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Pensar es siempre 'pensar con alguien'… 
E. d'Ors, Diálogos, 28 

…no es sólo que el pensamiento necesite del diálogo, sino que es, en 
esencia, el mismo diálogo.

E. d'Ors, El secreto de la filosofía, 50.

I do not call the solitary studies of a single man a science. It is only when 
a group of men, more or less in intercommunication, are aiding and 

stimulating one another by their understanding of a particular group of 
studies as outsiders cannot understand them, that I call their life a science.

C. S. PEIRCE [MS 1334; 1905]

[Não chamo ciência aos estudos solitários de um homem 
isolado. Somente quando um grupo de homens, mais ou me-
nos em intercomunicação, ajudam-se e se estimulam uns aos 
outros para compreender um conjunto particular de estudos 

como nenhum estranho poderia compreendê-los, só aí é que 
chamo a sua vida uma ciência].
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Prolegômenos ao Jogo

Pedro Russi

Eis aqui reflexões que participam de um pensar sobre os 
processos semióticos em comunicação. Ideias e dinâmicas 
expressas no livro anterior do Núcleo de Estudos de Semi-
ótica em Comunicação (Nesecom) – vinculado à Faculdade 
de Comunicação da Universidade de Brasília e Certificado 
pelo Diretório de Grupos de Pesquisa (Dgp/Cnpq) –, que 
buscam entender e propor inquirições entretecidas nas di-
versas instâncias coletivas do grupo. 

Assim, propomos, neste segundo livro elaborado pelo gru-
po como resultados das nossas pesquisas e estudos, estabele-
cer o diálogo a partir das nossas inferências que pontam para 
uma proposta inédita, tanto no âmbito da comunicação da 
Universidade de Brasília como no Brasil. A mesma ancora-se 
na articulação de dois pensadores exemplares, o estadunidense 
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Charles S. Peirce (1839-1914) e o espanhol Eugenio d’Ors 
(1881-1954), ambos os filósofos são caros ao pensamento se-
miótico e pragmaticista da ciência e do cotidiano. O título do 
livro “Eugenio d’Ors e Charles S. Peirce: jogo e pragmatismo 
em ação” reflete o nó reflexivo da nossa proposta, das nossas 
formulações que procuram mais perguntar do que responder. 
O jogo se estabelece como exercício de questões e não como 
lições dogmáticas de um dever ser, quer dizer, pensar novas 
relações conceituais e analíticas. 

Se texto é tecer, entrelaçar de maneira metódica e ritmi-
camente, então os fios que delineiam os capítulos deste livro 
são pensamentos que irão compreender o atual, o amanhã 
e o pretérito. Movimentos intensos de uma fita de Möbius; 
assim entendemos “a semiótica” porque ela ainda nos sur-
preende e estimula nas simples e engenhosas dinâmicas que 
seu potencial nos propõe.

A partir de 2009, desenharam-se diversos percursos: estru-
turalismo, pragmatismo, semiótica russa, semiologia, semióti-
ca, formalismo, pragmatismo, pragmaticismo, que foram ela-
borando a bases das distintas instâncias reflexivas entretecidas 
neste livro, como palimpsesto que demanda entendê-lo nos ce-
nários estudados. As inquietações analíticas buscaram formas 
para refletir sobre as principais forças sígnicas que interpretam 
os sentidos das diferentes interações dos objetos estudados.

Na atualidade, a intenção deste livro é articular de ma-
neira cuidadosa os conhecimentos resultantes dessas discus-
sões, pesquisas finalizadas e em andamento realizadas por 
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professores e estudantes de doutorado, mestrado e gradua-
ção. Foi entendido, na própria dinâmica do trabalho grupal, 
que todas as esferas do processo de ensino (professor, estu-
dantes, graduados) estariam contempladas nos capítulos do 
livro, visando refletir sobre a semiótica em comunicação. Aqui 
está o interesse que nos reúne e nos consolida a cada mo-
mento como núcleo de estudo.

Pela atualidade do tema e a necessidade desta discussão no 
âmbito da comunicação, as reflexões dos capítulos propõem-
se ir ao encontro dos leitores, estejam ou não familiarizados 
com a semiótica. Poder-se-ia dizer, de maneira mais próxima, 
aos estudantes de cursos de Comunicação, mas também se 
deseja o deslocamento para outros cenários, acadêmicos ou 
não. Nessa trilha, os capítulos demandam ser lidos, discutidos 
e criticados pelos colegas professores e estudantes. 

Não por acaso, aceitamos o desafio proposto por Peirce 
quando menciona que o pensamento não é um fato isolado, 
senão de ações de comunidade para que nela se expresse 
o mais intenso da reflexão em conjunto; fios diferentes de 
um ou vários tecidos confeccionados. Todo o pensamento se 
realiza por signos e o pensamento não está em nós, somos 
nós que estamos no pensamento, vai fundamentar o lógico 
americano. Dessa maneira, estamos diante de uma teoria da 
experiência, i.e., da consciência, no âmbito de um programa 
pragmati(ci)sta de ciência.

A saber, é nesse intuito que os autores enfrentam a 
“ideia” imposta por espectros conservadores que classificam 
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a semiótica entre os itens ultrapassados e acafeladores do 
pensamento – “já foi”, “nada novo pode ser discutido nesses 
mares”. Conservadores que não se arriscam a avançar sobre 
a afronta intelectual situada por Ramón y Cajal, no âmbito 
da investigação científica, ao declarar que “não há perguntas 
esgotadas e sim homens esgotados nas perguntas”.

Os autores deste livro, nas suas distintas experiências con-
ceituais, caminham junto a Ramón y Cajal para refutar, de fato 
e ato, aquelas designações autoritárias e de posturas esgotadas. 
Nessa direção, as discussões e capítulos criticam as formas de 
“compreender” a semiótica como instrumento que, ao estilo 
de Procusto, encaixam conceitos em fatos e vice-versa – muti-
lação do pensamento e configuração de escravos intelectuais. 
Os textos interpretam os desafios expostos, “a viva voz”, pelo 
cotidiano, tornando-o laboratório na busca de novos signifi-
cados e conhecimentos para melhor questionar, i.e., para pro-
blematizar as dúvidas ao invés de duvidar de tudo. Em tal caso, 
o propósito dos capítulos é pensar abdutivamente. Possíveis 
respostas para provocar novas dúvidas que se expandem com 
as anteriores e com outras que ainda não foram pensadas. 

Para isso escrevemos, para ampliar os horizontes reflexivos 
ao compartilhar e expor as nossas formas de entender, estar 
dispostos e propostos à leitura alheia que se torna nossa, dis-
tante e próxima ao mesmo tempo; é isso semiose, signos que 
levam para outros signos… outros signos… assintoticamente.

Aqui são recobradas e reintegradas as matrizes do vital e 
tão necessário Kairos, para entender “onde estamos e como 
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estamos?”, talvez seguindo os passos que um dia Stanislavski 
escreveu-falou, “se você estiver em busca de alguma coisa, 
não vá sentar-se na praia à espera que ela venha encontrá-lo. 
Você tem de procurá-la com toda a sua obstinação” Então de 
“lá” viemos; das nossas leituras e cenários que, distintos, múl-
tiplos, distantes e próximos, avançam “dando forma” àqui-
lo que nos agrupa: pensar semioticamente para re-desenhar 
nossas leituras feitas na dinâmica de ir  vir – cronotopo 
bakhtiniano de constantes provocações.

São textos que procuram trazer para o cenário da reflexão 
semiótica diferentes objetos de análise, teóricos e de caráter 
empírico-analíticos, articulação entre teorias semióticas, bus-
cas e discussões conceituas, vivências cotidianas, pensamen-
tos sobre ações no âmbito de percursos estético-audiovisuais. 
Estudos que trazem a semiótica como forma de pensar, de 
compreender e de projetar novos caminhos de entendimen-
to em comunicação. Os estudantes e professores que não 
conhecem os objetivos da semiótica têm na mão um livro 
que explicita elementos elucidativos de traços e abordagens 
diversos desse fio condutor: a semiótica. As análises propos-
tas são formas de postar-se, com "todas" as capacidades, para 
refletir a realidade como se apresenta e nos enfrenta, entre o 
abstrato e concreto nas máximas universalidades e nas máxi-
mas singularidades; não sem tensões.

Os diferentes capítulos têm a pretensão de fornecer di-
ferentes operadores epistemológicos sobre os processos se-
mióticos, que permitirão avançar na dinâmica analítica do 
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conhecimento científico proposto nos objetivos que moti-
varam o presente livro. O convite é para observar neles uma 
articulação integral (parte  todo), porque estão apresen-
tados nessa lógica e a inquietação transversal é o pensamen-
to semiótico em si. Portanto, esse movimento reflexivo é o 
eixo de certa “organização” conceitual e argumentativa para 
as motivações semióticas e epistemológicas.

As razões dessas atitudes de lógica científica não estão an-
coradas em métodos apriorísticos, de autoridade ou de tena-
cidade, e sim no cerne do método científico, parafraseando 
Peirce. Diante disso, o conhecimento é considerado como um 
processo não determinado, fixo nem casuístico, e sim que dese-
nha um hábito de plasticidade importante. Isso faz com que os 
capítulos não estejam isolados como ação solipsista, senão ar-
ticulados ao longo do pensamento da comunidade desenhada.

Consequentemente, os autores propõem formas de ra-
ciocínio como atos criativos de levantar conjeturas, daí a 
vitalidade de pôr sobre a mesa de discussão vários olhares 
e momentos reflexivos. Avançar e explicitar o que estamos 
pensando e propor pontos de vista visando ser criticados. O 
ponto central no encontro destes capítulos está nos diferentes 
lugares e olhares lançados, indicados e sugeridos para avançar 
no estudo semiótico em comunicação.

As bibliografias apresentam textos básicos, específicos e ge-
rais, de grande importância analítica, que permitem ir além 
dos capítulos para suscitar outras e novas questões. Mencionar 
ou motivar a leitura e atenção à bibliografia dos capítulos que 
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compõem um livro no formato de coletânea não é muito 
comum, eis um problema preocupante. Os autores da cole-
tânea se debruçam sobre diferentes teóricos e, ao incorporá
-los, trazem para os leitores as suas escolhas epistêmicas, suas 
referências e plataformas analíticas. Há nessas capacidades de 
discernimento uma questão de autonomia do conhecimento 
científico, há uma questão de método. Por isso, corresponde 
dizer que as bibliografias são outros textos imediatos para se-
rem lidos e analisados.

É muito justo mencionar que o Nesecom é literalmente 
uma conquista da inquietação dos estudantes que, buscando 
pensar criativa e criticamente, solicitaram de forma intensa 
em 2008 a realização de um seminário de semiótica; imedia-
tamente depois pediram a criação de uma instância que lhes 
possibilitasse encontrar-se para refletir, discutir, ir além  cami-
nhar! Isto é, subverter a ideia de uma universidade dedicada e 
obcecada às demandas mercantis. 

Ancorados nisso, os estudantes assumiram a palavra e a reto-
mada de um sentido, "o sentido de universidade", de comparti-
lhar o pensamento  de continuar caminhando! Assim, os traços 
e contornos de um núcleo de estudos de semiótica em comuni-
cação foram sendo esboçados. O silêncio de um curso foi sendo 
preenchido, por isso, as instâncias institucionais deferiram a pro-
posta e, com base nessa realidade, o Nesecom começou a fun-
cionar com os primeiros ventos do primeiro semestre de 2009.

Por isso, a proposta do núcleo se estrutura e organiza em 
torno do estudo dos processos de significação e de semiose 
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no cenário do campo da Comunicação. Configura-se, por-
tanto, com o objetivo de estudar, analisar e refletir, enten-
dendo os processos epistemológicos vivenciados na semió-
tica. Com isso, pretende-se compreendê-la como matriz de 
análise para desenhar conhecimentos críticos e aprofundados 
para entretecer conhecimento.

É precisamente no interior dessa dinâmica, que o núcleo 
pretende ser um ponto de referência para os estudantes da 
Faculdade de Comunicação (Fac; Graduação e Pós-Gradu-
ação), porque pressupõe que o ambiente acadêmico tam-
bém precisa, para sua configuração, desse tipo de espaços. A 
universidade necessita "ser preenchida" por ambientes que 
objetivem incentivar os procedimentos analíticos, sem en-
gessá-la em modelos "a seguir"; e, desse modo, estabelecen-
do-se como espaços e percursos mentais para lidar com o 
imprevisível e o não determinado, situar-se às margens do 
instrumentalismo que derruba a inquietação, as curiosidades, 
as inferências, a inquirição.

Dessa forma, acentua-se a necessidade, pertinência e re-
levância de trabalhar e problematizar determinados con-
ceitos para responder aos desafios e inquietações que pro-
vêm dos instantes das práticas acadêmicas. A proposta se 
amarrou como espaço para estimular, orientar e desenvol-
ver a reflexão no campo da comunicação, pela discussão 
epistemológica e metodológica. 

Consequentemente, e já em andamento, o núcleo objeti-
vou estimular a vocação reflexiva e crítica, provocando tam-
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bém iniciar-se o campo de estudo científico; possibilitar um 
conhecimento para potencializar o analítico a partir da se-
miótica em comunicação. Para isso, necessita-se compreender 
as características principais das correntes básicas da semiótica 
e semiologia (européia, russa e americana), para conhecer e 
saber os conceitos e possibilidades analíticas dessa diferentes 
vertentes - portanto, aprofundar-se nelas não podia estar mui-
to longe nos nossos estudos. Foi com base nesses primeiros 
passos que iniciamos as leituras para o conhecimento e pro-
blematização dos conceitos básicos da semiótica, para radica-
lizar nossos olhares e atitudes mentais diante do que estamos 
acostumados, i.e., des-banalizar o a priori.

Houve desde o primeiro momento um requisito basilar, 
o interesse e compromisso de participação, de leitura e pen-
samento livre, de imaginação e criatividade reflexiva como a 
capacidade de gerar novo conhecimento.
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1.

Eugenio d’Ors y el pragmatismo

Marta Torregrosa

Jaime Nubiola

Agradecemos la invitación de Pedro Russi para colaborar 
en este volumen. Presentamos aquí una apretada síntesis de los 

estudios que ambos hemos realizado sobre este tema.

La historiografía filosófica española del siglo XX ha ten-
dido a presentar a los pensadores españoles más relevantes — 
piénsese en Ortega, Unamuno o d’Ors — como eximios in-
dividuos aislados, frondosos árboles solitarios en medio de un 
estéril páramo cultural. Nos parece que esta actitud, nacida 
quizá de la pretensión de destacar la originalidad de los pen-
sadores hispánicos, dificulta más bien su verdadera compren-
sión, pues impide ver su formación intelectual genuinamente 
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internacional y su inserción en el horizonte cultural de su 
época. En este sentido, estamos persuadidos de que algunos de 
los pensadores españoles más destacados de la primera mitad 
del siglo XX se encuentran en una franca sintonía pragmatista. 

Tanto Ortega como Unamuno, y muy en especial Euge-
nio d’Ors (1881-1954), guardan una notoria similitud con los 
temas y problemas del pragmatismo norteamericano, aunque 
en muchas ocasiones esa afinidad haya quedado oculta bajo 
la tradicional incomprensión mutua entre los Estados Uni-
dos y España. Si se prescinde de George Santayana, que vivió 
siempre fuera de España, es probablemente Eugenio d’Ors el 
filósofo español que más abiertamente reconoció la matriz 
pragmatista de su pensamiento. En las primeras páginas del 
libro que culmina su vida intelectual, El secreto de la Filoso-
fía (1947), d’Ors atribuirá el ensanchamiento temático de sus 
intereses filosóficos a todo lo espiritual, lo social, la vida y la 
historia “a quienes, hace media centuria, propugnaron el que 
se llamó ‘Pragmatismo’, escuela teórica bastante endeble, pero 
de gran fertilidad humanística en el resultado”1. 

El objetivo de este trabajo es dar noticia de la recepción del 
pragmatismo en la obra y el pensamiento de Eugenio d’Ors, 
reuniendo algunos resultados de nuestros trabajos preceden-
tes2. Dedicamos una primera parte a describir el encuentro de 

1. E. d’Ors, El secreto de la filosofía, Iberia, Barcelona, 1947, p. 12.

2. M. Torregrosa, “El pragmatismo en el pensamiento de Eugenio 
d’Ors”, Anuario Filosófico 40 (2007), pp. 373-387; “Eugenio d’Ors y 
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Eugenio d’Ors con el pragmatismo. En segundo lugar descri-
bimos su conexión con William James a quien llegó a conocer 
en París. En tercer lugar, damos cuenta de en qué consiste la 
denominada “superación del pragmatismo” por parte de Eu-
genio d’Ors y, por último, señalamos las afinidades más rele-
vantes de su pensamiento con algunas de las intuiciones más 
originales del pragmatismo de Charles S. Peirce.

1. La recepción del pragmatismo en la 

obra de Eugenio d’Ors

El pragmatismo nació en Estados Unidos durante los años 
setenta del siglo XIX en el seno de un grupo de investigado-
res de Cambridge, Massachusetts, a cuya cabeza se encontra-
ba Charles S. Peirce, y cuyos representantes más prestigiosos 
fueron William James, George H. Mead y John Dewey. La 
primera formulación escrita que dejó Peirce describe el prag-
matismo como un método por el que, una vez considerados 

la superación del pragmatismo”, en C. X. Ardavín, E. E. Merino i X. 
Pla (eds.). Oceanografía de Xenius. Estudios críticos en torno a Eugenio 
d’Ors. Universitat de Girona-Richenberger, Kassel, 2005, pp. 89-98; 
J. Nubiola, “Eugenio d’Ors: Una concepción pragmatista del lengua-
je”, Revista de Filosofía 8 (1995), pp. 49-56; “Presentación de Eugenio 
d’Ors: La filosofía del hombre que trabaja y que juega “, Libertarias/Prod-
hufi, Madrid, 1995, pp. 11-22; A. González y J. Nubiola: “William 
James en Eugenio d’Ors”, Anuario Filosófico 40 (2007), pp. 413-433.
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los efectos del objeto que pudieran tener repercusiones prácti-
cas, entonces la concepción de esos efectos es la totalidad de la 
concepción del objeto

3
. El pragmatismo nacía como un mé-

todo lógico para esclarecer los conceptos en la práctica cien-
tífica, pero desde el comienzo las diversas interpretaciones de 
sus portavoces hicieron de él un movimiento difícil de definir 
con precisión.

Fue hacia los primeros años del siglo XX cuando el prag-
matismo irrumpió en Europa convirtiéndose en el centro de 
muchos de los debates y polémicas filosóficas. La recepción 
del pragmatismo en Italia, Alemania o Francia se produjo ro-
deada de nuevas interpretaciones, propiciando más aún los 
distintos desarrollos de las ideas originales

4
. Se extendió por 

3. Cf. C. S. Peirce, “Cómo esclarecer nuestras ideas”, en J. VERICAT 
(ed.), El hombre, un signo, Crítica, Barcelona, 1988, pp. 200-223. 

4. Ya en 1908, Arthur Lovejoy detectó trece formas distintas de prag-
matismo Cf. A. O. Lovejoy, “The Thirteen Pragmatisms”, Journal 
of Philosophy, 5 (1918) pp. 5-12 y pp. 29-29. Un análisis de los 
malentendidos en la recepción del pragmatismo en Alemania ha 
sido realizado por H. Joas en El pragmatismo y la teoría de la sociedad, 
Cis, Madrid, 1998, pp. 109-139. La recepción del pragmatismo en 
Italia se hizo fundamentalmente a través de Giovanni Vailati y la 
revista Leonardo. Cf. A. Santucci, “Peirce, il pragmatismo e la filo-
sofia italiana”, en M. A. Bonfantini y A. Martone, Peirce in Italia, 
Liguori, Napoli, 1993, pp. 276-316 y E. P. Colella, “Philosophy 
in the Piazza: Giovanni Papini’s Pragmatism and Italians Politics”, 
The Journal of Speculative Philosophy, 2, XI (1997), pp. 125-142. Para 
la recepción del pragmatismo en Francia puede verse David G. 
Schultenover, (ed.), The Reception of Pragmatism in France & The 
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Europa una mezcla curiosa y repleta de malentendidos que 
por una parte consideraba el pragmatismo como una nueva 
teoría de la verdad que defendía la coincidencia entre verdad 
y utilidad, y por otra, una teoría de la ciencia capaz de aclarar 
el significado a través de la acción

5
.

Muy probablemente es en 1906 en París, adonde se había 
trasladado como corresponsal de La Veu de Catalunya, donde 
Eugenio d’Ors recibe las primeras noticias de William James 
y del pragmatismo. Aquellos años en París, en los que contó 
con una beca de investigación de la Diputación de Catalu-
ña, constituyen una etapa decisiva en su formación6. En París 
descubre las ciencias experimentales, la biología, la psicología 
experimental, asiste a clases de los filósofos Emile Boutroux y 
Henri Bergson, conoce a Henri Poincaré y a Madame Curie. 
De todo ello — que tanto contrasta con la ciencia española de 
la época — va dando noticia en las glosas que envía desde la 
capital francesa. Así en diciembre de 1907 en una glosa titula-
da “Pragmatisme” se definirá a sí mismo como un pragmatista, 
movido por los mismos afanes de los pensadores norteameri-
canos, a los que aspira a superar mediante el reconocimiento 

Rise of Roman Catholic Modernism, 1890-1914, Washington, DC: 
The Catholic University of America Press, 2009.

5. Cf. H. Joas, op. cit., pp. 111-115.

6. M. Torregrosa, Filosofía y vida de Eugenio d’Ors: etapa catalana, 1881-
1921, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 2003, pp. 63-
115; “Eugenio d’Ors y la superación del pragmatismo”, pp. 89-92.
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de una dimensión estética de la acción humana no reductible 
a la meramente utilitaria7:

Apasiona al mundo entero y en especial al anglosajón 
la nueva escuela, o mejor dicho, la nueva posición 
filosófica que el pragmatismo representa, iniciada por 
los norteamericanos Sanders Peirce y William James. 
Esta doctrina gira alrededor del deseo que obedece a 
las necesidades ya expuestas aquí de integrar urgen-
temente la Sofía en la Vida. Su principio fundamental 
se cifra en considerar la verdad como instrumento 
de acción, y juzgar, por consiguiente, que si por un 
lado todo cuanto no tenga adecuada relación con la 
práctica humana no es interesante y debe abandonarse, 
es por otra parte, verdadero, todo lo útil

8
.

Y a principios de 1908, definiendo su postura filosófica, 
llamará la atención sobre su conexión con el pragmatismo 
de los americanos y con los representantes europeos de 
este movimiento.

Esta filosofía del albedrío, este arbitrarismo, como 
le hemos llamado, representa un ideal moral de in-
tervención y no de abstención, es decir, una ética y 
una política imperialista – un ideal estético, de norma 

7. E. d’Ors, Glosari 1906-1907, X. Pla (ed.), Quaderns Crema, Barce-
lona, 1996, pp. 729-730.

8. E. d’Ors, Glosas. Páginas del Glosari de Xenius, Saturnino Calleja, Ma-
drid, 1920, p. 82.
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y medida, es decir, un clasicismo, –un ideal científico 
de que la acción es la prueba de la verdad, es de-
cir una filosofía pragmática, en gran relación con la 
que, predicada por un Peirce, por un William James, 
por un Schiller, agita actualmente la conciencia del 
mundo sajón y tiene ya su representación latina en 
los esfuerzos aislados de algunos pensadores franceses 
contemporáneos, como mi maestro Bergson, y en el 
pequeño grupo intelectual, Leonardo, de Florencia

9
.

Coincidiendo con estas aclaraciones en el Glosario de 1907 
y en la revista La Cataluña en 1908, la información más detalla-
da de la recepción del pragmatismo en el pensamiento de Eu-
genio d’Ors puede extraerse de las dos memorias que redactó 
entre 1908 y 1910 para justificar una beca que la Diputación 
de Barcelona le había concedido para estudiar los métodos de 
la Enseñanza superior en Europa mientras residía en París

10
.

En la primera memoria, con el título Memoria sobre la crítica 
y los métodos de la ciencia contemporánea Eugenio d’Ors prepara 
un panorama general de los problemas más importantes de la 
epistemología de la época para establecer posteriormente un 
método de medidas capaz de unificar los resultados de todas 
las ciencias. En esta memoria tiene especial importancia el 

9. E. d’Ors, “Habla Eugenio d’Ors”, La Cataluña, 8 febrero 1908, p. 93.

10. Cf. R. Alberdi, La formación profesional en Barcelona, D. Bosco, Barcelona, 
1980, p. 65. Las memorias – todavía inéditas – están escritas en catalán y 
pueden consultarse en el Arxiu de la Diputació de Barcelona, Legajo 2283.



25Eugenio d'Ors y el pragmatismo

esfuerzo que Eugenio d’Ors realiza al describir y ordenar en 
el primer capítulo las teorías epistemológicas más relevantes a 
finales del siglo XIX y comienzos del XX. Da noticia del con-
vencionalismo de Édouard Le Roy, Henri Poincaré y Pierre 
Duhem, el mecanicismo de Lord Kelvin, el empirocriticismo 
de Richard Avenarius y Ernst Mach, el vitalismo de Henri 
Bergson, el pragmatismo y la filosofía del “como si”, pero no 
se detiene en su estudio

11
. De este esfuerzo surge también sin 

duda su efectiva inserción en la tradición filosófica europea y 
su interés por responder a algunas de las cuestiones que cen-
traban el debate filosófico de la primera mitad del siglo XX: 
¿puede el conocimiento científico dar una respuesta global y 
satisfactoria a las preguntas más radicales del ser humano? o 
¿cómo se integra la vida en la razón?

Entre 1909 y finales de 1910 redacta las tres partes que 
componen la segunda memoria. En la primera, con el título 
Los métodos de la enseñanza superior: Misión en París, d’Ors hizo 
un análisis de la enseñanza de la Lógica y la Metodología en 
la enseñanza superior europea. La segunda, Trabajos para una 
introducción al estudio de la lógica, contiene dos estudios críticos 
sobre el pragmatismo: uno sobre la relación entre el arte y la 
ciencia, y otro sobre la religión y la ciencia. El texto de esta 
segunda parte de la memoria lo compone una introducción 
manuscrita y la copia impresa de la publicación de los tra-

11. E. d’Ors, Memoria sobre la crítica y los métodos de la ciencia contem-
poránea, pp. 3-48.
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bajos “El residuo en la medida de la ciencia por la acción” y 
“Religio est libertas” que d’Ors presentó en el III Congreso 
Internacional de Filosofía celebrado en Heidelberg en 1908. 
En la tercera parte, Trabajos para una constitución de la lógica 
biológica, d’Ors propuso una teoría del conocimiento capaz de 
explicar la capacidad racional del ser humano sin prescindir 
de su condición dramática, esto es, histórica. Para la expo-
sición de esta último parte incluyó el trabajo “La formula 
biológica de la lógica” presentado en el VI Congreso de Psi-
cología de Ginebra en 1909

12
.

Los tres trabajos que se incluyen en esta segunda me-
moria constituyen una guía del camino intelectual que re-
corrió Eugenio d’Ors para llegar al núcleo original de su 
propuesta filosófica: el pensamiento figurativo o filosofía 
del seny; y son justamente tres trabajos redactados en diálo-
go explícito con el pragmatismo. 

Junto a estas referencias sobre el pragmatismo es necesario 
señalar también la presencia del Dictionary of Philosophy and Psy-
chology de J. M. Baldwin en las memorias

13
. D’Ors consideraba 

12. J. Roura Roca ha señalado en “La etapa barcelonesa de Eugenio 
d’Ors”, Actas del III seminario de Filosofía Española, Ed. Universidad 
de Salamanca, Salamanca, 1983, pp. 355–364 la importancia de estas 
memorias y de su contenido para el desarrollo posterior del pensa-
miento de Eugenio d’Ors.

13. El Dictionary of Philosophy and Psichology de Baldwin está compuesto 
de tres volúmenes. El primero y el segundo contienen el diccionario 
de términos. El tercero, dividido en dos partes, contiene un listado bi-
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el diccionario de gran utilidad para su investigación. Lo utilizó 
fundamentalmente como obra de referencia autorizada para la 
definición de muchos de los términos que fue estudiando – ló-
gica, epistemología…–, así como para añadir bibliografía rele-
vante sobre cada uno de los temas que aparecían en las memo-
rias. El diccionario fue también una vía indirecta de recepción 
del pragmatismo pues d’Ors se sirvió precisamente de alguna 
de las entradas redactadas por C. S. Peirce. Merece una mención 
especial la trascripción casi literal de la voz Method and Methodo-
logy or Methodeutic que había escrito Peirce para el diccionario 
de Baldwin y que aparece en el capítulo de las memorias que 
d’Ors dedicó al estudio de la lógica.

Además de las referencias que podemos encontrar en las 
memorias, en la publicación en castellano del El residuo en la 
medida de la ciencia por la acción, Eugenio d’Ors añadió al texto 
leído en Heidelberg unas notas explicativas. Una de ellas reve-
la el buen conocimiento que d’Ors tenía de las publicaciones 
de los filósofos más representativos del pragmatismo y su in-
troducción en el mundo europeo a principios del siglo XX.

Para el lector no especialista, baste hoy recordar: 1º, que 
las tesis llamadas pragmatistas o pragmaticistas, soste-

bliográfico de materias. Entre la lista de colaboradores se encontraban 
J. Dewey, W. James, T. Flournoy, P. Janet, C. S. Peirce o G. E. Moore. 
El diccionario se publicó por primera vez en 1901 y constituía una 
ineludible obra de referencia para los estudios de filosofía y psicología 
de principios del siglo XX. Actualmente está accesible online hasta 
la letra O en <http://psychclassics.yorku.ca/Baldwin/Dictionary/>

http://http://psychclassics.yorku.ca/Baldwin/Dictionary/
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nidas con resonancia y éxito durante los últimos años, 
ligan la ciencia a la acción de tal manera, que en ésta 
quieren encontrar siempre la razón y medida de aque-
lla. (Bibliografía frondosa. V., fundamental e histórica-
mente: C. S. Peirce: Illustrations of the Logic of Science (Po-
pular Science Monthly, 1870). How to Make our Ideas Clear 
(id. id. 1878, reproducido en la Revue Philosophique de 
la época). Art. Pragmatism, en el Diccionario de Baldwin, 
1902. – W. James: The Will to Believe, 1897. The Varieties 
of Religious Experience (trad. a diversas lenguas). Pragma-
tism; a New Name for Some Olds Ways of Thinking, 1907. 
– J. Dewey: Studies in Logical Theory, 1903. – Baldwin: 
The Limits of Pragmatism (Psychol. Review, 1904). – F . 
C. S. Schiller: Personal Idealism, 1902. Humanism, 1907. 
Studies of Humanism, 1907 (trad. francesa). – Revista 
Leonardo, de Florencia (Director, G. Papini, años 1903 
a 1907). Contribución de los Sres. Papini, Vailati y Cal-
deroni al II Congreso de Filosofía (Ginebra, 1904). 
– Discusión (excepcionalmente importante) sobre el 
Pragmatismo en el III Congreso de Filosofía (Volumen 
del Congreso, en prensa). – Pueden tal vez consultarse: 
Carlos Vaz Ferreira, Conocimiento y Acción, Montevideo, 
1908, y mi Glosari, 1907. – Sin que se puedan aquí 
precisar lugares y fechas, han debido escribir también 
sobre el Pragmatismo, Unamuno, cuyos Tres ensayos, 
por su filiación carlyniana, tienen a las veces un fuerte 
sabor pragmatista, y otros escritores españoles e hispa-
noamericanos

14
.

14. E. d’Ors, “El residuo en la medida de la ciencia por la acción”, Boletín 
de la Institución Libre de Enseñanza, XXXIII, 591, 1909, p. 188. 
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Después de 1911, año en que se redactaron las “Doce glo-
sas de filosofía” que exponen lo que d’Ors denominó como 
“filosofía del hombre que trabaja y que juega”, sus alusiones 
al pragmatismo tienen habitualmente el mismo contenido: o 
son para dar razón del punto de partida de su pensamiento y 
en ocasiones para manifestar su deuda con este; o se trata de 
breves comentarios sobre William James y el pragmatismo ita-
liano reunido en torno a Giovanni Papini y la revista Leonardo.

2. Eugenio d’Ors y William James

En la relación bibliográfica que acabamos de transcribir 
d’Ors menciona expresamente las obras de William James 
The Will to Believe (1897), The Varieties of Religious Experience 
(1902), de la que advierte que se ha traducido a diversas len-
guas, y Pragmatism; a New Name for Some Olds Ways of Thinking 
(1907). En este sentido, la segunda comunicación de d’Ors 
presentada en el Congreso de Heidelberg, encuadrada en la 
sección de “Filosofía de la Religión” venía a ser una crítica 
de algunos desarrollos de William James en sus Varieties: “es un 
intento de mostrar los límites forzosos del determinismo cien-
tífico, cuando pretende estudiar la Religión considerándola 
como un fenómeno psicológico. Había interés en puntualizar 
esto — explica d’Ors en su memoria a la Diputación de Bar-
celona —, teniendo en cuenta las tendencias que, procedentes 
del protestantismo liberal se han extendido últimamente en 
el campo de la filosofía y han sido vulgarizadas por William 
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James”15. Aunque en su comunicación d’Ors no cite a James, 
rechaza el estudio supuestamente científico de la religión me-
diante su reducción a fenómenos psicológicos: la religión es el 
ámbito de la libertad y “la libertad no constituye materia de 
ciencia, sino un imperativo de creencia, es decir, religión”16. 

En el glosario de Eugenio d’Ors de 1908-1909 William 
James aparece en cuatro ocasiones. En dos glosas de enero 
de 1908 sobre la secta americana de la “Curación mental”, 
fundada por Horace Fletcher, a partir de su lectura de la re-
ciente traducción castellana de The Varieties of Religious Expe-
rience, realizada por Miguel Domenge y publicada con el título 
Fases del sentimiento religioso. Estudio de la naturaleza humana. 
Las descripciones de James le parecen a d’Ors “de una gran 
lucidez”17. En diciembre de 1908, a propósito de la última 
obra de Royce The Philosophy of Loyalty explica a sus lectores 
que “Josiah Royce, en compañía de William James, y en cierto 
sentido en oposición a éste, figura a la cabeza del pensamiento 
americano contemporáneo”18. En octubre de 1909 menciona 
a James y su Will to Believe en un comentario del libro de 
Albert Schinz Anti-Pragmatism que acababa de publicarse. En 

15. E. d’Ors, Treballs d’introducció á l’estudi de la Lógica, Genève, julio 1909, p. 3.

16. E. d’Ors, Religio est libertas, Madrid, 1925, p. 31.

17. E. d’Ors, Glosari 1908-1909, X. Pla (ed.), Quaderns Crema, Barcelo-
na, 2001, pp. 15-17.

18. E. d’Ors, Glosari 1908-1909, p. 356.
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una glosa de diciembre de 1909 se refiere al tomo de The 
Will to Believe encuadernado en tela gris y con una etiqueta 
de papel en el lomo en la que se lee el título en letras rojas y 
a un retrato de William James19. Todas estas referencias mues-
tran con claridad la familiaridad que d’Ors ha adquirió en 
sus años de París con los libros y el pensamiento de William 
James. De hecho, consta por la correspondencia de d’Ors con 
Joan Maragall que estaba preparando una colección de libros 
de filosofía contemporánea traducidos al castellano en la que 
pensaba incluir a James, Peirce, Royce y Schiller, junto a Berg-
son, Boutroux, Croce y otros20.

En las glosas de 1910 d’Ors identificará a William James 
como un romántico que invita a rechazar la forma de pensar 
de los griegos y en la del 5 de mayo anuncia su próxima venida 
a París21. A raíz de la muerte de James el 26 de agosto de 1910, 
Eugenio d’Ors escribirá desde Munich para La Veu de Cata-
lunya su recuerdo personal de James en París22. Eugenio d’Ors 
asistía regularmente a las clases semanales de Émile Boutroux 

19. E. d’Ors, Glosari 1908-1909, p. 684.

20. V. Cacho, Revisión de Eugenio d’Ors, Quaderns Crema, Barcelona, 
1997, pp. 197, 202, 208, 211, 304.

21. E. d’Ors, Glosari 1910-1911, X. Pla (ed.), Quaderns Crema, Barcelo-
na, 2003, pp. 60-61 y 136.

22. Traducción de L. C. La Cataluña año IV, num. 154, 17 septiembre 
1910, 596; E. d’Ors, Glosari 1910-1911, X. Pla (ed.), Quaderns Cre-
ma, Barcelona, 2003, pp. 271-273.
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en la Fundación Thiers. Sabemos por la correspondencia que 
William James acudió a visitarle a la Fundación probablemente 
el día 12 de mayo de 1910 y en ella se reunió también con los 
“intelligent young laureates at the Foundation”, entre los que muy 
probablemente se encontraba Eugenio d’Ors23. Un año des-
pués, en julio de 1911, dedicará d’Ors una glosa al libro William 
James, escrito por Boutroux, en la que evoca aquel encuentro:

El americano bordeaba ya el sepulcro y había ido 
justamente a París a probar, como último recurso, 
a los médicos franceses. Pero los dos conversaban 
rebosando viveza, fuego, ingenio, buen humor. Era 
el francés esbelto dentro de su levita estrecha; el 
americano, señorial, dentro de su cazadora holgada. 
El uno sonreía jovialmente; reía el otro con unas 
francas carcajadas24.

La propia naturaleza del encuentro y la limitada salud de 
William James hacen impensable una conversación personal 
del ya maduro filósofo norteamericano con el joven d’Ors.

En otoño de 1910 Eugenio d’Ors vuelve a Barcelona 
donde desarrollará por una década una amplia actividad 

23. R. B. Perry, The Thought and Character of William James, Little, Brown, 
Boston, 1936, vol. II, pp. 567-569; I. K. Skrupskelis & E. Berkeley 
(eds.), The Correspondence of William James, University of Virginia Press, 
Charlotesville, VA, 2004, vol. XII, p. 570.

24. E. d’Ors, “’William James’ per Émile Boutroux”, 5 julio 1911, Glosari 
1910-1911, p. 682.



33Eugenio d'Ors y el pragmatismo

intelectual, cultural y política. A lo largo de estos años se-
rán relativamente frecuentes sus referencias a William Ja-
mes. La más importante es una recensión relativamente 
amplia del reciente libro de Emile Boutroux William James 
(Colin, París, 1911), que con algunas ligeras modificacio-
nes sería utilizada diez años después como prólogo a la 
traducción castellana de aquel libro realizada por Mario 
Falcao y publicada en 1921 en Montevideo. En esa re-
censión además de evocar con trazos firmes los contrastes 
entre Boutroux y James, d’Ors destaca particularmente de 
James que “tuvo una personalidad hondamente, esencial-
mente protestante”25.

En 1914 Eugenio d’Ors publica su primer libro de fi-
losofía bajo el título general de La filosofía del hombre que 
trabaja y que juega. Se trata de una antología de sus escritos 
filosóficos publicados hasta entonces en forma de glosas 
— artículos sueltos o series de artículos en la prensa — o 
de trabajos académicos: “No es todavía una filosofía, — 
explica el propio autor — sino una introducción a la filo-
sofía. No es un sistema, sino un índice orgánico de trabajo. 
Sobre todo esto, cabe aún mucha elaboración”26. En esta 
recapitulación de su pensamiento es William James uno de 

25. E. d’Ors, “Emile Boutroux. William James”, Arxius de l’Institut de 
Ciencies, I/1 (1911), pp. 151-152.

26. E. d’Ors, La filosofía del hombre que trabaja y que juega, Libertarias/
Prodhufi, Madrid, 1995, p. 161.
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sus interlocutores. Se reproducen en esa antología tanto 
algunos extractos de Religio est libertas como la recensión 
del librito de Boutroux sobre James27. 

3. La superación del pragmatismo

Como señaló Ferrater Mora28, el empeño de d’Ors en 
La filosofía del hombre que trabaja y que juega era la supe-
ración del pragmatismo mediante un intelectualismo de 
nuevo cuño en el que veía la característica principal del 
noucentisme: 

El intelectualismo a que aspiramos es post-pragmá-
tico y tiene en cuenta el pragmatismo. Las verda-
deras adquisiciones que el pragmatismo ha traído a 
la Filosofía, las juzgamos incontrovertibles: sabemos 
por él, ya de un modo definitivo, que la imagen que 
nuestra razón nos da de la realidad es menos rica y 
menos vasta que la realidad misma... Pero la filoso-
fía del hombre que trabaja y que juega nos trae la 

27. E. d’Ors, La filosofía del hombre que trabaja y que juega, pp. 68, 78, 116-121.

28.  J. Ferrater Mora, “Ors, Eugenio d’ “, Diccionario de Filosofía, Sudame-
ricana, Buenos Aires, 1968, II, p. 346; cf. M. Torregrosa y J. Nubiola, 
“A vueltas con el pragmatismo: Ferrater Mora y Eugeni d’Ors”, Sim-
posi Internacional Eugeni d’Ors, Facultat de Lletres, Universitat de 
Girona, 27 noviembre 2008. Accesible online <http://www.unav.es/
users/FerraterMoraEugenidOrs.pdf>

http://www.unav.es/users/FerraterMoraEugenidOrs.pdf
http://www.unav.es/users/FerraterMoraEugenidOrs.pdf
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noción de que aquella imagen, con no ser completa 
y rigurosamente fiel, es lo mejor de la realidad, lo 
mejor para nosotros29. 

Con la definición de su propuesta filosófica como un in-
telectualismo post–pragmático d’Ors buscaba lograr al menos dos 
objetivos. Por un lado trataba de recuperar el sentido clásico 
del término inteligencia — un concepto en el que participara 
además de la razón y la lógica; el gusto, la intuición y la expe-
riencia — y por otro, dejar constancia de que aunque su pensa-
miento estaba en deuda con el pragmatismo, buscaba superarlo.

En la glosa “Pragmatismo” de 1907 Eugenio d’Ors había 
escrito a sus lectores lo que le separaba de aquella doctrina: 

Así como ellos rehúsan la Lógica sistemática, la Cons-
trucción, reduciéndose a una metafísica improvisadora, 
cree profundamente el Glosador, por una indestruc-
tible fe estética en la eficacia de las construcciones, y 
halla en su misma armonía, en su belleza, más que en 
su utilidad, la fuente profunda de su verdad30. 

D’Ors había dedicado parte de las memorias de justificación 
de la beca a la investigación sobre la idea que el pragmatismo 
tenía de la actividad científica. Descubrió que el pragmatismo 
consideraba la ciencia como el resultado de los efectos de la ac-

29. E. d’Ors, La filosofía del hombre que trabaja y que juega, pp. 62-63.

30. E. d’Ors, “Pragmatisme”, Glosari 1906– 1907, pp. 729-730.
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ción, del continuo resolver las dificultades prácticas que nacen 
del avance del hombre en la vida. Interpretó este descubrimien-
to en clave utilitaria — una de las versiones del pragmatismo 
que se había introducido en Europa — y afirmó que el prin-
cipio fundamental del pragmatismo era considerar la verdad 
como instrumento de acción, y por tanto también, considerar 
verdadero todo lo útil31. Eugenio d’Ors interpretaba esta intui-
ción pragmática como una vía posible de superación del posi-
tivismo y como una propuesta a tener en cuenta a la hora de 
integrar razón y vida, ciencia y acción. Aun así se situó ante ella 
con un afán de superación. “Por esto — e scribe32 — aquel que 
piense según el «Seny», sin dejar de aprovechar los resultados 
críticos del pragmatismo, niega para siempre ser pragmatista, 
afirmando, al contrario, que continúa la tradición intelectualista 
del Clasicismo, que, desde Sócrates, dotó a Europa del culto a 
la Ciencia”. Con el objetivo de esta superación preparó los tra-
bajos El residuo en la medida de la ciencia por la acción y Religio est 
libertas para el congreso celebrado en Heidelberg, en el que el 
tema principal fue la controversia sobre el pragmatismo.

D’Ors admitía que la acción era un criterio de la verdad, 
pues reconocía la existencia de una dimensión utilitaria en la 
ciencia, pero consideraba insuficiente entender la acción sólo 
en esos términos. En su trabajo El residuo en la medida de la 

31. E. d’Ors, Glosas, p. 82.

32. E. d’Ors, La filosofía del hombre que trabaja y que juega, p. 155.
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ciencia por la acción mostró que la acción utilitaria no es el único 
criterio de la actividad científica y que cuando se miden el 
método y los resultados científicos sólo por ella aparece siem-
pre un residuo que es de otra naturaleza. Una naturaleza que 
d’Ors consideró estética por no tener una correspondencia 
con lo necesario sino con lo lúdico – gratuito –, con aquello 
que aparece sin preverlo33. El residuo estético es fruto de lo 
que d’Ors denomina “curiosidad”; un instinto de juego ló-
gico que por encima de lo necesario, de los casos concretos, 
de la resolución de las dificultades prácticas – la acción en su 
dimensión utilitaria –, inventa y propone nuevas posibilidades. 
La curiosidad afirmará d’Ors “nace, como cualquier otro ins-
tinto de juego, de una sobreabundancia de fuerzas”34 y es el 
modo en que la realidad personal del ser humano – la libertad 
incondicional – se aplica al conocimiento, dialoga con la ex-
periencia y la vida y es capaz de generar novedad.

El descubrimiento de que la visión pragmatista de la 
actividad científica era insuficiente y que había que ex-
plicar también el residuo de naturaleza estética obligó a 
d’Ors a exponer su pensamiento acerca de la dualidad 
irreductible entre necesidad y libertad que aparece en las 
acciones y en todo ser humano. Redactó para estas ideas 
el trabajo Religio est libertas y tomó como punto de partida 

33. Cf. M. Torregrosa, “Eugenio d’Ors y la superación del pragmatismo”, 
pp. 89-98.

34. E. d’Ors, Trabajos para una introducción al estudio de la lógica, p. 8.
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la idea de religión que William James proponía en Varie-
dades de la experiencia religiosa35. 

Eugenio d’Ors afirma en este trabajo que considera una 
evidencia que las acciones humanas suponen siempre un es-
fuerzo más o menos significativo. La experiencia enseña que 
hay siempre una distancia entre una realidad irreductible que 
es el sujeto que quiere – que es potencia – y aquello que 
quiere – que actúa como resistencia –. Del significado de la 
potencia nos dice d’Ors que es una realidad que escapa al co-
nocimiento discursivo y solo puede definirse por medio de 
la exclusión, por oposición a la resistencia. Es decir, se accede 
al sujeto del esfuerzo, también llamado libertad, por la nega-
ción de toda “condicionalidad”36. La libertad, la posibilidad 
de la apertura, es la realidad personal única e irrepetible del 
ser humano que en el desarrollo de la propia vida tiene que 
vérselas necesariamente con las condiciones – con lo que 
se le resiste –. Esto es, con la necesidad que se deriva de su 
misma naturaleza y de la naturaleza de lo que le rodea. El ser 
humano es una potencia que se las ve siempre con unos lími-
tes. Cada acción humana consiste en un diálogo, en una lucha 
entre una potencia –el sujeto del esfuerzo – y la resistencia que 
se le opone – cualidades personales, relaciones, contexto vital 

35. La versión castellana apareció unos años más tarde en Estudios Filosó-
ficos. Religio est Libertas (con un comentario de F. Clascar), Cuadernos 
Literarios, 13, Madrid, 1925.

36. E. d’Ors, La filosofía del hombre que trabaja y que juega, p. 74.
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–. Como el sujeto del esfuerzo, la libertad, escapa en parte al 
conocimiento discursivo, el contexto vital – la resistencia – se 
torna condición relevante para la comprensión de la existen-
cia personal de cada ser humano37. La resistencia hace de con-
traste y por oposición a ella se va desvelando cada potencia38.

De esta dualidad irreductible presente en cada ser huma-
no proviene la dualidad que se encuentra en sus acciones. Las 
acciones contienen una dimensión necesaria – trabajo – y 
una dimensión libre – juego –. La dimensión necesaria res-
ponde al efectivo diálogo – a la aceptación de los límites – de 
una potencia con una resistencia. La dimensión libre, el juego, 
nace de la capacidad que tiene la libertad de trascender la 
necesidad. La novedad en las acciones humanas, el residuo 
estético de las acciones, tiene su razón en el hecho de que la 
libertad es una realidad capaz de trascender las condiciones, 
abierta a la novedad.

La epistemología orsiana acudía a la antropología para ex-
plicar las insuficiencias del pragmatismo. 

37. Eugenio d’Ors admitía que la fecundidad de su propuesta intelectua-
lista provendría de la manera en que supiera resolver la contradicción 
entre estos dos hechos: por una parte el de que el hombre es la medida 
de los productos de su actividad, y por otra, que los productos de la actividad 
humana, a su vez, imponen reglas a la actividad humana. Cfr. E. d’Ors, La 
filosofía del hombre que trabaja y que juega, p. 60.

38. “Hay que ver al ser contra su circunstancia”. E. d’Ors, El secreto de la 
filosofía, Tecnos, Madrid, (1945, 1998), p. 110.



Eugenio d’Ors e Charles S. Peirce: jogo e pragmatismo em ação 40

La ciencia está orientada hacia la acción, sí. Pero la 
acción no siempre es utilitaria: unas veces, es trabajo; 
juego, otras; es decir, elemento estético, libertad. En 
todo conocimiento, en toda ciencia, hay una parte de 
trabajo y otra de juego39.

La revisión orsiana del pragmatismo puso de manifiesto 
que la presencia de una dimensión necesaria y una dimen-
sión libre –gratuita– en la ciencia requería una nueva epis-
temología capaz de dar razón de los elementos “necesarios” 
en el conocimiento, pero también de los elementos “lúdicos”. 
Esta necesidad es la que llevó a Eugenio d’Ors a proponer 
la restauración del intelectualismo. Con el intelectualismo 
post-pragmático conseguiría integrar los elementos raciona-
les de la realidad en un tipo de saber más alto que incluyera 
también aquellos elementos que escapan a la lógica y que sin 
embargo componen también la realidad del ser humano.

Eugenio d’Ors redactó para la exposición de esta nueva 
lógica o teoría de la ciencia la tercera parte de la segunda 
memoria. Con una introducción manuscrita y una copia del 
trabajo “La fórmula biológica de la lógica” buscó la forma de 
articular la lógica y la biología afirmando que la adquisición 
de conceptos era una necesidad biológica para la superviven-
cia. Las excitaciones tóxicas “transformadas por la razón en 
conceptos, no tóxicos, dan al individuo una inmunidad rela-
tiva con las nuevas conmociones. Esta inmunidad constituye 

39. E. d’Ors, La filosofía del hombre que trabaja y que juega, p. 162.
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la ‘lógica’”40. Al hacer de la capacidad racional una función 
orgánica trataba de naturalizar la lógica. Con esto lograba dar 
una explicación natural - biológica – a la capacidad racional 
del ser humano, y también conseguía que la razón no funcio-
nara como una máquina, sino que estuviera en función del 
tiempo y las circunstancias, – de la vida–, pues hacía depender 
el conocimiento del progresivo hacerse inmune a través de 
las excitaciones tóxicas que provienen del exterior y de uno 
mismo y a las que había que dar explicación. D’Ors conside-
raba además que la capacidad del ser humano de conocer la 
realidad no podía explicarse como la ejecución automática de 
unas reglas, sino que debía admitir y dar explicación de cómo 
en los procesos cabe con mayor o menor medida introducir 
una manera personal y flexible – nueva – de llevarlos a cabo.

La fórmula biológica de la lógica era su manera de integrar 
la vida en la razón y de no renunciar a la intuición de que era 
imprescindible el reconocimiento de la dimensión subjetiva 
– personal – en el conocimiento. Esto es, no renunciar a la 
intuición de que era necesario proponer una nueva manera de 
pensar que fuera capaz de dar cuenta de la importancia de las 
circunstancias biográficas, vitales, históricas en el conocimien-
to. Esas circunstancias – resistencias – contra las que se define 
la libertad única de cada ser humano.

De estos tres trabajos puede concluirse que la superación 
del pragmatismo consiste en la defensa de un origen lúdico en 

40. E. d’Ors, La filosofía del hombre que trabaja y que juega, p. 109.
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el conocimiento – la ciencia tiene una dimensión estética – y 
en la afirmación de que la articulación entre razón y vida no 
puede lograrse integrando la razón en la vida – así interpre-
taba d’Ors al pragmatismo– sino al contrario, la vida en la ra-
zón. Una razón flexible, también denominada por d’Ors seny 
o inteligencia, capaz de integrar junto a la razón lógica, los 
elementos de experiencia, gusto e intuición41. El desarrollo de 
estas dos ideas dio lugar a lo que se conoce como la filosofía 
del seny que d’Ors expuso en las “Doce glosas de filosofía “ 
de La filosofía del hombre que trabaja y que juega, y que más tarde 
denominó pensamiento figurativo, que fue el hilo conductor 
de El secreto de la filosofía.

4. Coincidencias entre d’Ors y Peirce

Pese a la reticencia de Eugenio d’Ors a ser considerado 
un pragmatista existe una clara afinidad entre su pensa-
miento y el espíritu del pragmatismo de Charles S. Peirce, 
en los intereses que fueron motivo de reflexión, y en el 
modo de entender y hacer filosofía. Sin duda la afinidad 
proviene del contexto histórico en que surgieron ambos 

41. “Los principios de la razón, incapaces de comprender la vida, habrán 
de dejar paso a los principios de la inteligencia, dotados de tal flexi-
bilidad que no excluyen los hallazgos definitivos del vitalismo”. E. 
Rojo, La ciencia de la cultura. Teoría historiológica de Eugenio d’Ors, Juan 
Flors, Barcelona, 1963, p. 53.
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pensamientos. Los dos respondieron críticamente a la he-
rencia del racionalismo cartesiano y al positivismo de fina-
les de siglo haciéndose la misma pregunta: cómo integrar el 
pensamiento y la vida, la razón y la experiencia. Este punto 
de partida común generó un gran interés por la metodolo-
gía y el estudio de los procesos de investigación científica. 
El mismo d’Ors, como explicaba a principios de siglo a 
Francisco Giner de los Ríos, no quería llamarse a sí mis-
mo pragmatista, pero consideraba necesario “vérselas” con 
aquella escuela.

No soy pragmatista, en el rigor de la palabra, como 
parece temer V., aunque como todo hombre que tra-
baja hoy en cosas de entendimiento tenga que en-
tendérmelas constantemente con el Pragmatismo42.

Las afinidades más significativas entre ambos pensamien-
tos pueden agruparse en torno a cuatro aspectos presentes 
en la investigación acerca de la capacidad cognoscitiva del 
ser humano. En primer lugar existe una coincidencia en la 
defensa de la dimensión social del conocimiento. En De la 
amistad y del diálogo puede encontrarse una primera explica-
ción detenida de la defensa de la necesidad de la alteridad 
para el progreso del conocimiento. 

42. Carta de E. d’Ors a F. Giner de los Ríos del 3 de junio de 1909 desde 
París. V. Cacho, Revisión de Eugenio d’Ors, pp. 198-199.
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“Pensamiento es siempre expresión, creación, poesía. 
[…] Pensamiento, que es manera de amor, vive de pa-
labra, de sociedad, de compañía entre hombres; de co-
laboración y comunión, de presencia en cada hombre 
pensante de los vivos y de los muertos, de Cultura”43.

En segundo lugar puede reconocerse, además de una pre-
ocupación constante por esta cuestión, una afinidad en la ex-
plicación que ambos pensadores dieron a la pregunta sobre el 
origen de la creatividad científica. Es decir, a la pregunta por 
cómo se genera la novedad en el pensamiento. Eugenio d’Ors 
respondió a esta cuestión afirmando la existencia de un instin-
to de juego lógico, llamado “curiosidad”, que guarda muchas 
similitudes con “abducción” peirceana. 

El tercer ámbito de coincidencias se encuentra en tor-
no a la idea del carácter falible del conocimiento científico. 
D’Ors denominó “ironía” a esta característica irreductible de 
la ciencia y la explicó afirmando que los conocimientos de la 
ciencia siempre se formulan previendo y aceptando futuras 
contradicciones y revisiones44. Por último, la conexión de Eu-
genio d’Ors con Peirce se manifiesta también en la teoría del 
significado. Tanto para d’Ors como para Peirce la relación de 
significación es triádica. En las palabras no sólo hay una forma 

43. E. d’Ors, “De la amistad y del diálogo”, Trilogía de la Residencia de 
Estudiantes, Eunsa, Pamplona, (1914, 2000), p. 48.

44. E. d’Ors, “Diccionari filosófich portátil”, Revista Catalana, año I, 5, 11 
de noviembre de 1909, p. 72.
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exterior y un significado, sino también un sentido. Las palabras 
son de ese modo realidades simbólicas, signos45.

5. Conclusión

Desde una perspectiva histórica, la constante negativa de 
d’Ors a ser considerado un pragmatista contiene una sor-
prendente paradoja pues a pesar de la superación, existe una 
afinidad notable entre su pensamiento y el pragmatismo de 
Charles S. Peirce. Como ha sido señalado, ambos coincidían 
en la convicción de que el conocimiento comienza por la 
experiencia y en el rechazo a los principios indubitables en 
los que la filosofía racionalista fundaba el conocimiento. Exis-
te además una clara afinidad entre d’Ors y Peirce en las tesis 
sobre la comunidad de investigación como el lugar adecuado 
en el que surge y progresa el conocimiento, el falibilismo de la 
ciencia y la teoría del significado.

Esta paradoja se explica si se tiene en cuenta que la opo-
sición proviene de las consecuencias derivadas de un mal-
entendido en la recepción del pragmatismo. Eugenio d’Ors 
consideraba que el pragmatismo quedaba alineado junto al 
romanticismo de Bergson y una vulgar filosofía anti-intelec-
tualista. Nada había más lejano a su propósito filosófico que 

45. Cf. J. Nubiola, “Eugenio d’Ors: una concepción pragmatista del len-
guaje”, Revista de Filosofía VIII, 13, 1995, pp. 53-54.
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dar rienda suelta a la vida sin ordenarla bajo el criterio de la 
razón. Por esta razón, y por el desconocimiento del desarrollo 
de la filosofía de Peirce —de quien d’Ors no tuvo más noti-
cia después de su estancia en París—, se puede afirmar que el 
pensamiento orsiano comparte con el pragmatismo más de lo 
que Eugenio d’Ors podía reconocer, sin traicionar sus intui-
ciones filosóficas y su comprensión del contexto intelectual 
de principios del siglo XX..
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2.

Eugenio d’Ors e Charles S. 
Peirce: dois pensadores em 

busca da razoabilidade

Flávio A. Queiroz e Silva

Busco, com este texto, articular e entender o pensamento 
de dois filósofos: o catalão Eugenio d’Ors (1881 – 1954) e o 
lógico norte-americano Charles S. Peirce (1839 – 1914). Ape-
sar das várias articulações que alguns estudiosos vêm fazendo 
entre as ideias de ambos os autores, no meu entendimento fal-
ta, ainda, um olhar transversal sobre alguns conceitos na obra 
de cada um deles para buscar, em seguida, aquilo que é mais 
nuclear aos dois. Portanto, a pergunta que me anima nesta 
procura é: o que haveria de comum no projeto epistemológi-
co de Eugenio d’Ors e Charles S. Peirce?



Eugenio d’Ors e Charles S. Peirce: jogo e pragmatismo em ação 48

Entendo por “projeto epistemológico” aquilo que há de 
mais geral, mas ainda central, a ser desenhado pela proposta 
configurada no pensamento desses dois autores. Que ambos 
buscavam uma especial afinidade entre vida e razão parece-me 
claro, mas poderíamos investigar sobre o modelo de raciona-
lidade proposto por eles. Estaríamos, assim, mais perto de res-
ponder a uma questão fundamental: o que pretendem d’Ors e 
Peirce, com sua filosofia, para o pensamento humano? 

Defenderei, ao longo dessas páginas, que tanto o projeto 
filosófico de d’Ors quanto o de Peirce caminham para uma 
verdadeira revolução, pois indicam uma maneira de encarar 
a racionalidade humana que rompe com o racionalismo e as 
dicotomias, típicos do pensamento moderno. Entendo que o 
termo “revolução” pede cautela, mas outros estudiosos igual-
mente consideraram o teor revolucionário das propostas de 
d’Ors (NUBIOLA, 1997).

A razão compreendida por d’Ors e Peirce está longe de 
ser apenas aquela dos manuais de lógica, e por isso reque-
reria até outra nomenclatura, para evidenciar sua novidade: 
para o pensador catalão, estamos falando de uma doutrina da 
Inteligência e, para o lógico norte-americano, de uma especial 
razoabilidade. A semelhança entre estes dois conceitos é notável 
e, no meu entendimento, merece uma atenção especial para 
compreender, de fato, do que tratam tais projetos epistêmicos. 

Para aprofundar nas propostas de ambos os pensadores, 
proponho analisar alguns conceitos centrais. Em primeiro lu-
gar, a ideia de jogo, que d’Ors insere em sua filosofia para res-
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gatar o aspecto lúdico do pensamento, que traça um paralelo 
com o musement de Peirce e o raciocínio que ele denominou 
abdução. Isso terá, tanto para o autor catalão quanto para o 
norte-americano, implicações para uma estética da razão. Por 
fim, a própria razoabilidade de Peirce, ou a Inteligência orsia-
na, colocam-se como propósito último de qualquer aventura 
cognoscitiva que busque justamente isso: conhecer o mundo. 
Com isso, será possível compreender o avanço pretendido por 
eles para além das amarras de um pragmatismo utilitário, que 
d’Ors e Peirce rejeitaram com veemência.

Jogo e pensamento

Sabe-se que Eugenio d’Ors entrou em contato com o prag-
matismo americano nos anos em que trabalhou em Paris, como 
correspondente do La Veu de Catalunya, em uma etapa decisiva 
para seu amadurecimento intelectual (NUBIOLA, 1997, p.611). 
Pela Europa, o pragmatismo se difundia especialmente por obra 
de William James (1842 – 1910), conterrâneo e contemporâneo 
de Charles S. Peirce. Contagiado por esse contexto, d’Ors viria a 
definir-se como pragmatista, “movido pelos mismos afanes de los 
pensadores norteamericanos”, mas também procurando superá
-los “mediante el reconocimiento de una dimensión estética de 
la acción humana no reductible a la meramente utilitaria” (idem).

D’Ors encontrou no pragmatismo um respaldo para suas 
inquietações intelectuais. Ele se sentia “portavoz de un am-
plio movimiento de regeneración de Cataluña [...]; frente al 
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rancio tradicionalismo localista cerrado, propugna una de-
cidida europeización cultural en la que se articulen la in-
teligencia con la acción, la vida y la fe” (NUBIOLA, 1997, 
p.612). Chegou, inclusive, a atribuir o “segredo de sua filoso-
fia” – a ampliação de seus interesses filosóficos ao espiritual, 
social, à vida e à história – “a quienes, hace media centuria, 
propugnaron el que se llamó ‘Pragmatismo’” (d’ORS apud 
NUBIOLA, 1995, p.19). Compondo a espinha dorsal de seu 
programa filosófico, trata-se de um “ideal científico de que la 
Acción es la prueba de la Verdad, es decir, una Filosofía Prag-
mática” (d’ORS apud NUBIOLA, 1995, p.19).

No entanto, a imediata identificação entre pragmatismo 
e utilitarismo é possível observando-se os pensamentos de 
William James e John Dewey, cujas doutrinas esculpiram uma 
filosofia voltada para a resolução de problemas práticos. Euge-
nio d’Ors e Charles S. Peirce procuraram desvencilhar-se ao 
máximo do utilitarismo – insistirei neste ponto mais adiante. 
Por enquanto, cabe entender o que, segundo d’Ors, faltava ao 
pragmatismo (ao menos a este jamesiano) para que se tornas-
se, efetivamente, uma teoria capaz de abarcar a razão em sua 
completude e vitalidade, pois, para o autor catalão, não bastava 
apenas relacionar pensamento e ação, mas também reconhecer 
que “la ciencia misma es vida” (d’ORS, 1995, p.155).

Em uma glosa de La filosofía del hombre que trabaja y que 
juega, d’Ors explica que “tanto la criteriología y la metodo-
logía del contemporáneo pragmatismo vienen a considerar a 
ésta como una organización en nuestro espíritu de los efec-
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tos de la Acción el continuo resolver dificultades prácticas” 
(d’ORS, 1995, p.56), que ele insere na categoria geral de tra-
balho. Entretanto, reconhece que nas atividades humanas exis-
te igualmente um instinto de luxo e liberdade que, ao invés de 
opor-se ao trabalho, “debe entrar igualmente en la noción de 
Ciencia, dotándola de su propio sentido de libertad” (d’ORS, 
1995, p.57). O pensamento, na sua melhor consistência e ca-
pacidade, exige tal instinto, um “cierto ocio, pero no toleraría 
un reposo largo. Gracias a la alternativa del trabajo y del juego, 
gracias al ocio, o mejor dicho, a la recíproca compenetración 
de estos estados, los pensamientos pueden llegar a ser tan ama-
bles como las canciones…” (d’ORS, 1995, p.53).

Trabalho e jogo formam, assim, atividades e impulsos com-
plementares da nossa forma de estar no mundo:

El hombre trabaja, es decir, vence resistencias que 
amenazan su vida y pone en la naturaleza las condi-
ciones para prevalecer sobre ella. El hombre juega, 
es decir, se complace íntimamente en su propia po-
tencia, asiste interesado al espectáculo de su lucha 
y hasta inventa resistencias nuevas, con el exclusivo 
objeto de darse el gusto de vencerlas. El hombre 
completo trabaja y juega, porque en todo trabajo ve 
el juego y lo comprende, como asimismo en todo 
juego siente el trabajo y lo ama. [...] Acción y con-
templación son dos aspectos de una y la misma rea-
lidad íntima, el sentido del hombre, su inteligencia, 
el Seny, tan sutilmente henchido por Eugenio d’Ors 
de un significado profundamente histórico (MO-
RENTE, 1914, p.43).
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Alguns conteúdos da passagem acima fogem aos meus 
propósitos; o que quero analisar detidamente neste momen-
to é a categoria do jogo como complementar (não oposta) 
ao trabalho, ligada à invenção e participante do “sentido do 
homem, sua inteligência”. A relação com a inventividade é 
central. Em uma glosa intitulada “Curiosidad”, d’Ors descre-
ve este instinto humano para o questionamento como uma 
faculdade que impede a Ciência de permanecer estacionária, 
pois ele é capaz de criar “diversidades fictícias, nuevas irracio-
nalidades” (d’ORS, 1995, p.61). 

Posso inferir que, além dos choques com a experiência que 
negam nossas crenças e as “derrubam ao chão” (CP 1.324)1, 
podemos, independentemente de conflitos externos, provocar 
o pensamento a buscar outras respostas, a reexaminar a expe-
riência e transformá-la. Esta prática não seria possível sem o 
jogo, aliás, liga-se profundamente a ele porque possibilita um 
flerte com diferentes possibilidades explicativas, além das que 
já estão dadas. Jogar, no sentido orsiano, é uma atividade ao 
mesmo tempo lúdica e lógica, que, “por encima de lo nece-
sario, de los casos concretos, de la resolución de dificultades 
prácticas, [...] inventa y propone nuevas posibilidades”, “dialo-
ga con la experiencia y la vida y es capaz de generar novedad” 
(TORREGROSA, 2007, p.5). 

Em seu El secreto de la filosofía, d’Ors deixará claro que jogo 

1. A notação CP X.Y refere-se aos Collected Papers of Charles S. Peirce, 
em que X designa o número do volume e Y o número do parágrafo.
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e trabalho compõem uma tríade com o conhecimento. Para ele, 
a atividade do conhecer requer contemplação e ação – mane-
jo – daquilo que se pretenda saber. Entendo não se tratar de 
um manejo direto do objeto do saber, no sentido empirista, 
mas sim uma especial observação aliada à confecção e seleção 
de hipóteses acerca do que se queira conhecer. Desta forma, 
d’Ors não isola estas diferentes faculdades humanas, mas as 
integra dotando-as de um sentido comum para o conheci-
mento e a ação, devolvendo à racionalidade seu lugar vital na 
vida humana. “El hombre que conoce es el mismo que juega 
con lo real o que sobre él trabaja. Y no sólo esto: sino que no 
hay posibilidad de conocimiento sin juego y sin trabajo; ni de 
juego sin conocimiento y trabajo” (d’ORS, 1998, p.368).

Compreender esta sutil inter-relação seria difícil para uma 
filosofia dualista, que “empreende suas análises com um ma-
chado, deixando para trás pedaços não-relacionados do ser” 
(CP 7.570). Apenas com a superação dos dualismos já podería-
mos vislumbrar o teor revolucionário das ideias de d’Ors. Mas 
ele vai além: pretendeu superar o pragmatismo utilitário reco-
nhecendo que “una dimensión necesaria y una dimensión libre 
– gratuita – en la ciencia requería una nueva epistemologia” 
centrada não só no aspecto necessário do saber, como também 
nos seus elementos lúdicos (TORREGROSA, 2007, p.6). 

Nisto estaria sua renovação do intelectualismo, sua pro-
posta de “integrar los elementos racionales de la realidad en 
un tipo de saber más alto que incluyera también aquellos ele-
mentos que escapan a la lógica y que sin embargo componen 
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también la realidad del ser humano” (idem). Nesse contexto, 
d’Ors demonstra uma especial preocupação com a liberdade 
do pensamento, entendendo-a como estética: “la Ciencia está 
orientada para la acción, sí. Pero la acción no siempre es uti-
litaria: unas veces es trabajo, juego otras; es decir, elemento 
estético, libertad” (d’ORS, 1995, p.162).

Prossigo nas inferências provocadas por d’Ors, sugerindo 
que sua filosofia do trabalho e do jogo propõe também uma 
reflexão sobre o método científico, este incompreendido con-
vertido por muitos em quimera, camisa de força ou recei-
ta/manual para fazer pesquisa. Penso que o método sugerido 
por d’Ors passa longe de qualquer engessamento das decisões 
do investigador. O pensador catalão procurou defender uma 
razão “que no funcionara como una máquina, sino que es-
tuviera en función del tiempo y las circunstancias – la vida” 
(TORREGROSA, 2007, p.6). 

Ele percebe, neste contexto, que o pensamento decorre de 
inferências disparadas pela experiência e pelos fatores puramen-
te contingenciais que cercam a vivência do sujeito. Considerava 
que o conhecimento da realidade “no podía explicarse como la 
ejecución automática de unas reglas, sino que debía admitir y 
dar explicación de cómo en los procesos cabe con mayor o me-
nor medida introducir una manera personal y flexible – nueva 
– de llevarlos a cabo” (idem). Por isso, creio, propõe um método 
científico que envolva todas as vivências do pesquisador, sua 
imaginação e pensamentos de diversas ordens, que se juntam 
àqueles provocados pelo objeto da investigação. Peirce, igual-
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mente longe das receitas deterministas, compreendeu o método 
científico como “um modo de vida” (MS 1334)2.

Vida e jogo aparecem como elementos profundamente re-
lacionados para o raciocínio. Poderia dizer que o norte-ame-
ricano Charles S. Peirce compreendeu o pensamento de for-
ma muito parecida. Toda sua lógica é constituída de tríades e, 
com relação aos processos inferenciais, ele compreendia que a 
dedução e a indução não bastavam para introduzir ideias novas 
na ciência. A entrada da novidade se daria por aquele tipo de 
pensamento que ele chamou de abdução, “uma adoção provi-
sória de uma hipótese” (CP 1.68).

Muito se poderia explicar sobre o raciocínio abdutivo e 
seus mecanismos. Uma explicação detida não seria possível 
por questões de espaço, mas posso afirmar, em linhas gerais e 
grosseiras, que a abdução envolve um particular salto da mente, 
um raciocínio mediante hipóteses que surgem ao ponderar-
mos o que nos surpreende em dada experiência (BARRENA, 
2007, p.81). A hipótese abdutiva não está contida nas premissas 
e não se encerra nas informações já sabidas, apesar de nascer 
de uma particular mescla de conhecimentos e inferências pré-
vios. Como explica Peirce, “é a ideia de juntar o que nunca 
antes havíamos sonhado juntar que faz brilhar a nova sugestão 
[explicativa] ante nossa contemplação” (CP 5.181).

Aproveito-me justamente desta passagem para seguir mais 
profundamente nesta trilha metodológica que Peirce construiu 

2. A notação MS refere-se aos Manuscritos de Charles S. Peirce.
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com a abdução. Entendo que as hipóteses não estão dadas, exi-
gem observação dos fatos e certa criatividade para explicá-los, 
mas não seriam privilégio desta ou daquela mente genial, pois 
absolutamente todo ser humano é capaz de fornecer razões para 
fatos imprevistos que insistem em aparecer. Por qual mecanis-
mo, então, acontece o raciocínio abdutivo?

Peirce debruça-se sobre esta questão em 1908, no tex-
to Um argumento negligenciado para a realidade de Deus. Ali, 
como sugere o título, está preocupado em encontrar uma 
justificação para a hipótese da realidade (diferente de “exis-
tência”) de Deus, mas acaba por fornecer uma explicação 
originária para o surgimento de qualquer hipótese. Para isto, 
Peirce introduz o conceito de play of musement, jogo do mu-
sement3, definindo-o como um exercício mental por trás de 
toda conjectura interpretativa. Trata-se de “un estado mental 
de especulación libre, sin límites de ninguna clase, en el cual 
la mente juega con las ideas y puede dialogar con lo que 
percibe” (BARRENA, 2007, p.83), um jogo produzido não 
só com palavras, mas também com imagens e para o qual a 
imaginação é essencial (idem). 

3. Como outros estudiosos de Peirce, prefiro deixar o termo musement 
em inglês por não encontrar uma tradução exata para o que ele 
queria dizer. Em português poderia traduzir-se como devaneio (ver: 
PEIRCE, C.S. Um Argumento Negligenciado para a Realidade de 
Deus. Cognitio, São Paulo, v.4, n.3, 2003), ou, ainda: Jogo da Rumina-
ção e Uberdade (ECO, Umberto; SEBEOK, Thomas (Org.). O signo 
de três. São Paulo: Editora Perspectiva, 2008). 
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A semelhança entre o jogo do musement e o jogo orsiano não 
estaciona no nome. Peirce o equipara ao ato de subir em um 
bote e empurrá-lo no lago do pensamento, deixando “as brisas 
do céu conduzirem sua navegação”, e recomenda: “com os 
olhos abertos, atente ao que está fora ou dentro de você, pois 
disso é toda meditação” (CP 6.461). É um exercício meditati-
vo livre4, no qual as ferramentas do raciocínio podem ser usa-
das para os fins do próprio exercício (idem), uma concepção, 
creio, muito próxima da que d’Ors formulou.

Pelo musement, é possível atentar para as relações existentes 
em cada esfera da experiência e perceber a generosa conexão 
entre as qualidades sensíveis, suas regularidades, semelhanças, 
diferenças, intensidades e também seu crescimento (CP 6.464 
– 6.465). Este jogo é o que possibilita ver a riqueza do mundo 
ao nosso redor e, nesse contexto, desenhar outras formas de 
explicá-lo. Peirce exemplifica: 

Com frequência eu caminho à noite, por volta de 
uma milha, por toda uma estrada deserta, em um des-
campado sem uma casa à vista. As circunstâncias não 
são favoráveis para um estudo severo, mas o são para 
uma calma meditação. Se o céu está limpo, observo as 
estrelas em silêncio, pensando em como uma suces-
siva abertura de um telescópio revelaria muito mais 
delas do que jamais visto antes. O fato de que os céus 

4. Eu insistiria que a comparação entre musement e meditação não deve 
ser desprezada nem encarada como casual, mas para refletir sobre isso 
seria necessário outro espaço.
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não revelam um pano de luz prova que há muito 
mais corpos escuros, por exemplo planetas, do que há 
sóis. Eles devem ser habitados, e muito provavelmen-
te milhões deles por seres muito mais inteligentes do 
que nós [...] (CP 6.501).

Interessa-nos observar que esse jogo lógico é livre, sensí-
vel e descompromissado como uma caminhada noturna, um 
passeio contemplativo sob as luzes do céu que nos fazem in-
dagar e imaginar... A hipótese só pode surgir desta capacida-
de observadora sensível e imaginativa porque nas origens do 
raciocínio abdutivo, no musement, há espaço para jogar com 
as possibilidades sem (ainda) sofrer as restrições impostas pela 
existência (a segundidade de Peirce ou a necessidade de d’Ors). 
Devo ressaltar que, nesta primeira etapa da conjectura, seme-
lhante a um estado de “sonhar acordado” (BARRENA, 2007, 
p.85), a livre associação de ideias é possível porque não há 
autocontrole ou esforço. Por isso é jogo. Em outra ocasião, Peirce 
já enfatizara que o esforço demasiado só atrapalha: “quando 
nos esforçamos [na solução de um problema], nos focamos no 
esforço e não no problema” (CP 7.45).

Volto a reforçar a conexão, estabelecida por Peirce e d’Ors, 
entre jogo e ciência (racionalidade). “Um jogo bastante sel-
vagem da imaginação, sem dúvida, é um prelúdio inevitável e 
provavelmente até útil para a ciência” (CP 1.235), dizia o nor-
te-americano antes de introduzir o musement em sua teoria. 
Ao invés de contrapor-se ao racional, essa concepção funciona 
em harmonia com a razão, sem, para isso, que a imaginação 
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esteja cegamente submissa a suas regras (NUBIOLA; BAR-
RENA, 2013, p.289).

Neste mesmo contexto, o jogo pode ser entendido como 
uma especial dedicação a qualquer atividade prática ou intelec-
tual, um simples e necessário cuidado para permitir que os pen-
samentos se desenvolvam e os problemas se resolvam: é apenas 
com amor e dedicação, e não com “fria justiça”, que podemos 
expandir o círculo de nossas ideias (CP 6.289). Por isso, a séria 
devoção a um trabalho exige também sua dimensão de jogo cui-
dadoso, como é o caso da “seriedade da criança que brinca”5.

A novidade metodológica dessas ideias evidenciou, para 
d’Ors, que “la acción utilitaria no es el único criterio de la 
actividad científica y que cuando se miden el método y los 
resultados científicos sólo por ella aparece siempre un residuo 
que es de otra naturaleza” (TORREGROSA, 2007, p.5), que 
ele considerou estética por sua correspondência com o lúdico, 
com o que surge sem previsão (idem). Aqui, ambos os pensa-
dores tentam entender a espontaneidade do pensamento, esta 
característica mais ligada ao nosso aspecto biológico e animal 
– vital. O musement de Peirce e o jogo de d’Ors acontecem 
porque somos espontâneos, porque pensamos “com todas as 
dimensões do nosso ser” (CANESIN, 2013, p.126). Pensamos 
como pensamos porque não somos máquinas, somos animais.

5. Trecho extraído da interessante reflexão sobre a relação entre jogo e 
dedicação-seriedade, no blog do professor Jaime Nubiola. Ver: http://
filosofiaparaelsigloxxi.wordpress.com/2014/05/13/trabajo-y-juego/

http://filosofiaparaelsigloxxi.wordpress.com/2014/05/13/trabajo-y-juego/
http://filosofiaparaelsigloxxi.wordpress.com/2014/05/13/trabajo-y-juego/
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É nesse âmbito que se pode falar de uma estética da razão, 
que exponho na próxima seção. 

Caminhos para uma estética da razão

O jogo de d’Ors e o jogo de Peirce (musement) asseme-
lham-se igualmente nas suas heranças. Os dois pensadores fo-
ram influenciados pelo filósofo e poeta do romantismo alemão 
Friedrich Schiller (1759 – 1805). Peirce, por exemplo, entrou 
em contato com as ideias do alemão já bem cedo: “quanto à 
palavra ‘jogo’, o primeiro livro de filosofia que li foi o Aesthe-
tische Briefe de Schiller, onde ele muito diz sobre o Spieltrieb, 
o que me causou tão forte impressão que influenciou minha 
visão de ‘jogo’ até hoje” (PEIRCE apud IBRI, 2009, p.307).

Falta-me o conhecimento necessário para discorrer longa-
mente sobre a filosofia de Schiller, mas aproveito as palavras 
do próprio Peirce para observar o que há de comum entre es-
ses três pensadores. O objetivo é aprofundar na concepção de 
jogo para entender que há um projeto claro de uma estética da 
razão, o que nos permitirá retornar às ambições mais evidentes 
de d’Ors: integrar pensamento e vida.

Em suas cartas estéticas, Schiller mostra-se também contrá-
rio ao utilitarismo e rejeita a noção de “valor” agregada apenas 
ao “útil” (SCHILLER, 2002, p.22). Nesse sentido, procurava 
resgatar o lugar e a importância da beleza não só na arte, mas 
também no espírito humano. Introduz a ideia de Spieltrieb (im-
pulso lúdico) como aquele impulso que harmoniza os dois 
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aspectos da natureza humana: razão e sensibilidade (JIMENEZ, 
1999, p.158). Schiller afirmou que “o homem joga somente 
quando é homem no pleno sentido da palavra, e somente é 
homem pleno quando joga” (SCHILLER, 2002, p.80), isto é, 
apenas pelo jogo entre o sensível e o racional é capaz de ex-
pandir suas faculdades para além de um racionalismo ou sen-
sualismo extremos (JIMENEZ, 1999, p.159).

Em outro momento, Schiller alertou contra os processos 
formais de produção e trabalho que já na sua época comparti-
mentavam funções e isolavam os indivíduos: “ouvindo eterna-
mente o mesmo ruído da roda que ele [o trabalhador] aciona, 
não desenvolve a harmonia de seu ser” (SCHILLER, 2002, 
p.37). D’Ors usou os mesmos termos, por exemplo, ao afirmar 
que “el alma humana es una harmonía” (d’ORS, 1995, p.81) 
e ao equiparar “el hombre completo” com “ el hombre que 
trabaja y que juega” (d’ORS, 1995, p.72). Tal qual Schiller, o 
pensador catalão via na beleza “una obligación de los fenô-
menos” e, portanto, “la ley de todo juego, y nosotros debemos 
entender esto en el mismo sentido en lo que concierne al jue-
go lógico que en lo que concierne al juego de arte en sentido 
estricto” (d’ORS, 1995, p.59).

Posso inferir que a novidade dessas ideias se sustenta na 
preocupação com a harmonia e a beleza – entendidas, neste 
contexto, como uma busca pela integração de todos os do-
mínios da sensibilidade e da razão. O belo, neste caso, não é 
oposto ao feio, mas um vetor teleológico que norteia e movi-
menta os propósitos da inteligência. Creio ser correto afirmar 
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que, no caso de d’Ors, a razão integra-se à vida quando busca, 
como propósito geral, estas especiais harmonia e beleza. 

Aqui faço também uma interpretação peirceana. Para Peir-
ce, a estética é a primeira das Ciências Normativas e, por isso, 
fundamenta a ética e a lógica (semiótica); estética que não se 
constitui como “ciência do belo”, mas, antes, como a ciência 
dos fins admiráveis para a conduta e o pensamento (BAR-
RENA, 2007, p.199). Existe, portanto, uma peculiar relação 
entre beleza, ação e verdade, que o segundo ramo da filosofia 
de Peirce (as Ciências Normativas) procura extrair depois de 
inventariar as categorias da experiência (objeto da Fenome-
nologia, o primeiro ramo).

Centro-me na constituição da estética peirceana e em suas 
consequências para uma explicação da ação e do pensamento. 
Em 1903, o lógico norte-americano afirmou que a estética 
procurava por um fim admirável em si mesmo (summum bo-
num), aquilo que se deve buscar sem qualquer outro motivo 
a não ser este mesmo fim (CP 1.612). Já que a estética deri-
va imediatamente da fenomenologia, Peirce observou que o 
sumo bem equivale à “Razão em si mesma compreendida em 
toda sua plenitude”, no “desenvolvimento da Razão assim en-
tendida” (CP 1.615). Esta é uma conclusão induzida a partir da 
observação de que há, nos próprios fenômenos, uma tendência 
generalizante, uma capacidade de formar hábitos que, por ser 
geral, tem o mesmo aspecto do pensamento (IBRI, 1992).

É justamente isso que Peirce quer dizer com “Razão”: tele-
ologia da ação do pensamento para adquirir mais generalidade, 
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o que resulta no crescimento da inteligência no Universo. “A 
essência da Razão é tal que seu próprio ser nunca está com-
pletamente perfeito. Deve estar sempre em estado de incipi-
ência, de crescimento” (CP 1.615). Peirce refere-se à Razão 
escrita em maiúscula porque não fala de uma razão restrita ao 
cérebro, sequer apenas da razão humana, mas sim do conceito 
geral de racionalidade associado à busca e ao crescimento da 
verdade. Trata-se do propósito livre da inteligência ao dire-
cionar-se sempre para a produção de mais vida inteligente: “o 
movimento interno e natural da mente, desde a parasitária até 
a humana, é o de cumprir o seu destino de crescer até a mais 
pura ciência” (DIB, 2008, p.65).

É possível entender que a Razão é viva e cresce por causa 
de sua dimensão estética, por ser “un ideal cuya riquísima in-
determinación no llega nunca a agotarse” (ZALAMEA apud 
BARRENA, 2007, p.207), uma conclusão também derivada 
da fenomenologia – existe acaso e liberdade mesmo nos hábi-
tos mais triviais. Razão que é, portanto, razoabilidade: “na lógica, 
observamos que conhecimento é razoabilidade” (CP 1.615).

Este conceito, que significa crescimento da razão, expan-
são das ideias e renovação/evolução da inteligência, motiva-
se profundamente nas preocupações já expostas por Peirce e 
igualmente por d’Ors. Eles se desvencilham de um racionalis-
mo estrito e das visões materialistas mais pobres para entender 
a racionalidade como uma continuidade vital entre pensa-
mento e mundo, “que é tão característica de nossa experiência 
diária, da comunicação entre humanos e do crescimento em 
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qualquer sentido, mas especialmente no sentido de formação 
de hábitos e aprendizagem” (NUBIOLA, 2000, p.7).

Para este fim, é necessário entender a importância da ima-
ginação, da sensibilidade e dos demais elementos estéticos na 
constituição da inteligência. Como expus neste texto, d’Ors 
já alertava para as contingências e possibilidades, sugerindo 
que cada interpretação carrega a flexibilidade dos traços pes-
soais (TORREGROSA, 2007, p.6). Creio que, com relação à 
importância desses traços para a constituição de uma estética 
da racionalidade, Peirce avançou mais. A filosofia do norte-a-
mericano preocupou-se em fornecer uma explicação para a 
importância da imaginação, e nisso entendeu que a interven-
ção dessa faculdade, “acoplada al impacto duro de la experien-
cia, y guiada por la teleología de la razonabilidad”, leva-nos 
a entender o mundo de uma forma possível, mas com uma 
“penumbra de caminos igualmente posibles pero descartados” 
(ANDACHT, 1996, p.6).

Trata-se de uma faculdade mental fortemente plástica, mas 
aperfeiçoada em uma “meditação preparatória” (CP 6.286), 
que nos permite buscar a melhor forma de agir e pensar (cla-
ro que, às vezes, com uma dose de erro) diante da novidade 
de cada situação. Nesse sentido, a imaginação é um resultado 
aperfeiçoado de nossa compreensão do mundo e da capacidade 
tipicamente humana de não apenas estabelecer relações entre 
as coisas, mas de compreender o que tais relações significam. 

Isto coloca à razão humana “una comprensión amplia-
da de cualquier situación, cuya realidad aquí y ahora estaría 
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constitutivamente rodeada por una penumbra de posibilismo, 
de caminos no tomados” (ANDACHT, 1996, p.5). A racio-
nalidade começa a construir-se desde o “Estado Nascente do 
Real” (CP 5.462), o momento absolutamente presente que 
é sempre uma mescla de rotina com novidade e que, mesmo 
fugaz, permite entender o surgimento do “nuevo-imaginable, 
de lo inesperado, lo fresco y vivaz que nos depara toda expe-
riencia” (ANDACHT, 1996, p.8).

Por causa do jogo estético somos capazes de “un salto 
posibilista” que nos faz ver “una solución inesperada, móvil, 
inédita” para aquilo que nos parece sufocar com a insis-
tência inexorável – segundidade (ANDACHT, 1996, p.4). 
Esta é a função do musement na vida humana: permite sair 
do entendimento de que existam cristalizações, ou de que 
as ideias estejam esgotadas, para construir uma razoabilidade 
que permita conviver com um mundo que, a todo momen-
to, desafia nossas convicções. Seria o caso de uma “’actitud 
estética’, en que la Naturaleza, que antes aparecía al hombre 
‘como una fuerza’, no le aparece ya sino ‘como un objeto’…” 
(d’ORS, 1995, p.58).

É possível falar de uma zona comum entre arte e ciência, de 
uma “posición estética del hombre científico” (d’ORS, 1995, 
p.58), pois ambas as atividades ocupam-se, com propósitos di-
ferentes, da mesma prática: imaginar mundos possíveis (AN-
DACHT, 1996, p.4)... e, como radica na base do musement ou 
do jogo orsiano, isso acontece quando juntamos elementos da 
experiência nunca antes aproximados (CP 5.181).
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Com as inferências aqui lançadas, e com fins a concluir esta 
seção, chego a entender que as inquietações de d’Ors e Peirce 
caminharam comumente para uma estética da razão, ou uma 
epistemologia da beleza, uma mescla vital de imaginação e sensi-
bilidade que está na base de qualquer interpretação racional. A 
preocupação não é pela procura da beleza no sentido do pra-
zer dos sentidos, senão por uma harmonia que deve coadunar 
pensamento, vida e sensibilidade. A porta de entrada para essa 
nova proposta de racionalidade está na “apertura, puro juego 
creativo y visionario” (ANDACHT, 1996, p.8), na valorização 
das possibilidades e novidades incrustadas em toda vivência 
(primeiridade, em vocabulário peirceano).

Com o exame das ideias aqui lançadas, há condições para 
compreender o início de minhas motivações com a relação 
d’Ors – Peirce: o que há de tão próximo entre ambos e que, 
ao mesmo tempo, é tão revolucionário para a filosofia? Na 
próxima seção, buscarei estreitar a relação entre a Inteligência 
orsiana e a razoabilidade de Peirce para, enfim, concluir e en-
tender sua nova proposta para uma racionalidade.

Razoabilidade e Inteligência: a superação 

do “pragmatismo”

Em uma de suas glosas, d’Ors recupera os conceitos de 
razão e inteligência. Ele reconhece que o significado atual 
de “razão” é muito mais amplo que o de “inteligência”, 
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graças à virada racionalista operada por Descartes e que se 
manteve com Kant: 

Tened, por fin, en cuenta, y esto es decisivo, que Kant, 
al dar en la “Crítica de la Razón práctica”, respec-
tivamente, dos sistematizaciones autónomas del inte-
lectualismo epistemológico y del empirismo moral, 
conservó, al frente de ambas, el mismo substantivo: 
“Razón” [...], lo cual quiere decir que consideraba “lo 
intelectual” como una especie comprendida en el gé-
nero formado por “lo racional” (d’ORS, 1995, p.145).

D’Ors tentará, porém, retornar à tradição clássica, à con-
cepção grega de Inteligência que sempre compreendeu, ao 
contrário, a Razão como parte integrante daquela. Segundo 
o autor catalão, “podemos decir que el pensamiento griego 
tenía de la ‘Inteligencia’ un concepto mucho más amplio, en 
que entraban no solamente la razón y la lógica, sino también 
el gusto y sentido de la armonía y el sentimiento” (d’ORS, 
1995, p.146), assim como “elementos empíricos e de intui-
ción” (d’ORS, 1995, p.147).

Ele reafirma, portanto, que “la filosofía del Hombre que 
Trabaja y que Juega [...] tiene que aplicar íntegramente la Ra-
zón – esta ‘Razón íntegra’ a que apelamos, no es sino lo que 
la tradición clásica denominaba ‘la Inteligencia’, ‘el Intelec-
to’ (d’ORS, 1995, p.146). D’Ors simpatizou com a ideia de 
“restaurar la palabra Seny” (d’ORS, 1995, p.147) – um ter-
mo próprio da cultura catalã que designa uma boa capacidade 
mental de ponderação, apreciação e atuação correta, também 
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relacionado com a elevação da consciência e uma integridade 
no sentido até moral6.

Esta divina palabra (solo ao pronunciarla me em-
briaga como um vino generoso) guarda tal vez en-
tre sus probabilidades de porvenir, la solución de la 
dolorosa ruptura que Kant impuso al espíritu mo-
derno. ¡Si pudiésemos resolver la oposición entre 
la “Crítica de la Razón pura” y la “Crítica de la 
Razón práctica”, logrando una plena y armoniosa 
“Doctrina del Seny” que reúna en el “Nous”, en lo 
que la clásica tradición llamaba “Intelecto”, en lo 
que nosotros nos vemos todavía obligados a llamar 
“Razón integral”, nuestras vidas intelectual y mo-
ral! (d’ORS, 1995, p.147).

Nesse eixo, com a ênfase que lhe é própria, d’Ors conclui a 
glosa: “El Seny, la Inteligencia, la Razón íntegra, la Razón viva 
[...] es la concepción nuclear de la filosofía del Hombre que 
Trabaja y que Juega” (d’ORS, 1995, p.148). Está claro que a 
proposta orsiana para a racionalidade envolve um resgate do 
sentimento e da imaginação – proporcionado pelo jogo – para 
romper definitivamente com a razão cartesiana. Existe ainda 
a questão de como essa “Razão íntegra” é capaz de superar o 
pragmatismo utilitário do qual d’Ors procurou se distanciar. É 
o que pretendo tratar nas próximas linhas.

6. Utilizo o dicionário online em catalão diccionari.cat e a Wikipédia 
em inglês para consultar este significado.
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Como coloquei anteriormente, o pragmatismo chegou à 
Europa principalmente pelas obras do psicólogo americano 
William James. A partir dele, desenhou-se uma compreen-
são diversa daquela pretendida originalmente por Peirce, cuja 
doutrina servia na verdade a um método de clarificação das 
ideias. Pelo viés jamesiano, e conforme a correta interpretação 
que d’Ors realizou deste, a verdade é um instrumento da ação 
e se define também em termos de sua utilidade (TORRE-
GROSA, 2007, p.2) na resolução de problemas práticos. O 
pensador catalão reconhecia que a relação vida-pensamento 
era um valor do pragmatismo e por isso alistou-se aos pragma-
tistas, mas procurou superá-los por causa da preocupação com 
a dimensão estética da ação e da prática lúdica do pensamento 
figurativo (GONZÁLEZ; NUBIOLA, 2007, p.415).

Os motivos que levaram Peirce a rechaçar insistentemen-
te o pragmatismo de James – ele inclusive cunhou o ter-
mo pragmaticismo para evitar outras apropriações indevidas 
(EP2, p.335)7 – podem ser vistos, semelhantemente a d’Ors, 
na análise da razoabilidade. Aqui retomo esta ideia em suas 
implicações para uma ética e uma lógica, que nos permite 
entender a superação do pragmatismo utilitário e o salto 
para um novo modelo de racionalidade.

Relembro que este conceito refere-se ao ideal admirável em 
si mesmo buscado pela estética, entendida como uma ciência 

7. A notação EP2 refere-se aos textos de Peirce reunidos na coletânea 
The Essential Peirce, volume 2.



Eugenio d’Ors e Charles S. Peirce: jogo e pragmatismo em ação 70

normativa que busca delimitar os propósitos autocontrolados 
para a inteligência. Trata-se, portanto, de uma racionalidade en-
riquecida de uma certa beleza estética, que compreende insights 
criativos e possibilidades interpretativas já na base do exercício 
racional. Mas caberia perguntar: que implicações a razoabilidade 
tem para os outros ramos de sua filosofia e o pragmatismo?

Peirce entendeu que ações éticas e pensamentos lógicos são 
aqueles que almejam razoabilidade e contribuem para seu in-
cremento. Desta forma, qualquer tipo de ação deve, no quadro 
das teorias deste autor, buscar um eixo de inteligibilidade no 
mundo e cuidar para não destruí-lo ou sequer distorcê-lo. Trata-
se de uma ética fortemente científica – motivada pela busca da 
verdade – que vale igualmente para o âmbito da vida comum. Se 
a estética procura abertura dos sentidos para a beleza e o cresci-
mento da inteligência, a ação ética deve amalgamar resistência e 
irracionalidade em uma conduta inteligente ou razoável.

Nossa reação instintiva é a de rejeição do que é des-
conhecido, tratando-o como algo a ser evitado, des-
truindo-o ou fugindo dele. Em suma, nossa tendência 
é tratar o estranho como algo mau, ou como objeto 
de ódio. Entretanto, o ideal de razoabilidade requer 
superar esse ódio; positivamente, existe uma conexão 
vital entre a razoabilidade concreta e o amor criativo 
(COLAPIETRO, 1989, p.93).

Trata-se de um modelo de racionalidade certamente não 
muito fácil de seguir; requer a disposição para reavaliar os 
próprios conceitos e o esforço de reconhecer a alteridade 
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como porta-voz de uma inteligibilidade potencial. A cone-
xão entre razoabilidade e amor acontece na postura ética aí 
elaborada, pois é uma filosofia que se pratica não só com o 
raciocínio, mas solicita uma abertura do coração, “que também 
é um órgão perceptivo” (CP 6.493).

Isto repercute na lógica (semiótica), que Peirce entendia 
como ciência da observação e da construção de conhecimento 
a partir da experiência, sob os parâmetros do que ele nomeou 
inquirição (inquiry) – ato vital de investigar o mundo. A lógica 
procura estudar os caminhos da investigação para que o conhe-
cimento se aprimore. Isso exige a dedicação e a abertura – já 
mencionadas – e uma persistência em não desistir dos questio-
namentos. A razoabilidade na lógica requer o “amor à verdade” 
que é, nas palavras de Peirce, a verdadeira “atitude científica”, 
e corresponde ao “desejo de aprender”, “a vontade de saber 
como as coisas realmente são” (HAACK, 1998, p.189).

Outra consequência da razoabilidade para a lógica é o enten-
dimento da verdade como algo que necessita ser validado pela 
experiência de vida, mas não em termos subjetivos ou indivi-
duais. O conhecimento é produzido por uma comunidade de 
investigação; ele deve estar sempre aberto e oferecido ao público 
para que seja testado, aprovado ou refutado se necessário. Desta 
forma, as teorias são validadas ou negadas na medida em que 
a experiência futura e coletiva vai abrindo caminho para no-
vas respostas. Este é um dos sentidos para semiose, conceito que 
Peirce utilizou ao descrever o crescimento contínuo e ilimitado 
dos signos: há sempre potencial de aperfeiçoamento em todo 
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pensamento. Certamente a filosofia de d’Ors, com as infinitas 
possibilidades trazidas pelo jogo, compactuaria com essa lógica.

Fundamentalmente neste ponto é possível entender o sal-
to que Peirce e d’Ors executam para superar o pragmatismo 
utilitário que nasceu com William James. É justamente na 
direção de maior generalidade – vida no sentido comuni-
tário e amplo – que caminha o conceito de “pensamento” 
dos dois primeiros autores, ao passo que o último encerrou 
a verdade ao campo da ação subjetiva, buscando resolver os 
problemas da esfera individual. O que d’Ors e Peirce repug-
navam na filosofia de James era que este entendeu a ação 
como fim do homem (CP 5.429), ao passo que buscavam 
compreender, ao contrário, que a ação requer um fim e este 
fim é similar a uma descrição geral (idem), e não a uma solu-
ção para um problema prático concreto.

Eles não negam que a ação seja um componente vital-
mente importante para o pensamento, mas pretendem lhe 
dar um lugar diferente daquele central estabelecido por Ja-
mes. O pragmaticismo de Peirce e a filosofia de d’Ors são 
profundamente éticos, no sentido de reconhecer que o pen-
samento induz a ações e que a verdade deve ser incorporada. 
Peirce chegou a alertar que as palavras produzem efeitos físi-
cos (EP2, p.184), o que não significa que esses efeitos sejam 
a única finalidade da razão.

No meu entendimento, não há integração entre razão 
e vida mais arrojada do que esta. A ética pressuposta neste 
pragmaticismo exige pensar que a busca da verdade não é 
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privilégio de poucos cientistas, mas uma questão vital, isto 
é, uma investigação produzida no próprio viver de cada ser 
humano, desde o momento em que acorda até a hora em 
que vai dormir (CP 8.110).

Neste contexto, o próprio conceito de jogo – ou musement 
– sugere que há um exercício da busca investigativa em si mes-
mo – o conhecer pelo conhecer –, um convite a jogar com o 
pensamento sem preocupações pelas respostas, o que poten-
cializa o surgimento de ideias novas, invenções. Existe, para 
além da necessidade de responder demandas individuais, um 
exercício lúdico do raciocínio que consiste em buscar respos-
tas pelo simples jogo que isso implica. Esta é uma porta para 
sair das amarras do utilitarismo.

Seria mais correto dizer que a razoabilidade ou a Inteligên-
cia são o fim do homem, compreendidas como a busca in-
cessante pelo aprimoramento da verdade e de suas interpre-
tações. É evidente que essa busca não pode ser cumprida por 
um único sujeito, por isso é empreendida comunitariamente. 
Essa é uma conclusão avassaladora contra o nominalismo, 
postura filosófica que ameaça o conceito de realidade ao não 
enxergar nada mais real do que a mera soma dos individuais, 
como é o caso do pragmatismo de James que se volta sempre 
para as finalidades do sujeito. 

Ao contrário, Peirce organizou uma arquitetura filosófica 
voltada para a vida inteligente (não apenas humana), seus pro-
pósitos e realizações. Disto decorre sua nova visão de raciona-
lidade: “com vistas a enriquecer a concepção nominalista de 
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racionalidade para estender o domínio da razão a todo campo 
de investigação, Peirce crê fornecer a precisa coisa que o nomi-
nalismo mais ameaça, a saber, um arcabouço para a organização 
e realização do potencial humano” (FORSTER, 2011, p.246).

É possível pensar que este potencial humano do qual fala 
Foster é a realização da razoabilidade, como Peirce entendeu, 
o sumo bem, na incorporação da verdade lógica, na execução 
da ética científica (no sentido da ação que “aprende com a 
experiência” CP 2.227) e, principalmente, no retorno ao sen-
sível e no valor da imaginação (estética). Eugenio d’Ors tam-
bém organizou uma filosofia preocupada com a descentrali-
zação do individual e uma verdadeira reintegração da razão 
à vida, como ele pretendeu e, acredito, conseguiu. O legado 
dessa filosofia permite um distanciamento das racionalidades 
engessadas e individualistas. A título de conclusão, deixo uma 
citação que enfatiza esse ponto e também convida para a aber-
tura de alguns caminhos:

En el debate estético entre historicismo y formalis-
mo [Eugenio d’Ors] vuelve a mostrar que el eje de 
su filosofía es estético, que toda la filosofía orsiana es 
estética, lo que enlaza profundamente con mi tesis 
de que Eugenio d’Ors es un pensador sistemático 
pese a ser disperso, ya que la dispersión de su obra 
es una necesidad de su misma sistematicidad. Y es 
sistemático porque son las ideas estéticas las que 
iluminan, dirigen y se buscan a lo largo de toda la 
obra y la vida de Eugenio d’Ors, a lo largo de toda 



75Eugenio d’Ors e Charles Peirce: dois pensadores em busca 
da razoabilidade

su heliomaquia8 intelectual e vital. Pero esta sistema-
ticidad, este carácter sistémico se aleja, a mi juicio, 
radicalmente de toda pretensión moderna de esta-
blecer un sistema de pensamiento cerrado. Para él, 
el pensamiento debe ser abierto, en tanto que debe 
incluir en sí, figurativamente, la realidad multiforme 
de la vida (GONZÁLEZ, 2008, p.14).
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3.

O espaço-tempo em D’Ors e 
Peirce: possibilidades 

de interseção

Helena Santiago Vigata

“No princípio, era a Ordem”
Eugenio D’Ors

Resumo

Eugenio D’Ors (1881-1954) é uma figura fundamental do 
pensamento catalão e espanhol da primeira metade do século 
XX. Pai do movimento de renovação cultural catalana co-
nhecido como Noucentisme, suas glosas tiveram especial re-
percussão entre as novas gerações que almejavam uma Ca-
talunha mais cosmopolita e europeia, mas sua obra também 
teve alcance internacional. Desde seus primeiros escritos, ele 
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fez alusões constantes ao pragmatismo estadunidense, com 
o qual parecia ter uma relação de admiração e decepção ao 
mesmo tempo. Após uma breve introdução à vida e percurso 
intelectual orsiano, o presente trabalho analisa sua concepção 
de espaço e tempo em paralelo com a concepção de Char-
les Sanders Peirce (1839-1914), com o intuito de verificar os 
pontos que aproximavam e distanciavam os dois autores em 
torno desta questão. 

Introdução

Eugenio D’Ors Rovira nasceu em Barcelona em 1881, 
mas não se identificou com esse século e aguardou a chegada 
do século XX com esperanças de transformação e renovação 
cultural. Assim como a Madri daquela época era uma cidade 
voltada para si e com ambiente interiorano, a capital catalana 
estava voltada para a Europa e respirava ares de inquietação 
artística e cultural. Nesse contexto, pode-se dizer que D’Ors 
se encontrava no lugar e no momento certo para fundar o 
Noucentisme, movimento assim nomeado em alusão ao novo 
século que chegava e como negação do que findava. Sua pro-
posta era uma renovação cultural de cunho classicista. Ele era 
um viajante incansável e chegou a passar longos períodos em 
outros países europeus, com preferência pelos países mediter-
râneos, como Grécia, França e Itália.

As glosas que publicava quase diariamente no jornal La Veu 
abordando questões diversas, desde notícias de atualidade até 
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assuntos filosóficos, artísticos ou científicos com uma intenção 
didática, consagraram o autor, que assinava as publicações sob o 
pseudónimo Xènius. Em 1906 se mudou para Paris, onde con-
ciliou seu trabalho em La Veu com os estudos de ciência e fi-
losofia. Frequentou, por exemplo, as aulas de alguns dos autores 
que mais marcadamente o influenciaram, como Poincaré, que 
despertou sua preocupação com a ciência e com sua metodolo-
gia (MARTÍNEZ, 2013: 33), Bergson e Boutroux. Também foi 
em Paris onde teve contato com a obra dos pragmatistas Peirce 
e James, a qual foi introduzida na Europa no início do século. 

D’Ors foi o filósofo que mais abertamente reconheceu 
sua relação com o pragmatismo em terras espanholas, em-
bora também tenham sido identificadas marcas pragmatistas 
nos trabalhos de Miguel de Unamuno e Ortega y Gasset. 
As hipóteses sobre os motivos da rejeição do pragmatismo 
no país são várias. J. T. Graham chegou a conjecturar que 
Ortega ocultou sua relação com o pragmatismo por temor a 
prejudicar sua carreira intelectual (ARMENTEROS, 2004: 
228), pois predominava na Espanha um sentimento anti-esta-
dunidense provocado pela crise sofrida após a derrota contra 
os Estados Unidos na guerra de 1898, que supôs a perda de 
Cuba, Porto Rico, Guam e as ilhas Filipinas. Já autores como 
Jaime Nubiola (1997: 617) atribuem o fracasso do pragmatis-
mo a seu desconhecimento no país. 

De qualquer maneira, o contexto histórico europeu teve 
grande participação nas inquietações dos intelectuais espa-
nhóis no final do século XIX, inclusive as de Eugenio D’Ors, 
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cujas aspirações estavam em sintonia com as necessidades cul-
turais do momento. Como explica Alejandro Martínez1, era 
um período marcado pelo conflito entre o positivismo e o 
utilitarismo assumidos pela burguesia e o irracionalismo pós
-positivista dos movimentos de reação. 

Na Espanha, duas correntes surgiram como reação ao po-
sitivismo e ao utilitarismo: o Modernismo, marcado por um 
esteticismo e uma preocupação exclusiva pela arte, e a chamada 
Geração de 98, preocupada com as questões sociais espanholas 
e enfrentada com as “ilusões da razão”. Graças a estas duas cor-
rentes, se intensificou a recepção da cultura europeia no país. 
Uma terceira corrente surgiu para defender a invocação euro-
peísta e modernizadora: o Regeneracionismo, que coincidiu 
com o movimento criado por Eugenio D’Ors na Catalunha. 

No caso de D’Ors, se bem nunca se denominou “prag-
matista”, deixou clara sua intenção de superá-lo sem deixar 
de conservar o que tinha de positivo. Todas as críticas que 
dirige a esta escola filosófica parecem mirar o pragmatismo 
psicologista de William James, e não tanto o pragmaticismo 
de Peirce, embora demonstre em várias ocasiões, como no III 
Congresso Internacional de Filosofia de Heidelberg (1908), 
ser um conhecedor de seu pensamento. 

Nesse congresso, ele elogia a proposta pragmatista de 
integrar razão e experiência, mas critica que Peirce e James 
apenas considerem verdadeiro aquilo que é útil e que man-

1. Op. cit., p. 44-45.
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tém relação com a prática humana. Sua proposta para pen-
sar na ação além de seu aspecto utilitarista seria levar em 
conta o aspecto estético – lúdico – de nossas ações. Como 
bem aponta Marta Torregrossa (2007: 375), sua leitura do 
pragmatismo como doutrina utilitarista pôde ter sido in-
fluenciada por uma das interpretações que mais se esten-
deu na Europa das obras desses autores. Como é sabido, o 
próprio Peirce já tinha matizado em 1905 sua postura com 
relação a essa definição do pragmatismo – correspondente 
ao empirismo radical de James – e incluiu em sua máxima 
pragmática os efeitos possíveis, evitando, assim, se restringir 
ao âmbito estritamente prático (JAY, 2006: 281). Portanto, 
a crítica orsiana não teria por que o atingir.

São várias as possibilidades de aproximação entre o 
pensamento de D’Ors e Peirce. Torregrossa2 identifi-
ca quatro aspectos fundamentais nos quais eles parecem 
convergir: a defesa da dimensão social do conhecimento, 
a preocupação com a origem da criatividade científica, a 
sustentação do carácter falível do conhecimento científico 
e a identificação de uma relação triádica nos processos de 
significação. Esses quatro aspectos são centrais no sistema 
peirciano, o que significa que a insistência de D’Ors em 
criticar o pragmatismo e considerá-lo como uma escola 
filosófica falida e cancelada (D’ORS, 1998: 375-376) in-
corre no erro de colocar no mesmo saco todos os autores 

2. Op. Cit., p. 385-386.
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que aderiram inicialmente ao pragmatismo, sendo que as 
diferenças entre eles pedem uma visão mais discriminada. 

O intuito do presente trabalho é analisar as concepções de 
espaço e tempo de D’Ors e Peirce de maneira a verificar se 
existem possíveis pontos de interseção entre elas.

1. A noção de espaço-tempo em D’Ors 

Assim como Peirce, D’Ors combate o subjetivismo e 
imanentismo moderno. Ele vê a relação sujeito-mundo 
mediante uma dualidade metafísica entre a Potência cria-
dora do espírito e a Resistência na natureza. A Inteligência 
transforma objetivamente o mundo para, assim, torná-lo 
mais habitável para o espírito. Desde esse ponto de vista, o 
real é resistência a ser conquistada. O mundo, no entanto, 
não se deixa colonizar passivamente; oferece uma resis-
tência que nem sempre é vencida pela potência do espíri-
to. Além disso, existe uma fatalidade iniludível que impõe 
um limite às ações: o Mal, também chamado de Morte 
(D’ORS, 1998: 104). 

A identificação do eu com as outras Potências se dá em 
termos funcionais: todas elas têm a função de criar, humanizar; 
e a Resistência é uma atividade que se opõe a elas. As potên-
cias se unem contra a resistência e contam com a apoio dos 
elementos já colonizados da natureza. Assim, todos os esforços 
da humanidade no presente, passado e futuro estão voltados 
para a colonização do mundo, criando o mundo da cultura. 
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Em sua plenitude funcional, o eu se transforma em sobrecons-
ciência: transcende ao universo, o transforma3. 

Para a análise da concepção orsiana do espaço-tempo, fo-
ram usados basicamente dois textos chave. O primeiro é Las 
aporías de Zenón de Elea y la noción moderna de espacio-tiempo. 
Trata-se da tese apresentada em 1913 por Eugenio D’Ors na 
Universidade Central de Madri para a obtenção do título de 
Doutor em Filosofia. Nela, o autor afirma que a noção de es-
paço-tempo de quatro dimensões apresentada por Minkowski 
em 1907 invalida a divisibilidade infinita do espaço tradicio-
nalmente suposta e permite resolver os paradoxos de Zenão 
de Eleia propostos para provar a inexistência do movimento. 

O segundo texto é o livro El secreto de la Filosofía, onde 
reúne e organiza o conteúdo de várias aulas ministradas em 
diversas universidades entre 1917 e 1933. Outras leituras en-
tram para complementar o entendimento do autor. A seguir, 
serão discutidos alguns aspectos de sua concepção.

1.1 Finitismo e descontinuidade

D’Ors conclui o livro Las aporías de Zenón de Elea y la noci-
ón moderna de espacio-tiempo declarando que a obra é um capí-
tulo da batalha contra infinitismo e a continuidade (D’ORS, 
2009: 132). Segundo ele, a solução para resolver os paradoxos 

3. Id., ibid., p. 103-104.
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de Zenão contra a existência do movimento passa pela adoção 
de uma concepção nova de espaço: a noção sintética onde se 
fundem, de maneira indivisível, as noções de espaço e tempo4. 

Baseia-se nos trabalhos de Hermann Minkowski (1864-
1909) para definir o tempo objetivamente em função do es-
paço. O espaço de Minkowski consiste num espaço quadri-
mensional onde tempo e espaço não são entidades separadas, 
senão variáveis intimamente ligadas nesse espaço de quatro 
dimensões de espaço-tempo. Foi proposto pelo matemático 
russo no marco da Teoria Especial da Relatividade, formula-
da por Albert Einstein em 1905, e depois contribuiu para a 
formulação da Teoria Geral da Relatividade, em 1915-1916. 
Essa fusão de espaço e tempo se distancia da visão da mecâ-
nica clássica e supôs, segundo Ferrater Mora (1965: 793), uma 
“temporalização do espaço” ao invés de uma “espacialização 
do tempo”, como chegaram a sugerir alguns. 

Enquanto o tempo é definido por D’Ors como o conjunto 
dos acontecimentos que se sucedem num mesmo ponto, o espaço é 
o conjunto dos acontecimentos simultâneos. Uma coincidência do 
espaço e do tempo constitui um acontecimento, e um conjunto 
de acontecimentos ligados por relação de sucessão (por exem-
plo, por uma lei causal) forma uma linha de universo. 

Um acontecimento é indivisível, pois para poder dividi
-lo, seria preciso obter fracções homogêneas com ele, ou seja, 
acontecimentos com um lugar no espaço e um instante no 

4. Id., Ibid., p. 212. 
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tempo. Isso resultaria na obtenção de dois instantes de tempo 
e dois lugares no espaço para um único acontecimento, o que, 
segundo o autor, é inviável. Essa fusão entre espaço e tempo 
nos leva a considerar o universo como Tempo-local ou como 
Espaço-temporal, além de como uma composição finita, des-
contínua (D’ORS, 2009: 118).

Considera que a “linha de acontecimento” de Minkowski 
só seria aplicável a um universo finito onde a linha de acon-
tecimento findasse junto com o término do acontecimento. 
Coloca como exemplos os paradoxos da corrida entre Aquiles 
e a tartaruga e o da flecha voando, registrados por Aristóteles 
no livro VI, capítulo 9, da Física. D’Ors afirma que o ponto 
final é necessário para gerar novas linhas de acontecimentos:

De nada sirve considerar el avance de la saeta en 
busca de su blanco o el de Aquiles en concurso 
con la tortuga, como compuestos por una serie de 
saltos, es decir, con una discontinuidad interior, si 
uno de estos saltos no es el salto final, aquel en que 
la tortuga es alcanzada y la saeta se clava en el blan-
co… Y en que la línea dominada por el signo de un 
acontecimiento se extingue, para que siga, si acaso, 
a su muerte, otra línea con el signo cualitativo de 
otro acontecimiento nuevo. El que en el universo se 
inserte la muerte es la garantía de que en el mismo 
pueda realizarse la novedad (D’ORS, 1998: 238). 

Segundo D’Ors, conceber o universo como um número ili-
mitado de elementos acarretaria voltar à concepção racionalis-
ta de que o movimento, a mudança e o fluir são meras ilusões, 
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e a flecha nunca chegaria a seu destino final, deixando a linha 
de acontecimento inconclusa. Se, ao contrário, se introduz no 
universo a morte, fica garantida a possibilidade da novidade5.

Assim, D’Ors resolve o paradoxo da flecha da seguinte maneira:

Cuando, pues, con Zenón, en la línea infinita de 
acontecimientos del universo, escogemos un prin-
cipio y un fin, el lanzamiento de una flecha y su 
llegada al blanco, por ejemplo, tenemos, entre este 
principio y este fin, no un espacio infinitamente 
divisible, como suponía el Eléata (por haber em-
pleado en su razonamiento la porción de espacio 
con independencia del tiempo), sino un espacio 
finitamente divisible; no una suma de elementos 
divisibles, sino una suma de elementos indivisibles, 
no una serie de extensiones, sino una serie de in-
tersecciones; o, en otros términos, no una colección de 
puntos considerados como cantidades, sino una colección de 
puntos considerados como acontecimientos. El trayecto de 
la flecha, pues, nacido de un acontecimiento, de su 
separación del arco que la lanzó, llegará a la consu-
mación de otro acontecimiento, su clavamiento en 
el blanco, mediante una procesión finita de divisi-
bles puntos-acontecimientos (D’ORS, 2009: 117).

E eis a solução orsiana para o paradoxo de Aquiles e a tartaruga:

También aquí nos encontramos con una línea de univer-
so limitada por dos acontecimientos. El acontecimiento 

5. Id., Ibid., p. 238.
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inicial nos es dado con el primer paso que dan para la 
carrera la lenta bestia y el héroe de ligeros pies. El acon-
tecimiento final es aquél del que nos dan la indicación 
los matemáticos al decirnos cuándo Aquiles alcanzará a 
la tortuga, es decir, a la novena de la carrera. Sabido el 
cuándo, la teoría de la finita divisibilidad del espacio nos 
dará el cómo. El cómo se pasa del acontecimiento inicial al 
acontecimiento terminal es, también aquí, recorriendo 
una colección de puntos del espacio, en función de una 
colección de instantes de tiempo. Trayecto que, como 
en el caso anterior, será una adición, y por consiguiente 
una operación finita (D’ORS, 2009: 118).

Essa articulação do fator temporal com o espacial é o que 
permite, segundo D’Ors, que o movimento seja inteligível.

1.2 O Espaço e o Tempo como categorias 

secundárias da Ordem

Para D’Ors, espaço e tempo são categorias lógicas, mas ele 
adota as concepções monadológicas leibnizianas para estabele-
cer a Ordem como categoria primária – superior às de espaço 
e tempo –, pois, embora elas sejam as formas mais amplas de 
nossa ideação e da realidade, são menos amplas que a categoria 
de Ordem, que abrange tudo e nos permite avançar na inteli-
gibilidade do mundo. Razão e ação são, assim, determinações 
da Ordem (D’ORS, 1998: 161). Dessa forma, se torna possível 
integrá-las em uma entidade única de espaço-tempo:
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Cuando Leibniz decía que el tiempo no es más que 
el orden de la sucesión de las cosas, así como el es-
pacio no es más que el orden de su coexistencia, lo 
importante no estaba en el contenido propio de tales 
definiciones –donde quizá nuestra irrespetuosidad 
podría ver otras tantas tautologías–, sino en el hecho 
de que, en las dos, el género próximo se enuncia-
ra con un denominador común. Quiero decir que, 
tanto la categoría de espacio como la de tiempo, 
puedan genéricamente reducirse a otra más, la del 
Orden, que se constituiría así en suprema y primaria, 
como condición expresiva de la inteligibilidad del 
Ser (D’Ors, 1998: 217).

A Ordem, além de lógica, é também estética e ética: não 
pode ser conhecida sem ser sentida como Beleza e apreciada 
como um Bem6. Ela não pode ser conhecida de maneira as-
séptica, sem a atividade concreta. De maneira a racionalizar o 
tempo e o espaço, a Razão toma a Ordem já reduzida a essas 
duas categorias secundárias. De maneira a analisar os elemen-
tos da Ordem, a Razão os reduz a conceitos, para depois poder 
reunir os dois conceitos numa síntese, que é multiplicação7. 

As percepções são, para D’Ors, as formas mais simples de 
relação cognoscitiva entre a Potência e a Resistência. Quando 
vemos um objeto, nossa visão, na verdade, abrange muito mais 
do que esse objeto, e é preciso fazer um processo de abstração 

6. Id., Ibid., p. 217.

7. Id., Ibid., p. 218.
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para eliminar alguns elementos da paisagem e escolher outros 
como uma unidade. Mas, para tanto, é preciso ter um ponto 
de referência prévio que permita discernir o que pertence a 
esse objeto e o que não, porque as coisas que não guardem 
semelhança com as coisas conhecidas não serão vistas. Nesse 
sentido, D’Ors diz que o objeto, para ser visto, precisou ser 
criado, ou seja, pensado, com anterioridade8. 

O autor observa que reduzir a ordem temporal a conceitos é 
mais complicado do que fazer o mesmo com a ordem espacial:

A la exigencia de discontinuidad que [...] impone la 
Razón a los contenidos por ella trabajados, se presta 
mucho mejor una silla colocada al lado de otra silla 
que un año corriendo seguido de otro año. Y una 
figura pintada en un paisaje, que una frase musical 
inserta en una melodía (D’ORS, 1998: p. 220).

Mesmo assim, quando se pergunta sobre a possibilidade de 
o Espaço ser uma categoria superior ao Tempo que pode-
ria dar conta dele, D’Ors9 introduz a noção de Ritmo como 
contribuição fundamental do Tempo para trazer elementos de 
realidade ao serviço do Espaço. O Ritmo indica a presença 
de uma lei – que impõe certos elementos dados sobre os não 
dados – seja no espaço, seja no tempo. Mas se trata de uma lei 
sem carácter de obrigatoriedade, o que D’Ors associa como 

8. Id., Ibid., p. 122.

9. Id., Ibid., p. 341-342.
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o normativo das regras estéticas, chegando a propor que se 
constitua uma disciplina única entre o normativo do pensa-
mento e o normativo da composição musical10.

Com essa noção de Ritmo como reveladora da presença de 
uma Ordem, D’Ors pretende se afastar tanto da lógica tradicio-
nal – que com seus métodos de indução e dedução trata indi-
ferentemente os fenômenos que são analisados para obter um 
conceito e os fenômenos cuja repetição permite a formulação 
de uma lei –, quanto da filosofia moderna, que, para fugir do 
transcendentalismo, os considerou como a limitação subjetiva de 
nosso contato cognitivo com a realidade, transformando o espa-
ço e o tempo “nos barrotes da gaiola que corta a possibilidade 
de um voo criador da mente” (D’ORS, 1998: 220). Segundo 
ele, sair do nível da Ordem para entrar no nível do conceitual 
implica a exigência de uma total inteligibilidade que não condiz 
com o saber relativo ao vivo, com seus elementos qualitativos. 

1.3 Cultura como constantes formais aci-

ma do tempo e do espaço

Embora D’Ors apenas aborde o assunto das constantes for-
mais supratemporais nos textos aqui analisados, foi considerado 
importante incluir alguns comentários sobre sua visão da His-

10.  Id., Ibid., p. 344.



93O espaço-tempo em D’Ors e Peirce: possibilidades de interseção

tória como disciplina científica, explicados a fundo no livro so-
bre a Ciência da Cultura mas já esboçadas nos textos anteriores. 

D’Ors se coloca acima do espaço-tempo para identi-
ficar e agrupar as constantes formais que perduram “na 
trama viva do coletivo existir humano”, e emprega o ter-
mo eão para se referir a essas constantes, por ele definidas 
como “ideias que possuem uma biografia” (D’ORS, 2011: 
59). No caso da história da arte, ele sugere criar uma dis-
tinção entre os estilos históricos que fale em termos figu-
rativos, ao invés da tradicional classificação por períodos. 
Por exemplo, dois eões opostos seriam o Barroco e o Clás-
sico: enquanto o primeiro separa razão e vida, o segundo, 
na visão orsiana, as integra (GONZÁLEZ, 2008: s.n.).

Em suma, ele rejeita a perspectiva historicista dos aconteci-
mentos porque toma o tempo como substância decisiva, colo-
cando a ênfase nas mudanças ocorridas no decorrer temporal 
contínuo ao invés de adotar um olhar mais próprio da Inte-
ligência, que capte a ideia eterna presente em cada realidade. 

Esse olhar da Inteligência se coloca no nível da cultura, 
onde as realidades aparecem interligadas acima do tempo e 
do espaço. Portanto, o critério de relação não é a mera suces-
são temporal, mas as formas essenciais e o esquema de com-
preensão a que obedecem. Como explica Martínez (2013: 
234), a proposta orsiana de exorcizar o tempo pela constân-
cia formal é própria do pensamento mediterrâneo e se opõe 
ao historicismo germânico. 
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2. As noções de espaço e tempo em Peirce

O sistema filosófico de Peirce se divide em três instâncias: 
a Fenomenologia, as Ciências Normativas e a Metafísica. 
Dentro do campo fenomenológico, ele estabelece três ca-
tegorias para se referir aos modos como os fenômenos apa-
recem à nossa consciência: a Primeiridade, a Secundidade e 
a Terceiridade. Sua definição das categorias evidencia que a 
questão do espaço e do tempo é central na concepção peir-
ciana de experiência, que foi desenvolvida principalmente a 
partir de suas leituras críticas de Kant. 

A Primeiridade corresponde ao momento presente, que, 
como veremos, é atemporal, e engloba ideias pré-reflexivas, 
como as sensações, os sentimentos e as emoções. A Secundi-
dade, embora esteja relacionada com a experiência passada, é 
a categoria das coisas reais, que ocorrem aqui e agora, e supõe 
um encontro com o outro. Desenvolve relações duais, como 
as de ação-reação, causa-efeito, mudança e resistência à mu-
dança (CASTAÑAERES, 1994: 127). E a Terceiridade é a lei 
que explica o fato bruto da Secundidade. Se bem existe um 
tipo de secundidade – a Secundidade Degenerada – que não 
se pode prever por meio de uma lei de relações, por se tratar 
de um acontecimento no presente que afeta outro aconteci-
mento no futuro, na Secundidade Genuína, onde se produz 
um encontro no aqui e agora entre um acontecimento (por 
exemplo, um golpe na cabeça) e sua consequência (sensação 
de dor), sendo a relação entre esforço e resistência ditada por 
lei (LUISI, 2013: 200).
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Um texto chave para analisar a concepção peirceana de es-
paço é “Hypothesis of Space and Time: A Response to Kant”. 
É um manuscrito inacabado que, ao que parece, iria entrar 
como segundo apêndice em um livro sobre Lógica que o au-
tor estava escrevendo. Os editores acreditam que foi escrito no 
inverno de 1866-67. Nele, discute as três maiores proposições 
extraídas da “Estética transcendental” de Kant, a saber: 1) que 
o espaço e o tempo são hipotéticos (proposição não explici-
tada pelo filósofo prussiano, mas que ficou implícita, segundo 
Peirce, na afirmação de que espaço e tempo são a maneira 
como somos afetados, ou seja, condições da experiência); 2) 
que as concepções de espaço e tempo pertencem ao campo da 
sensibilidade; e 3) que espaço e tempo são intuitivos. 

Peirce só concorda, não sem matizações, com a primeira 
proposição. Quanto à segunda, ele coloca que, já que as sen-
sações em si não podem gerar proposições sintéticas, o espaço 
e o tempo hão de ser mais do que meras sensações; devem 
ser, pelo menos parcialmente, concepções intelectuais. E, por 
último, Peirce rejeita a natureza intuitiva das categorias, pois 
os elementos intelectuais do espaço e do tempo devem ser 
inferidos. Após se posicionar sobre as proposições kantianas, 
Peirce se debruça na demonstração, por meio de uma série 
de equações, de que o espaço e o tempo são noções gerais 
expressadas em termos de extensão e protensão. 

Outro texto que revela a visão de Peirce do espaço e do 
tempo é “Space and time: Continuity in the corresponden-
ce between Charles Peirce and Victoria Welby”, de Maria 



Eugenio d’Ors e Charles S. Peirce: jogo e pragmatismo em ação 96

Luisi, que contrasta a visão peirceana com a de Lady Welby 
a partir de quatro cartas por eles trocadas entre outubro de 
1904 e janeiro de 1905, onde ela propunha que o tempo 
era uma categoria derivada do espaço e Peirce replicava que 
essa dependência só poderia se dar no campo antropológico, 
mas não no nível metafísico, pois o tempo tem um papel 
central no conhecimento da realidade – como vemos na 
definição das categorias.

O terceiro texto analisado foi “The Law of Mind” [La ley de 
la mente], escrito por Peirce em 1892, onde se propõe a explicar 
a lei geral da ação mental com relação à ideia de continuidade.

2.1 Infinitismo e continuidade

Peirce rejeitou a noção matemática de continuidade, pois, 
na experiência comum, nunca poderemos perceber a linha 
absoluta do tempo com seus pontos perfeitamente fixados e 
definidos. Mesmo assim, ele não abriu mão do princípio de 
continuidade, pois não percebemos o tempo como uma su-
cessão de instantes singulares, e sim como um fluxo contínuo 
que conduz a corrente de sensações e possibilita o conheci-
mento. De acordo com essa visão, não há uma ruptura entre 
passado, presente e futuro, cuja conexão é feita pelos passos 
infinitesimais que transformam a sequência temporal em um 
continuum que regula os acontecimentos na experiência. 

Embora entre 1860 e 1870 ele vinculasse, como Kant, a 
ideia de continuidade à ideia de divisibilidade infinita (LUISI, 
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2013: 209), anos depois reconheceu que a definição kantiana 
perdia toda aparência de continuidade, e passou a defender 
que a continuidade é uma relação tão forte que supera os 
pontos de vista individuais. Em 1903, ele escreveu: 

I think we must say that continuity is the relation of 
the parts of an unbroken space or time. Hence a point 
or indivisible place really does not exist unless there 
actually be something there to mark it, which, if there 
is, interrupts the continuity… In accordance with 
this, it seems necessary to say that a continuum, where 
it is continuous and unbroken, contains no definite 
parts; that its parts are created in the act of defining 
them and the precise definition of them breaks the 
continuity (CP 6.168 apud LUISI, 2013: 209).

Precisamente na questão da continuidade coloca Peirce a 
solução aos paradoxos de Zenão. Considerou os paradoxos 
como sofismas, alegando que se trata de resolver um pro-
blema conceitual:

Todos os argumentos de Zenón dependen de suponer 
que un continuum tiene partes últimas. Pero un continuum 
es precisamente aquello de lo que, cada parte tiene par-
tes, en el mismo sentido. Por eso, él llega a sus contradic-
ciones sólo al hacer una suposición auto-contradictoria. 
En el lenguaje matemático y ordinario, nos permitimos 
hablar de tales partes –puntos– y cuando de ese modo 
somos llevados a una contradicción, simplemente tene-
mos que expresarnos de un modo más apropiado para 
resolver la dificultad (PEIRCE, 2003: s.n.).
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Para Peirce, só há um tempo e um espaço, o que significa 
que eles não podem ser divididos. O contínuo só é interrom-
pido quando entra a razão para defini-los, e essa definição só 
pode ser feita por meio de inferências hipotéticas, já que não 
podemos pensar no espaço e no tempo sem uma hipótese, 
como se explica a seguir. 

Segundo Peirce, a origem dos conceitos de tempo e espaço 
é a mesma que a das cores, ou seja, os percebemos como quali-
dades (Primeiridade) e só mediante uma hipótese construímos 
entendimento deles. A mera sensação de vermelho não produz 
o juízo de que “este objeto é vermelho”, porque se trata de 
uma impressão instantânea e a percepção da cor só pode surgir 
dos estados relativos do nervo em diferentes momentos, ou seja, 
mediante a comparação dessa sensação com outras passadas e a 
inferência de que elas têm algo em comum – a cor vermelha 
(PEIRCE, 1993: 648). Essa inferência dá lugar a uma hipótese 
nominal, que é um juízo de sensação criado a partir da expe-
riência; portanto, não é uma mera intuição ou impressão. Da 
mesma forma, o espaço e o tempo são representações sensíveis, 
como apontava Kant, mas, como eles mesmos não podem gerar 
uma hipótese intelectual e precisam conter esse tipo de propo-
sições, deve haver, segundo Peirce, pelo menos uma parte inte-
lectual no processo de perceber o espaço e o tempo11. 

Se bem não podemos sentir o tempo porque o presente não 
contém tempo, há presente em nós uma massa de representações 

11. Id., Ibid., p. 652.
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tão relacionadas entre si em termos de brilho e outros aspectos 
que nos levam a adotar a hipótese do tempo para explicar essas 
relações, assim como quando queremos entender a relação entre 
uma série incontável de estimulações nervosas separadas entre si 
recorremos à hipótese do espaço para supor a extensão do objeto. 

Assim como D’Ors, ele também concorda com a ideia de 
que é mais complicado falar de uma experiência temporal que 
de uma espacial, por isso usamos expressões linguísticas aná-
logas às espaciais. Dizemos, por exemplo, que um período de 
tempo é curto ou longo, ou falamos em espaços de tempo. Mas 
isso não quer dizer que o tempo seja uma categoria derivada 
do espaço, como sugere Lady Welby, já que, do ponto de vista 
metafísico, o tempo é um elemento chave, pois, junto com o 
espaço, expressa a lei do universo que conecta os elementos 
singulares na experiência e nos permite prever acontecimen-
tos por vir; ou seja, expressa a Terceiridade (LUISI, 2013: 210).

Mesmo sem sabermos onde estão os nervos do olho esti-
mulados nem quantos são, podemos imaginar a excitação de 
um deles a partir do outro, pois a estimulação que aparece em 
um nervo em um instante aparecerá em outro no seguinte 
instante por uma complexa lei. Percebemos a relação porque 
distinguimos entre a estimulação de um nervo e a do outro. 
Portanto, se supomos que o objeto tem uma extensão, a rela-
ção se tornará inteligível (PEIRCE, 1993: 651). Assim, se con-
firma a afirmação kantiana de que, ao distinguirmos o tempo 
no fluxo dos fenômenos – precisamente porque supomos a 
extensão do objeto –, obtemos a imagem do espaço. 
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Peirce considera que não podemos formular a respeito do 
espaço e do tempo conceitos de classes – próprios do entendi-
mento –, mas proposições sintéticas que devem partir de umas 
concepções complexas de espaço e do tempo cujos sujeitos são 
objetos que possuem uma extensão e relações com uma proten-
são. Como tais concepções complexas carecem ainda de defini-
ção, trata-se de uma hipótese confusa. Por esse motivo, segundo 
Peirce, não é possível conceber os fatos sem a hipótese12. 

2.2 A continuidade como reguladora dos 

acontecimentos da experiência

A Continuidade cumpre, para Peirce, o papel ordenador da 
experiência. Expressa a lei geral que conecta esses elementos, 
que é a lei que governa os indivíduos. 

Na concepção de Peirce, o presente está relacionado com 
o passado por uma série de passos infinitesimais. Quando 
temos presente uma ideia passada, ela está ipso facto presente 
(PEIRCE, 1988: s.n.); é trazida pela força bruta da memó-
ria e misturada com outras ideias mirando, também, para o 
futuro. Sob essa perspectiva, o presente é “metade passado e 
metade por vir”13. 

12. Id., Ibid., p. 653.

13. Op. Cit. 
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O que garante a continuidade são as crenças (SANDO-
VAL, 2011: 24), regras de ação constituídas pelos hábitos, que 
incorporam ações passadas e as direcionam para o futuro para 
gerar novas linhas de comportamento. Inclusive os sentimen-
tos ainda não presentes na consciência imediata são afetáveis, e 
afetados, por ideias passadas trazidas ao presente pela força do 
hábito, que estabeleceu um vínculo entre elas e a ideia afeta-
da quando ela ainda estava in futuro (PEIRCE, 1988: s.n.). O 
processo consiste em que a ideia afetada se incorpora, como 
predicado lógico, à ideia afetante como sujeito.

Mas que nossa mente tenda a reagir de maneira idêntica a 
uma sensação em momentos diferentes não significa que deva 
reagir sempre assim. Nesse caso, os hábitos seriam rígidos e 
invariáveis, o que impediria a novidade e o crescimento do 
conhecimento. Isso demonstra que a mente não está sujeita a 
uma lei tão rígida como as leis da matéria; sempre haverá espa-
ço para a espontaneidade arbitrária. Sem ela, a vida seria uma 
continuação mecânica de hábitos e não existiria a experiência:

Ponme estragón en todos los platos que tomo, semana 
tras semana, y se me acaba creando un hábito de expec-
tativa; y al convertirse, así, en hábito, difícilmente llega 
ya la sensación a producirme impresión alguna, pues, 
si la noto, lo es desde un ángulo nuevo, desde el que 
aparece más bien como hastío (PEIRCE, 1988: s.n.). 

Portanto, o fato de que exista uma lei da mente que governa 
os fenômenos mentais não significa, para Peirce, que possam 
ser descritos por uma fórmula geral, pois também obedecem 
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ao contínuo consciente do sentir que os permeia. A lei supre-
ma é a harmonia celestial e viva que garante que as ideias espe-
ciais influam as umas às outras garantindo uma continuidade14.

2.3 Teoria da imortalidade 

Do ponto de vista cosmológico, ele chegaria a apresentar 
uma teoria da imortalidade (PEIRCE, 1999: 311) baseada na 
ideia de continuidade, onde falaria da imortalidade da exis-
tência espiritual do homem enquanto símbolo verdadeiro 
que integra um todo muito maior, um cosmos em evolução 
onde a mente humana é uma pequena parte constitutiva que 
cresce junto com ele:

La visión del hombre de Peirce tiene un tinte cos-
mológico, pues la mente es una parte integral del 
universo. Esa unidad hace que la mente del hombre 
esté en armonía, dentro de la visión peirciana, con el 
universo. Esa armonía explica que el hombre posea 
un instinto racional que le permite averiguar la ver-
dad, y esta espontaneidad instintiva se convertirá para 
Peirce en cimiento de todo el conocimiento (BA-
RRENA e NUBIOLA, 2013: 76).

Para Peirce, o fim da humanidade é o crescimento, e o ho-
mem, enquanto signo, integra um todo muito maior que per-

14. Op. Cit.
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segue o mesmo fim: a razoabilidade do mundo. Daí seu célebre 
mote de que “o pensamento não está em nós, mas somos nós 
que estamos no pensamento”, já que o corpo não é limite para 
o pensamento. Essa condição de extracorporeidade é um traço 
fundamental para se entender a subjetividade peirciana, pois, em-
bora exista uma dimensão privada do eu, a dimensão comunicá-
vel nos permite compartilhar nossos pensamentos e sentimentos.

Nesse sentido, a comunidade deve ser entendida como a 
encarnação de uma racionalidade em suas dimensões e tem-
poralidade próprias (SILVA, 2013; 169), não constituindo a 
temporalidade limitada do indivíduo um obstáculo para a 
continuação de seu pensamento. 

O que ele chama de “amor evolutivo” é o princípio que 
regula e ordena o pensamento das mentes individuais para 
que não sejam simplesmente conjunturais e se encaixem na 
atividade comum deliberada, cuja continuidade é fortalecida 
precisamente pelos nos sentimentos, pelo amor. 

Considerações finais

Uma vez apresentadas duas concepções dos dois autores, é 
o momento de colocá-los em diálogo para tentar identificar 
os possíveis pontos de convergência e divergência.

A primeira e mais clara diferença se refere às suas posturas 
respeito à questão do (in)finitismo e da (des)continuidade. 
Influenciado pela Teoria da Relatividade, D’Ors é adepto 
do finitismo e da descontinuidade do espaço, pois, segundo 
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ele, essa seria a única forma de aceitar a existência do mo-
vimento e resolver os paradoxos de Zenão. Peirce ainda não 
conhecia o espaço de Minkowski quando escreveu os textos 
aqui comentados, mas tudo indica que ele não abriria mão 
da continuidade, dada a importância capital que ela tem em 
seu sistema. Mesmo sem conhecer as novas soluções trazidas 
pela Teoria da Relatividade, para ele o paradoxo de Zenão 
não parece ser um problema lógico a ser resolvido, já que o 
considera um sofisma cuja solução passa por uma definição 
apropriada da continuidade.

Apesar da aparente oposição radical entre os dois pensa-
dores encontrada no ponto de partida, sua maneira de ver 
o universo apresenta várias coincidências ou, pelo menos, 
aproximações. Em primeiro lugar, os dois colocam no ho-
mem a responsabilidade de tornar o mundo um lugar mais 
habitável ou razoável. Trata-se de uma atividade individual 
que contribui, dentro de suas limitações temporais, aos es-
forços da humanidade. O homem age em sintonia com as 
leis do universo mas tem, ao mesmo tempo, espaço para a 
arbitrariedade e a criatividade. 

Apesar de criticar as posturas cientificistas da lógica tradi-
cional e da filosofia moderna, D’Ors acaba fazendo uma abor-
dagem do espaço-tempo ancorada na Teoria da Relatividade 
e nos princípios da lei da mente, mesmo tendo que adaptá-los 
para encaixá-los na doutrina da Inteligência, que exige prin-
cípios mais flexíveis. Só assim poderia fugir do irracionalismo. 
Peirce, que não se limita a abordar a questão do ponto de vista 
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físico, adota uma visão fenomenológica para tentar entender 
como percebemos o espaço e o tempo, entendimento essen-
cial para avançar no conhecimento filosófico.

Tanto para D’Ors quanto para Peirce, o espaço e o tempo 
não podem ser conhecidos a priori, pois a experiência é o 
ponto de partida, e os dois os consideram necessários para 
a organização dos elementos da experiência. Embora D’Ors 
aceite o papel das cognições passadas na percepção de um 
objeto, até o ponto de dizer que “todo conhecimento é reco-
nhecimento” (D’ORS, 1998: 122), por outro lado, parece falar 
do instante presente como algo temporal, perceptível. Con-
trariamente, Peirce considera que não temos como perceber o 
tempo no presente e, portanto, não vemos o tempo como uma 
sucessão de instantes. O que percebemos são momentos, du-
rações infinitesimais. É impossível quebrar a continuidade do 
tempo, pois, quando a memória nos traz ideias do passado, elas 
se misturam com o presente e miram para o futuro. Por isso 
Peirce diz que o presente é metade passado e metade por vir. 

D’Ors fala da Inteligência ou Seny como o órgão que nos 
possibilita um conhecimento integral que integra, além dos 
conceitos, elementos irrefletidos da experiência. Em termos 
gerais, essa Inteligência se aproxima à Razão peirciana, que in-
clui também os sentimentos e as qualidades pessoais (NUBIO-
LA, 2008: s.n.). É importante especificar essa diferença no uso 
que eles fazem do termo. Para D’Ors, a Razão seria uma das 
“filhas” da Inteligência, a que cuida dos conceitos, enquanto 
que a Imaginação trataria do âmbito dos sentimentos e a Ação 
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das ações. Peirce não cria essa compartimentação: na experiên-
cia, as distintas atividades da razão se concretizam em hábitos 
de pensamento, de sentimento e de ação. Portanto, a noção 
peirciana de razão se aproxima mais da Inteligência orsiana do 
que da razão cartesiana.

Ambos autores se recusam a pensar num universo caóti-
co onde as coisas acontecem por acaso, daí a necessidade de 
uma Ordem ou de leis universais que regulem nossas ações, 
pensamentos e sentimentos. De maneira a evitar o determi-
nismo do imperativo categórico kantiano, os dois optaram por 
estabelecer o ideal estético como ideal primeiro, permitindo 
certa liberdade de ação. Enquanto D’Ors propõe o Ritmo 
como imposição dos fenômenos que concilia lei com liber-
dade, Peirce fala de um ideal estético, o summum bonum, que 
representa o que é admirável em si mesmo e dita como devem 
ser nossos pensamentos, sentimentos e ações para ficarem mais 
próximas desse ideal.

Por fim, ambos os autores incorporam a ideia de eternida-
de a seu pensamento, de maneiras diferentes, mas, que, afinal, 
parecem condizentes com o fim último da humanidade, que é 
transcender ao universo e torná-lo um lugar melhor. D’Ors fala 
das constantes formais como instâncias que extrapolam o espaço 
e o tempo, permanecendo em diferentes épocas e culturas. Do 
outro lado, Peirce fala da afeição entre ideias e da existência de 
uma lei suprema que garante a continuidade das ideias especiais. 

Como conclusão, foram encontradas mais afinidades do 
que discrepâncias entre os dois autores.
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4.

Liberdade e continuidade no 
processo de conhecimento: uma 

aproximação entre Eugenio 
d’Ors e Charles S. Peirce 

Maria Vitória Canesin Lovato

Este estudo procura articular aspectos da filosofia do catalão 
Eugênio d’Ors com algumas noções do filósofo pragmatista 
americano Charles Sanders Peirce, procurando compreender 
como a noção de liberdade e continuidade é introduzida e so-
licitada no processo de conhecimento do homem em relação 
ao mundo. Os dois pensadores compartilham de uma visão 
não determinista do universo, rechaçando uma doutrina da 
necessidade. A falibilidade e a continuidade de nosso enten-
dimento sobre o mundo, presente nas duas filosofias, permite 
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um diálogo interessante entre a potência de liberdade orsiana 
– centro do espírito criador do homem que trabalha e joga 
– e a recuperação da liberdade no processo de conhecimento 
através da lógica da abdução proposta por Peirce. 

Eugenio d’Ors

Eugenio d’Ors sempre aspirou, como ele mesmo dizia, 
auscultar as palpitações de seu tempo, e suas glossas refletem 
problemas vibrantes do pensamento de seu século. O século 
XX pulsava superar um pensamento latente que separava da 
razão as outras dimensões do ser. Buscava também se distan-
ciar da proposta cartesiana de racionalidade, que acabou por 
construir uma visão fragmentada que ignora e, por vezes, se 
coloca contra uma razão viva, ou seja, um pensar que englo-
be todos os níveis do ser humano. Havia um certo descom-
passo entre o pensamento e a própria vida que precisava ser 
superado. Impulsionada pela angústia de responder como se 
integra a razão à vida – questão medular que atravessa todo 
o século passado (NUBIOLA, 1997, p.616) e continua pul-
sante nos dias de hoje – a filosofia do homem que trabalha e 
joga, desenvolvida por d’Ors, procura manter-se aberta à vida, 
considerando um viver no qual filosofar se faz inevitável, pois 
se presta ao próprio interesse vital. Uma filosofia “viva, vivaz, 
vivible y vivideira” (D’ORS, 1998, p.81), capaz de reconhecer 
a dimensão estética da ação humana no mundo. 
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Así, en la filosofía que intentamos debe tener cabida 
toda nuestra persona, como nuestra propia casa, ha 
de admitir al hombre en todas las formas de su acti-
vidad: al hombre que trabaja y al hombre que juega. 
De donde la filosofía y vida se compenetran en la 
integral actividad humana. (D’ORS, 1921, p. 29 e 30)

“Falaz o no, buena o mala, es la Filosofia inevitable.” (D’ORS, 
1998, p.43. Grifo do autor). O programa filosófico de d’Ors se 
cifrará em um voluntário humanismo e considerará a ação hu-
mana como interventora no mundo, que persegue não apenas 
resolver necessidades práticas, mas também um certo ideal esté-
tico, um pensar por pensar, considerando um indivíduo dialo-
gante que não está trancado em si vivendo em uma bolha con-
ceitual. Cada indivíduo é, então, o receptáculo, o campo, o lugar 
de um conjunto de relações cujo número nos aparece como 
um cálculo infinito (D’ORS, 1998, p. 64). Esse conjunto, no 
entanto, não esgota a realidade do ser nem pode substituí-lo em 
uma definição fechada, pelo contrário, pressupõe uma realidade 
dinâmica, curiosa e criadora do homem em toda sua dimensão, 
de onde nascem sua lógica e razão. “Filosofia y vida no pueden 
excluirse sin detrimento de ambas” (D’Ors, 1921, p. 34).

O que d’Ors perseguia “era la necesidad de edificar un siste-
ma de pensamientos que, sin contradecir ‘el imperialismo de la 
ciencia’, permitiera salvar lo que la ciencia (o acaso cierta filoso-
fía sobrepuesta a la ciencia) amenazaba con destruir: la libertad 
‘interna’ del hombre.” (MORA, 1998, p.14). Uma filosofia que 
esperava que seu método dialético, seu “Novissimum Organum”, 



Eugenio d’Ors e Charles S. Peirce: jogo e pragmatismo em ação 114

deveria ser fértil o suficiente para “resolver la contradicción en-
tre este hecho: el hombre es la medida de los productos de su 
actividad, y este otro: los productos de la actividad humana, a su 
vez, imponen reglas a la actividad humana” (D’ORS, 1995, P. 
60). A resolução dessa contradição dependerá intimamente do 
resgate de uma dimensão de liberdade no processo humano de 
conhecimento e uma concepção de um universo com uma di-
nâmica evolutiva, substituindo a ideia de universo imutável, em 
detrimento da determinação causal, resgatando o arbítrio e sua 
dimensão criadora, que cria para conhecer.  A posição do homem 
que trabalha e joga, do homem em sua completude e atividade é 
uma posição de liberdade, de superior ironia, em que se deve co-
locar-se diante os produtos de sua ciência (D’ORS 1995, p. 62).

Las palabras tan luminosas de Goethe, ‘se acaba siem-
pre por depender de los fantasmas que uno mismo 
ha creado, conservan su valor. Mas, ¿por qué hemos 
de mirar aún esta ley como una desgracia?... La po-
sición del hombre completo, del hombre que trabaja 
y juega, y que sabe trabajar e jugar a la vez, puede ser 
bien clara. El rendirá culto a su fantasma. Le obede-
cerá, mientras el fantasma se mantenga en pié. Pero, 
al mismo tiempo, lentamente, marginalmente, forjará 
el nuevo Fantasma que ha de combatir con aquél, 
aterrarle y reemplazarle. (D’ORS, 1995 p. 60)

D’Ors procurava um respiro humano frente a uma ci-
ência de determinação, um pulsar de liberdade diante os 
corolários, uma fresta na concepção de realidade que a 
abrisse para a possibilidade do avanço e aperfeiçoamento 
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do conhecimento, pela qual a nossa razão pudesse con-
templar um pensar vivo, com um aspecto de liberdade que 
ultrapassasse o determinismo e expressasse uma potência 
livre do processo de conhecer, sem ter que prescindir das 
conquistas do nosso conhecimento. Sua visão entrópica 
do universo (amparada pela segunda lei da termodinâmica, 
que palpitava em sua época) vem anunciar exatamente que 
o caráter definitivo do mundo não está fixado, ultrapassan-
do a noção de um universo imutável.

O princípio da conservação da energia, primeira lei da 
termodinâmica, máxima sob a qual se reforçava a concepção 
estática do universo, parecia triunfar quando, exatamente do 
âmago da ciência, chega sua própria contradição, imposta pela 
autoridade dos fatos e enriquecida pela ação indócil da livre 
atividade espiritual que d’Ors chamará jogo, e sua intervenção 
no complexo do conhecimento (D’ORS 1995, p. 85). Para-
lelamente com a teoria darwiniana da evolução, a segunda lei 
da termodinâmica (lei da entropia), significava para d’Ors, o 
rechaço do determinismo rigoroso, demonstrado pela própria 
ciência, um argumento empírico, central para a superação do 
positivismo que “representaba la supersticion del resultado por 
encima del espíritu creador; la dogmatizacion de la ciência he-
cha, en prerjuicio de la ciência que se hace”(D’ORS 1995, p. 
66). Simplificadamente, esta lei, entre outros aspectos, demons-
trou que nem todos os processos naturais se realizam sob o 
esquema de processos reversíveis (consequência da admissão 
do princípio de conservação de energia), reconhecendo que 
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existem na natureza processos irreversíveis. Assim, uma ima-
gem estável do cosmos é uma imagem infiel e para superá-la 
d’Ors propõe esta visão entrópica e dinâmica do universo. 

Para além da discussão científica, o exemplo simplificado da 
‘descoberta’ do segundo princípio da termodinâmica é muito 
rico como figura para refletirmos sobre nossa concepção de 
universo, mas também – e nos interessa mais aqui – para enten-
der a atividade criadora e irônica do homem no mundo. D’Ors 
nos lembra que foi servindo a doutrina física de sua época (que 
admitia o princípio da conservação de energia), e objetivando 
extrair dela um efeito útil mais eficiente, que Sadi Carnot1, me-
ditando sobre o funcionamento das máquinas a vapor, provo-
cou uma crise em toda doutrina física vigente e na concepção 
de universo que persistia na tradição ocidental (D’ORS, 1995, 
p. 92). Essa ironia, tão própria da concepção orsiana de ciência, 
demonstra o seu caráter falível e a possibilidade de seu contí-
nuo aperfeiçoamento: “La Ciencia, en cada unos de sus mo-
mentos acepta de una manera marginal e implícita la ulterior 
contradicción posible, el progreso futuro. Define, pues, pero no 
sabría dogmatizar” (D’ORS, 1995, p. 64). Compreender algo, 
por ironia, engloba em algum aspecto não compreender. Essa 
possibilidade da ulterior contradição possível, que desdobra-se 
em progresso, também indica um vetor teleológico do conhe-
cimento, que opera através do aperfeiçoamento possível por 

1. Nicolas Léonard Sadi Carnot (Paris, 1 de Junho de 1796 — Paris, 24 
de Agosto de 1832).

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_Junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1796
http://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_Agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_Agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1832
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seu aspecto contínuo, já que a própria ideia de irreversibilidade 
não permitiria – mesmo diante o erro ao compreender um 
fenômeno e o conseguinte recuo da hipótese que se revelou 
falha, para uma outra tentativa de entendimento – que voltás-
semos para um ponto anterior sem que tivéssemos progredido 
minimamente no reconhecimento de um erro.

Com o intuito de buscar soluções práticas, Carnot não só 
trabalhou como meditou sobre a máquina a vapor. D’Ors nos 
chama atenção para o fato de que, ao refletirmos sobre um 
problema na atividade científica, assim como na vida, além da 
simples solução de necessidades práticas, há uma atividade su-
pérflua, de luxo, uma meditação sobre o fenômeno, pensar por 
pensar, que é capaz de extrapolar o conhecimento dado e in-
troduzir uma ideia nova, ou seja, permitir que a própria ciência 
possa progredir. Assim, d’Ors introduz na noção da ciência, o 
jogo, presenteando-a com um sentido de liberdade. Carnot, em 
atitude filosófica, se curva à fórmula vigente, mas marginalmen-
te coopera para que uma nova fórmula se revele e então, o seu 
entendimento possa prosseguir. Há, assim, na atitude do pen-
samento filosófico uma inevitável duplicidade (que não deve 
ser entendida como duplificação), uma dinâmica essencial da 
atitude mental criadora, sem a qual a inteligência não poderia 
avançar (D’ORS, 1998, p. 49). “La raíz del conocimiento es así 
doble: por una parte la necesidad práctica, el trabajo; por otra 
parte esa actividad superflua, injustificada, estética, que nos hace 
pensar por pensar, con una voluptuosidad característica en el 
pensar mismo: el juego” (MORENTE, 1914, p.38). 
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El hombre trabaja, es decir, vence resistencias que 
amenazan su vida y pone en la naturaliza las condi-
ciones para prevalecer sobre ella. El hombre juega, es 
decir, se complace íntimamente en su propia poten-
cia, asiste interesado al espectáculo de su lucha y hasta 
inventa resistencias nuevas, con el exclusivo objeto 
de darse el gusto de vencerlas. El hombre completo 
trabaja y juega, porque en todo trabajo ve el juego y 
lo comprende, como asimismo en todo juego siente 
el trabajo y lo ama. (MORENTE, 1914, p.43)

O que interessava a d’Ors, ao apropriar o conceito de en-
tropia em sua visão de mundo era o fato da mudança, que ul-
trapassa as determinações2 . O que chamamos leis da natureza, 
por exemplo, não estão fixadas e tampouco podem abarcar 
total e finalmente toda natureza. As leis aparecem na tentativa 
de tornar o universo inteligível, de humanizar algo que é e 
será independente de como teorizamos sobre ele, assim, as leis 
da ciência jamais darão conta, em forma de regras cristalizadas, 
da realidade profundamente dinâmica e histórica da nature-
za. Dessa forma, as formulações de leis não são resultados da 
própria natureza, mas da relação entre o homem e o mundo, 
ou seja, da atuação humana no mundo que procura ordenar 
o que parece desordenado: a ação do homem que trabalha e 

2. Essa visão entrópica do universo trás consigo uma outra consequência 
importantíssima para d’Ors, que não iremos abordar nesse artigo, que 
é a concepção de tempo e sua irreversibilidade, o que implica, de certa 
maneira, uma visão evolutiva e histórica do universo, onde o homem 
aparece como sujeito histórico e os fatos encadeados teologicamente. 
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joga. “Trabajo, juego, significan esencialmente la misma cosa: 
el esfuerzo ejecutado, según una intuición personal de orden, 
sobre el mundo exterior, que estaba desordenado, o, lo que 
significa lo mismo, que estaba ordenado de manera que se 
opone a nuestra libertad.” (D’ORS, 1995, 71) 

Ao analisar a ação humana e reconhecê-la como esforço 
de ordenação (ou reordenação) do mundo exterior, d’Ors se 
aproxima do método pragmatista, considerando a ação do ser 
no mundo. O homem completo orseano é o homem que 
trabalha e joga. O ser é, portanto, na medida que se mani-
festa, que se põe em ação: na atividade de trabalho e jogo o 
indivíduo manifesta seu pensamento e produz conhecimento. 
Assim, por meio dessa ação dinâmica, o homem se realiza, 

“[...] las adquisiciones sobre el ser y sobre el conocer 
van apareciendo trabadas. Adquirir consciencia de 
esta inexcusable trabazón y, en virtud de esta cons-
ciencia, proceder, es el verdadero secreto de la Filo-
sofía. E enderezar lo torcido por la preocupación de 
inclinarse a un lado u otro, es la verdadera función de 
filosofar”. (D’ORS, 1998, p. 90) 

Como esquema para entender a ação do homem que tra-
balha e joga, d’Ors nos oferece a figura de um lenhador que 
com seu machado golpeia uma árvore. De um lado, o homem 
com seus desejos, sua habilidade, seu machado, seu vigor e seu 
saber, quer abater a árvore, enquanto esta, opõe sua resistência 
em ser abatida com sua dureza e com suas raízes. Temos, en-
tão, uma batalha de dois exércitos, uma irredutível dualidade 
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experiencial. Assim, como no caso do lenhador, em qualquer 
fato humano de trabalho ou de jogo, em seus elementos es-
senciais, encontra-se sempre a luta de uma potência com uma 
resistência exterior, e entre elas, uma impossibilidade de fusão. 
O que eu quero e o que se opõe ao que quero são, para d’Ors, 
termos inconciliáveis. (D’ORS, 1998, P. 97). Não importa se 
trata-se de abater uma árvore, modelar uma escultura ou efe-
tuar uma investigação científica, “Incluso el hecho de vivir no 
se realiza sino gracias a una incesante guerra contra el medio. 
Respirar es ganar una batalla” (D’ORS, 1998, p. 98). 

O homem, para d’Ors, reconhece a si mesmo, ao seu esforço 
e a sua potência como essencialmente oposto ao seu exterior, 
e é essa posição irredutível, que torna possível o diálogo. Essa 
batalha travada entre toda potência que ele poderia manifestar 
e a resistência externa, se fundem em seu ser e conhecer. No 
entanto, ao seguir adiante na reflexão da figura, perceberemos 
que a distinção grosseira entre o lenhador e a árvore, como po-
tência e resistência, tem seus limites pouco exatos. Seus desejos, 
seu machado, seu vigor são coisas que vão além dele mesmo, 
se referem a ele, mas não o são propriamente. Estas coisas são 
fatalidade também, e unicamente por um esforço anterior, uma 
ordenação anterior que é também uma conquista, pode domi-
ná-las para que elas sirvam a sua liberdade. “Nuestro cuerpo 
bajo nuestros sentidos, al igual que el resto del mundo exterior. 
Nos ofrece, como éste, una resistencia.” (D’ORS, 1998, p. 99)

A noção de potência, para d’Ors, transcende nosso corpo, 
nossas capacidades e, inclusive, nossos sentimentos e vontades. 
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¡Cuántas veces no resulta, justamente, nuestra voluntad, por 
lo débil, por lo lenta, por lo impulsiva, el principal obstáculo 
a nuestra libertad! (D’ORS, 1998, p. 100) Mas o que é, então, 
este fundo irredutível de nossa potência, de nosso espírito? 
D’Ors reconhece esse reduto último do eu, por exclusão, ou 
seja, pela negação de toda e qualquer condicionalidade, na li-
berdade. “Así la Libertad es, en la vida espiritual, el substanti-
vo primario del cual los hechos sentimentales, como también 
los intelectuales y los voluntarios, son atribuciones simbóli-
cas.” (D’ORS, 1995, p. 74)

El nudo, pues, de nuestra actividad, sea en el trabajo, 
sea en el juego, sea en lo que es trabajo y juego a la 
par, muestra siempre vigente el conflicto entre dos 
elementos, uno de libertad y otro de fatalidad, cuya 
existencia se impone a nosotros; como dato previo, 
inclusive, a cualquier determinación del conocer. 
(D’ORS, 1998, p.102)

Esta potência, na plenitude funcional do homem que tra-
balha e joga, converte-se em potência radiante. Nossa vontade, 
nosso entendimento, e até o machado na mão do lenhador, co-
locados a serviço da energia do esforço (potência e liberdade) 
se identificam com ela, as transbordam (D’ORS, 1998, p. 104). 
Todo nosso ser ganha com essa radiação, nossos sentimentos, 
memórias, e nosso próprio corpo se incorporam (algumas ve-
zes mais, algumas vezes menos) de liberdade. E assim, a potência 
que transcende o homem se manifesta por ele e permite que, 
também esse homem transcenda o universo, o transforme e o 
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humanize, tornando possível seu entendimento, através de sua 
atividade criadora, que se realiza sempre em relação ao mundo. 

A fronteira entre potência e resistência, liberdade e deter-
minação é instável e dinâmica, pode mudar a cada momento. 
Meus conhecimentos, sentimentos e vontades, a serviço da 
minha potência, podem compreender até em um momento 
dado e, diante uma pedra nova no caminho, podem tornar-se 
uma resistência para minha liberdade. A resistência com que 
tropeça nossa liberdade, “puede invadirme hasta la obliteraci-
ón de mi entendimiento, hasta la atonía del ‘no puedo querer’. 
De este flujo y reflujo nace, ya lo sabemos, la transcendencia 
y se afirma, a la vez, la posibilidad del conocimiento y de la 
acción”. (D’ORS, 1998 p. 108) 

“En todo esfuerzo humano, estas dos fuerzas se 
unen, contienden y copulan [...]. El predominio de 
la Potencia, en esta copulación, se traduce en una 
creación, es decir, una realidad viva; mientras que 
el predominio de la Resistencia se traduce en de-
terminación, es decir, en realidad inerte. [...] dentro 
de lo que pudiéramos llamar el panorama universal 
de los esfuerzos humanos, se da una gradación, cuya 
zona mas propicia a la creación se encuentra en el 
juego; cuya región de mas rigorosa determinación 
la constituye el trabajo y cuya región media está en 
el saber. (D’ORS, 1998, p. 108)

Entre trabalho e jogo, há esta região média do saber, justa-
mente a instância que medeia as potências de criação e deter-
minação, que permite seguir adiante com o que já conhece-
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mos, ao mesmo tempo que enseja o novo conhecimento. Esta 
é a posição de ironia reivindicada por D’Ors, “que puede ser 
también llamada de Dialéctica” (D’ORS, 1921, p. 56). Uma 
dialética entendida do modo socrático, um método baseado no 
diálogo, na “arte de discutir” (D’ORS,1921, p. 73). Esta posi-
ção irônica, que se desdobra em um método dialético, é onde 
tradição e novidade podem dialogar e se articular dentro de 
um contínuo. A filosofia de d’Ors renuncia a forma dogmática 
para adotar a forma de diálogo. Entre potência e resistência se 
articula o pensamento, dialeticamente. A posição filosófica de 
d’Ors entende que a dialética é a própria atividade do pensa-
mento que, em busca de aperfeiçoar e ampliar o conhecimen-
to, não necessita se desfazer de todo seu edifício já construído, 
tampouco se trancar em um edifício finalizado e inatacável, 
mas, “sin destruir ni desconocer la vida diaria y la observación, 
tiene presente la falibilidad de ellas e las supera en actitud iróni-
ca”(D’ORS,1921, p. 64). É através da ironia e do traço de liber-
dade que ela preserva no pensar ao mesmo tempo que conjuga 
o que já sabemos, que podemos compreender um conheci-
mento que cresce, muitas vezes, de maneira indeterminada. 

“El filósofo, precisamente porque, conservando, pre-
cisamente no quiere vivir sin formulas, esto sería ro-
manticismo todavía. El filósofo, precisamente porque, 
conservando la fórmula, conserva e acredita su liber-
tad.”(D’ORS, 1921, p. 68). 
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Peirce:

Filhos de um mesmo tempo, podemos notar no pensamento 
de d’Ors e Peirce uma trança contínua de afinidades. “Los dos 
respondieron críticamente a la herencia del racionalismo car-
tesiano y al positivismo de finales de siglo haciéndose la misma 
pregunta: cómo integrar el pensamiento y la vida, la razón y la 
experiencia” (TORREGROSA, 2007, p. 385). Peirce também 
mostrará que a faculdade do homem de conhecer a realidade 
e a si mesmo não pode ser explicada através de determinis-
mos ou limitada a uma necessidade. Para que o conhecimento 
possa avançar e trazer um entendimento novo, é preciso que 
nele apareça um traço de liberdade. Assim, Peirce admitirá uma 
razão aberta ao mundo que inclua a ação humana nos proces-
sos de conhecimento. Essa perseguição por um entendimento 
mais amplo da razão, se desdobra na filosofia de Peirce, como 
na de d’Ors, na recuperação de um ser humano completo, que 
sente, imagina, se reconhece e se define continuamente através 
de sua intertroca e luta com o mundo exterior. 

De maneira geral, Peirce entenderá o eu como signo e, 
consequentemente, um eu aberto, inserido na malha do mun-
do, que se manifesta na medida que conhece. Conhecer, para 
Peirce, não se trata de adquirir conhecimento como se fosse 
uma coisa, mas, inaugurando o pensamento a partir da expe-
riência, transformá-la, humanizá-la, para que o homem possa 
entender e se apropriar da natureza ao tempo que promove a 
razoabilidade ao/no mundo, em um desenvolvimento contí-
nuo e infinito, tal qual a semiose.
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O processo de entender o mundo, em Peirce, virá também 
através de uma espécie batalha. Ele chamará de inquirição a 
luta que nasce da quebra de uma expectativa, de um impe-
dimento de seguir adiante – um tropeço de nossa liberdade, 
em termos orseanos –situação em que nenhuma determina-
ção ou explicação existente pode dar conta. Instaura-se en-
tão a dúvida, um estado de desconforto do qual lutamos para 
nos libertar, perseguindo um entendimento que nos permita 
prosseguir. A inquirição se inaugura justamente nesse tro-
peço, ou, mais especificamente, esse tropeço já é também 
inquirição. Mais que um impedimento, é um arremesso ao 
pensamento, e nos põe mãos a obra, “no sin disturbio. Para el 
orden final, se ha empleado momentáneamente el desorden. 
El camino que ha de conducirnos a la paz de la sabiduría 
pasa entre pedregales de problemas” (D’ORS, 1998, p. 76). 
Essa desordem da inquirição, que pode ser entendida como a 
ruptura de um hábito (ou de hábitos) vem acompanhada de 
uma renovada espontaneidade, uma intensificação do sentir 
(PEIRCE, 1892) de onde nasce a abdução.

Em termos gerais, a abdução é um processo essencial na me-
todologia peirceana e constitui a primeira etapa, a etapa mais 
livre e frutífera da investigação, que torna possível explicar a di-
versidade e a irregularidade do universo, assim como admitir a 
incerteza e a falibilidade de nossa ação mental. O pensamento de 
Peirce, como o de d’Ors, supera a posição de uma doutrina da 
necessidade segundo a qual as leis do universo possam ser pos-
tuladas e eternas, assim, admitem a espontaneidade, característica 
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do universo, que atua sempre e em todas as partes (CP 6.59), e a 
inevitável variedade, característica incomparavelmente mais no-
tável do universo.

 
Ainda que exista no mundo regularidade – e 

existe – são a diversidade e a variação que permitem as maravi-
lhosas adaptações da natureza assim como nosso pensamento, do 
qual nenhum mecanismo pode dar conta (CP 6.64)3.

Peirce enriquece o método abdutivo com um processo que 
denomina musement, a peculiar experiência que fará possível que 
surja a abdução (BARRENA, 2007 p. 82) e consequentemente 
o conhecimento. O musement se caracteriza como uma ocupa-
ção agradável e espontânea da mente que a deixa livre para ir, 
sem seguir qualquer regra, de uma coisa a outra (PEIRCE, 1908, 
p. 71). Peirce vai caracterizá-lo como um puro jogo, um jogo 
sem regras, “exceto a mesma lei da liberdade. Sopra onde quer”4 
(CP 6.4585). O musement, assim como a abdução, se faz presente 
em qualquer raciocínio vivo. O movimento é deixar-se levar 
pela meditação, por um controle passivo de nossa observação, 

3. Peirce se propõe a examinar a crença comum em seu tempo de que 
os fatos singulars do universo podem ser determinados com presição 
por alguma lei em um texto intitulado “The Doctrine of Necessity 
Examined”, publicado na revista The Monist, 2 em 1892 e podem ser 
localizado em: CP 6. 35-65.

4. Tradução livre de: “Pure Play has no rules, except this very law of 
liberty. It bloweth where it listeth.” 

5. A idéia de musement aparece na obra de Peirce em uma publicação de 
1908, em um artigo intitulado ““A Neglected Argument for the Reality 
of God”, e pode ser localizado em: CP 6.478 – 6.485.
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sem complicar nosso conhecimento com restrições, sem impor 
regras a nossa experiência. “El musement no se reduce al estudio 
científico o al análisis lógico y es precisamente en esa no reduc-
ción a la ciencia o a la lógica donde Peirce cifra las posibilidades 
mucho más amplias que ofrece.” (BARRENA, 2003 p. 138)

“La aceptación de la abducción como operación lógica su-
pone admitir que hay una operación lógica cuyo resultado es 
sólo probable, y que incluso puede ser equivocado”(BARRE-
NA, 2007 p. 244), entretanto, é a única operação capaz de dar 
conta da descoberta, da novidade, de renovar e ampliar nosso 
entendimento para tornar o mundo razoável. O falibilismo que 
essa operação acarreta é nossa oportunidade de se aperfeiçoar, 
de ir adiante na estrada infinita da semiose, assumindo nossas 
incertezas, ultrapassando as determinações e reforçando caráter 
evolutivo do universo que pressupõe uma inteligibilidade cres-
cente e autocorrigível, “admite el error y la duda, pero exige 
siempre el trabajo y la continuidad” (BARRENA, 2003 p. 380).

A busca por tornar mais razoável nosso mundo é uma corren-
te em direção ao ideal de razoabilidade proposto por Peirce, onde 
a razão está sempre em desenvolvimento, em um processo contí-
nuo no qual nosso entendimento vai adiante. É a potencialidade 
criadora do homem que torna o universo inteligível e sempre 
em crescimento. “O homem pode, ou se desejam, está obrigado 
a fazer sua vida mais razoável. Que outra ideia distinta a essa, gos-
taria de saber, pode se atribuir a palavra liberdade?”6 (CP 1.602)

6. Tradução livre do trecho: “ the man can, or if you please is compelled, 
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Um encontro:

Si, acabamos por depender siempre de los fantasmas 
que nosotros mismos hemos fabricado. ¡Pero, mien-
tras nuestra libertad interior se guarde intacta, no 
habrá en ello gran mal! Lo malo es cuando la servi-
dumbre carece de esperanza... (D’ORS, 1998, p. 49)

D’Ors aparece, mais que um pós pragmatista como pre-
tendia, um pragmaticista (assimilando inclusive a intensão de 
Peirce ao cunhar esse termo). Assim como Peirce, não trata 
os efeitos práticos como efeitos meramente úteis, e consi-
dera, para além da resolução de problemas práticos, a vo-
luptuosidade de pensar, o jogo da liberdade, sem o qual o 
conhecimento seria estacionário, limitado.

Se o pragmatismo é a doutrina de que toda concepção 
é uma concepção de efeitos práticos concebíveis, isto faz 
com que a concepção tenha um alcance muito além da 
prática. Permite qualquer voo da imaginação, contanto 
que essa imaginação se depare, em última instancia, com 
um efeito prático possível; assim, pode parece a primeira 
vista que muitas hipóteses são excluídas pela máxima 
pragmática, quando não o são. (PEIRCE, 2005 p. 233)

Os dois filósofos abrem a possibilidade de que, diante de 
uma dúvida ou problema, na ciência assim como na vida, po-

to make his life more reasonable.”(Grifo do autor)



129Liberdade e continuidade no processo de conhecimento: 
uma aproximação entre Eugenio d’Ors e Charles S. Peirce 

demos criar uma solução, criar um novo entendimento, per-
mitindo a descoberta, a novidade. Da mesma forma, Peirce e 
d’Ors também concordam no que diz respeito a essa proble-
mática ou dúvida que nos é apresentada por meio da expe-
riência: não é nem um obstáculo nem uma negação da nossa 
capacidade de entender, mas sim um impulso e uma afirmação 
na nossa faculdade criadora de entendimento. A problemática 
(aporética) orsiana se aproxima da dúvida peirciana resultan-
do em uma inquirição, uma batalha da dúvida para atingir o 
estado de crença (PEIRCE, 1977, p. 8) que resulta no enten-
dimento da Inteligência como uma luta, do viver como uma 
milícia (D’ORS 1998, p. 119). 

Importante esclarecer, para que não mergulhemos em um 
nominalismo ou em um sonho do qual nunca despertemos, 
que criar, aqui, toma a forma de criatividade, ou seja, mani-
festa-se em nossa intrínseca relação com o mundo e, então, 
deve ter em conta a alteridade da natureza, a resistência e a 
fatalidade, ou seja, o que se impõe a nós independente de 
nossa vontade. Dessa maneira é uma criação de entendimen-
to, não de um mundo inventado, mas do próprio mundo da 
experiência, o qual, de certa forma, compartilha a ‘autoria’ da 
ideia criada. A inquirição, então, engloba a potência criadora 
e a resistência daquilo que é como é, o sujeito do esforço se 
esforça em relação a fatalidade. A experiência e seu entendi-
mento, demandam uma relação com a segundidade – para 
usar o termo peirciano – a alteridade em que tantas vezes 
tropeçamos: “estamos continuamente colidindo com o fato 
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duro” 7 (CP 1324). É nessa relação com o outro que o homem 
se realiza e se reconhece. Esta luta entre potência e resistência, 
tal dualidade existencial, pode ser vivenciada,

[...] com alguma aproximação quando você coloca o 
seu ombro contra a porta e tenta forçá-la abrir. Você 
tem uma sensação de resistência e ao mesmo tempo 
um sentido de esforço. Não pode haver resistência 
sem esforço; não pode haver nenhum esforço sem re-
sistência. Eles são apenas duas maneiras de descrever 
a mesma experiência. É uma dupla consciência. Nós 
nos tornamos conscientes de nós mesmos na medida 
que nos tornamos cientes do não-eu [not-self]. O es-
tado de vigília é uma consciência de reação; e como 
consciência em si, tem dois lados, de modo que tam-
bém tem duas variedades; ou seja, ação, onde a nossa 
modificação de outras coisas é mais importante do 
que a sua reação em nós, e percepção, onde seu efeito 
sobre nós é esmagadoramente maior do que nosso 
efeito sobre eles. E essa noção, de ser como outras 
coisas que nos fazem, é uma arte tão importante da 
nossa vida que nós concebemos também as outras 
coisas existindo em virtude de suas reações contra as 
outras. A ideia de outro, de não, torna-se o verdadeiro 
motivo do pensamento. Para esse elemento, dou o 
nome de Segundidade.8 (CP1.324)

7. Tradução livre do trecho: “We are continually bumping up against 
hard fact.”

8. Tradução livre do trecho: “(…) in some approach to purity when you 
put your shoulder against a door and try to force it open. You have a 
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Assim, a experiência e o conhecimento englobam o mun-
do sem dúvida, mas o mundo, ilimitado como é, não limi-
ta a atividade criadora do homem, aspecto central do nosso 
entendimento. Meditando sobre a máquina a vapor, e assim 
servindo mais a uma curiosidade (um temperamento) do que 
propriamente às leis da física, Carnot tropeçou na entropia. A 
teimosia e obstinação de Galileu, tanto quanto seu conheci-
mento sobre os postulados da ciência vigente, foram essências 
para a revolução que provocou. A filosofia de d’Ors e Peirce 
nos leva ao entendimento de que conhecemos o mundo fa-
livelmente com toda dimensão do nosso ser, inclusive nosso 
sentimento, temperamento e imaginação. As hipóteses formu-
ladas por Carnot e Galileu continham, como as certezas que 
as precediam, uma semente de potência que abarca, inclusi-
ve, sua possível contradição, ou seja, carregam em si uma iro-
nia, sublinhando assim que, tão válida para o nosso raciocínio 

sense of resistance and at the same time a sense of effort. There can be 
no resistance without effort; there can be no effort without resistan-
ce. They are only two ways of describing the same experience. It is a 
double consciousness. We become aware of ourself in becoming aware 
of the not-self. The waking state is a consciousness of reaction; and as 
the consciousness itself is two-sided, so it has also two varieties; namely, 
action, where our modification of other things is more prominent than 
their reaction on us, and perception, where their effect on us is ove-
rwhelmingly greater than our effect on them. And this notion, of being 
such as other things make us, is such a prominent part of our life that 
we conceive other things also to exist by virtue of their reactions against 
each other. The idea of other, of not, becomes a very pivot of thought. 
To this element I give the name of Secondness.” (Grifos do autor)
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quanto a justificação e certeza das hipóteses, é sua abertura 
para o futuro, a fecundidade do pensar. 

Ordem é ironia, a maneira como o mundo está ordenado 
diante nosso entendimento contém uma semente de desor-
dem que em um outro momento pode brotar e então, essa 
desordem, será novamente reordenada por ação do nosso en-
tendimento e levará também consigo uma contradição mar-
ginal, uma nova possibilidade de desordem. Assim deve ser, 
não tanto por nossa capacidade criativa, mas porque nenhuma 
ordem definitiva daria conta da espontaneidade e dinâmica 
do universo, da nossa experiência no mundo. Assim, com uma 
abdução a cada passo, seguimos vivendo a dinâmica e lúdica 
luta entre potência e resistência, expressando nossa liberdade 
em direção a um ideal de razoabilidade. 

Interessante notar que, para Peirce, organizamos nossas 
ações através dos nossos hábitos, articulamos nosso conheci-
mento à nossa ação através do nosso conjunto de crenças. A 
ideia de hábito desenvolvida pelo filósofo americano possui 
também uma perspectiva dupla e instável, de potência e re-
sistência, e guarda uma relação instigante com a ironia. Por 
um lado, o hábito estabiliza nossa ação e conhecimento, por 
outro, se esta estabilização se cristalizar como um dogma, pode 
aparecer como resistência para o avanço do entendimento. É 
através de nossos hábitos e crenças que entendemos o mundo 
e estamos preparados para agir diante dele. No entanto, os 
hábitos, para Peirce, ao tempo que são uma tendência de ação 
quase automática, não são ações necessárias e possuem uma 
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característica fundamental: sua plasticidade, instância onde o 
intelecto se manifesta mais propriamente. O caráter plástico 
do hábito confere a ele uma instabilidade que envolve potên-
cia e resistência. Se a experiência desestabiliza nosso hábito, 
ou demonstra sua insuficiência para a ação, surge um estado 
incômodo de dúvida e precisamos levantar hipóteses que nos 
ajudem a compreender o que já não pode ser compreendido. 
A mente se manifesta justamente quando a dúvida genuína 
desorganiza o que antes estava ordenado e instaura a luta da 
inquirição por uma nova hipótese abdutiva. 

Embora este estudo não vise analisar com profundidade 
a hipótese da relação entre o conceito de hábito em Peir-
ce e a ironia orsiana, me parece relevante levantá-la. De fato, 
aquilo que já conhecemos e nossos hábitos (tendências está-
veis de ação), não poderiam ser cristalizados, mas também não 
poderíamos prescindir deles. Assim, se nossas crenças, nosso 
conjunto de hábitos com os quais entendemos e agimos no 
mundo fossem inatacáveis e fixos, de forma que não houvesse 
lugar “para la formación de nuevos hábitos, la vida intelectual 
llegaría a un rápido fin” (PEIRCE, 1892). Quando o hábito é 
rompido, ou se mostra insuficiente, ele se torna fator de resis-
tência para a investigação; é neste ponto que inaugura-se a dú-
vida e a inquirição, luta propícia para o musement e a abdução. 
Diante de uma resistência para nossa ação e entendimento, é 
necessário recorrer a uma instância inferencial que conta com 
o jogo livre – potência – para, dentro da continuidade do nos-
so conhecimento, elaborar um entendimento novo. Potência 
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e resistência se tencionam na inquirição. “Ninguna tendencia 
mental resulta tan fácilmente fortalecida por la acción de há-
bito como lo es la tendencia a adquirir hábitos.” (PEIRCE, 
1892) que nos possibilite entender a situação que vivencia-
mos, de modo que a mente nunca atinge um estado definitivo 
além do qual não possa progredir (CP 7.281). 

O equilíbrio instável da ordem, vivenciado pela luta (e 
também pela cópula) entre potência e resistência, é quebrado 
e reestabelecido em um contínuo entender, uma atividade, na 
visão de d’Ors, circular9 (embora nunca viciosa) que faz vivo 
o universo e a nós mesmos. A ordem com a qual sistematiza-
mos o mundo para compreendê-lo, é uma organização irôni-
ca, embora eficaz, que contém em si mesmo, pelo equilíbrio 
instável que apresenta, a tendência a desordem (entropia). A 
ironia orsiana, aproximada do pensamento de Peirce, expressa, 
por um lado, um falibilismo imprescindível para o aperfei-
çoamento do conhecimento. Por outro, por se desdobrar em 
uma atividade circular, demonstra também uma continuidade 
que permite que a ideia nova seja uma consequência (que não 
pode ser entendida como determinação) da ideia que a ante-
cede, na qual, de certa forma, já estava contida. “Solo cuando 
un trazado es continuo; cuando cada afirmación está grávida 

9. Embora não abordada diretamente nesse artigo, d’Ors defende a tese 
da circularidade da Filosofia como superação do esquema de escada 
“onde cada degrau serve de passo e de sustentação ao que se segue e 
todos se apoiam, desde o primeiro, em algo que não é a escada mes-
ma” (D’ORS, 1998, p.81). 



135Liberdade e continuidade no processo de conhecimento: 
uma aproximação entre Eugenio d’Ors e Charles S. Peirce 

de la afirmación subsiguiente, el proceso circular se ve legiti-
mado” (D’ORS, 1998, p. 82). Peirce chamará de sinequismo 
esse princípio de continuidade que está presente e operativo 
em todo universo.

É através da conjugação da liberdade com um princípio de 
continuidade que a filosofia de Peirce e de d’Ors podem recu-
perar a atividade interventora do homem no mundo sem negar 
a fatalidade que nos é imposta, a fatalidade que é independente 
e indócil à nossa potência, mas que pode ou deve, na medida 
que nossa liberdade se expressa (e ela é imperativa) dentro da 
continuidade do pensamento, ser transformada e humanizada 
para prosseguirmos no entendimento, e para que possamos en-
tender o mundo considerando seu dinamismo vivo. 

Assim, a admissão da liberdade como potência indispensá-
vel para o processo de conhecimento na visão filosófica desses 
pensadores é capaz de recuperar a espontaneidade em toda sua 
pertinência, permitindo que uma ideia nova apareça sem pres-
cindir de uma manutenção regular das ideias – a persistência 
de reações e a consistência do pensamento. Antigo e novo não 
são duas esferas separadas, mas dois aspectos do mesmo contí-
nuo. A espontaneidade e liberdade do pensamento, e por ou-
tro lado também – precisamos considerar – a tendência dele à 
generalizações, a formar hábitos, acompanham o mesmo mo-
vimento de mudança do mundo: a espontaneidade e diver-
sidade da natureza, assim como sua tendência ao aperfeiçoa-
mento e à regularidade. É esse acompanhamento, essa simetria 
de aspectos, que permitem justamente nosso conhecimento, 
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no sentido mais realista desta palavra: só um conhecimento 
vivo pode dar conta de um mundo vivo. 

Sem prescindir do mundo como ele é, o pensamento de 
Peirce encontra novamente a filosofia d’orsiana quando ad-
mite a experiência no sentido da produção mental completa 
e assim transcende o mundo da potência, permitindo, através 
da continuidade e liberdade do nosso pensamento, por exem-
plo, experienciar o mundo também pela imaginação. Por isso 
mesmo, aspectos da nossa atividade intelectual como a curio-
sidade, serão de suma importância para os dois. O jogo e a li-
berdade assumem um papel central na heurística, tornando-se 
basilar para o processo de conhecimento, ainda que produzam 
hipóteses falíveis ou, ao contrário, se desdobrem em um co-
nhecimento que ironicamente se manifestará em nossa con-
duta. Esse matiz de liberdade, que os dois pensadores resgatam, 
devolve vida ao conhecimento e convida-nos a tirar os óculos 
da expectativa óbvia e elevar nossa vida à filosofia. 

Parece-me satisfatório então, como conclusão dessa aproxi-
mação livre e inicial entre os pensamentos de Peirce e d’Ors, 
que esse artigo não apresente exatamente resultados imóveis 
e finais (ainda que reconheça que este processo todo já é, de 
certa forma, um resultado), mas que possa servir à nossa po-
tência e provocar novas investigações. Resta esperar que as 
ideias dialogadas neste texto sigam corrigindo-se, aperfeiço-
ando-se e, porque não, contradizendo-se. Esperando, grávidas, 
as ideias que delas podem nascer. 
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5.

Ciência como ação criativa em 
Eugenio d’Ors e Charles S. Peirce

Emília Silberstein

Introdução

Neste artigo, buscarei esboçar aproximações entre as noções 
de ciência do filósofo espanhol Eugenio d’Ors (1881-1954) e 
do lógico estadunidense Charles Sanders Peirce (1839-1914), 
apontando possíveis contribuições dos autores para reflexões 
sobre a dinâmica do pensamento científico. Ambos permitem 
uma leitura da ciência não como um inventário de conhe-
cimentos, mas como ação criativa (inquirição) motivada pelo 
desejo de conhecer. D’Ors a partir de conceitos como jogo, 
ironia e curiosidade e Peirce ao enraizar seu pragmaticismo 
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em uma ação contemplativa e criativa (abdutiva), e não na 
esfera meramente utilitária; nos provocam a pensar sobre o 
elemento estético que a ciência requer para crescer.

1. Dúvida e ironia

O primeiro passo para começar a articular este diálo-
go será tentar entender melhor a partir de onde Eugenio 
d’Ors e Charles S. Peirce propõem suas leituras da ciência. 
Os dois trabalham com noções de ciência suficientemente 
gerais para não lhes impor limites demasiado rígidos, mas 
com a clareza necessária para que, no melhor sentido de 
um jogo pragmaticista1, possamos nos aventurar na com-
preensão de desdobramentos concebíveis de suas propostas. 
Desdobramentos lógicos, éticos e estéticos para a pensar a 
ciência e a atitude científica. 

Quando Popper (2006:94) afirma que o conhecimento 
não começa “com a coleta de dados ou de fatos, mas com 
problemas”, acredito que propõe uma postura epistêmica não 
muito distante das matrizes de pensamento de d’Ors e Peir-
ce. Não se trata de uma recusa ou distanciamento dos fatos e 
dados, mas de uma ênfase na construção de problematizações 
que possibilitam que o pensamento se desenvolva em um pro-

1. Explicarei melhor ao longo do artigo o uso da palavra “pragmaticis-
mo”, ao invés da mais conhecida “pragmatismo”.
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cesso vivo de crescimento. Quem pesquisa faz mais do que 
inventariar fatos e dados, quem pesquisa problematiza em uma 
dinâmica de ação criativa. 

Já em A Fixação da Crença (1877), Peirce faz a diferencia-
ção de dois tipos de dúvida, que operam de formas bastante 
distintas; a dúvida genuína e a dúvida de papel: 

Alguns filósofos tinham imaginado que para co-
meçar uma inquirição era apenas necessário for-
mular uma questão ou escrevê-la num papel [...] 
Mas o mero facto de colocar uma proposição na 
forma interrogativa não estimula a mente para 
que se afadigue em busca da crença. Deve existir 
uma dúvida real e viva, e sem ela toda a discussão 
é ociosa. (1877:6) 

A dúvida genuína é aquela que traz um incômodo pro-
fundo e remove o chão confortável da crença, estimulando a 
busca por novas crenças mais aptas a entender o que as antigas 
não dão mais conta. É ela que provoca a entrada no processo 
de inquirição. A dúvida de papel pode se disfarçar de pergunta, 
mas, muitas vezes, trata-se apenas de um ponto de interroga-
ção no fim de uma asserção da qual não duvidamos. 

A inquirição começa então com a abertura da mente para 
o frágil estado do não saber, de não ter uma resposta, da ad-
missão da possibilidade do erro. Não é, no entanto, um con-
vite a permanecer neste estado; ela é motivada também pela 
vontade de conhecer e, como diz Peirce, pela “fé na realidade 
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do conhecimento” (CP2 1.14), ou seja, por acreditar na poten-
cialidade humana de descobrir as coisas3, de chegar a respostas, 
ainda que provisórias e falíveis.

Aqui se encontra uma das chaves para entender a partir de 
onde Peirce vai construindo sua noção de ciência. É a dúvida 
real e viva e o desejo de descobrir o que não sabemos que 
motivam mente, corpo e coração à inquirição - “não vamos 
fingir duvidar filosoficamente daquilo que não duvidamos 
em nossos corações” (CP 5.2654). Em um de seus trechos 
afiados, diz: 

mas todas aquelas pessoas respeitáveis e cultas que, 
tendo adquirido suas noções de ciência através da lei-
tura, e não da pesquisa, têm a ideia de que “ciência” 
significa conhecimento, enquanto a verdade é que 

2. Os trechos dos Collected Papers serão citados da forma habitual: abre-
viação do título, indicação do volume e parágrafo. Assim, “CP 1.14” 
se refere ao parágrafo 14 do primeiro volume dos Collected Papers.

3. Esta potencialidade instigou Peirce até o fim de sua vida, entendida 
no âmbito de uma continuidade mente e matéria. A capacidade de 
descobrir estaria relacionada com a nossa mente ser parte do universo 
e carregar, portanto, traços de suas generalidades. Neste entendimen-
to, a mente não se opõe antagonicamente ao mundo, assim como 
o convencional não se opõe antagonicamente ao natural. Um dos 
textos em que explora criativamente esta relação é o polêmico “Um 
argumento negligenciado para a realidade de deus”, de 1908. 

4. Tradução livre de “Let us not pretend to doubt in philosophy what 
we do not doubt in our hearts.”
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trata-se de um termo impróprio aplicado à busca da-
queles que são devorados por um desejo de descobrir 
as coisas... (PEIRCE, CP 1.85)

A ciência então não seria uma refinada catalogação do co-
nhecimento já existente, e sim este processo que exige desape-
gar-se de antigas crenças quando uma dúvida genuína as abala, 
deixar se surpreender e adentrar na busca. Para Peirce, “não é 
conhecer, mas o amor por aprender, que caracteriza o homem 
científico” (PEIRCE, CP 1.446), e procurar aprender é admi-
tir que há algo que desconheço, algo que não compreendo. 

Esta proposta para pensar a ciência desafia radicalmente o 
cenário padrão da educação formal brasileira, que afirma as 
certezas como a autêntica redoma do pensamento. O “cien-
tificamente comprovado” se torna um carimbo para validar 
respostas infalíveis e o espaço do não saber passa a ser evitado. 
Ter um repertório de repostas prontas, não hesitar em levantar 
o braço rapidamente para responder à pergunta feita, é tido 
como inteligência. Na compreensão peirceana, o não saber, o 
momento de ruminar silenciosamente (ou ruidosamente) algo 

5. Tradução livre de “but all those respectable and cultivated persons 
who, having acquired their notions of science from reading, and not 
from research, have the idea that “science” means knowledge, while 
the truth is, it is a misnomer applied to the pursuit of those who are 
devoured by a desire to find things out...”

6. Tradução livre de “For it is not knowing, but the love of learning, that 
characterizes the scientific man.”
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que desafia nosso entendimento, é tão parte do movimento 
do pensar quanto a busca por respostas. 

Estranhar o que nos é familiar, não procurar sufocar o que 
nos inquieta são passos fundamentais para apreender novos 
conhecimentos. Não se trata da dúvida pela dúvida, mas a 
dúvida enquanto ação importante do caminhar, de uma busca 
autocrítica por respostas. É a partir desse reconhecimento de 
não saber algo e da vontade de saber que se dá a inquirição, 
não a partir do ponto de interrogação no final de uma crença 
já muito bem estabelecida e não problematizada. 

Definir a ciência a partir do desejo de aprender traz tam-
bém um elemento interessante para pensar sobre quem pes-
quisa. Cientista não é quem abandona suas pulsões para en-
trar em um universo frio de imagens estéreis que não dão 
conta de alcançar a vida, e sim alguém que deseja, que tem 
“amor por aprender” (PEIRCE, CP 1.44, grifo meu). Não só 
o rigor e os caminhos metodológicos constituem a ciência, 
mas também a volição, o desejo.

Para Peirce, atribuir papel ativo ao desejo e à vontade na 
ciência não quer dizer pesquisar para satisfazer interesses indi-
viduais. Ele tem uma preocupação forte com uma noção co-
letiva de conhecimento e, no desenrolar do desenvolvimento 
de seu pensamento, com uma reflexão sobre a ética na ciência. 
A curiosidade que desperta o interesse em um determinado 
tema de pesquisa e não em outro, as escolhas de caminhos 
metodológicos, as relações criativas que conectam elementos 
antes vistos como separados, estão inseridos em um espaço 
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que também é de subjetividade. No entanto, se alimentam 
de um diálogo com outras vozes, num processo histórico de 
construção de conhecimento, e também de um diálogo com 
fenômenos que podem ser dependentes da mente – que, afi-
nal, faz parte do mundo e se dá em continuidade com ele - 
mas não dependem das idiossincrasias de mentes individuais. 

Se para Peirce a dúvida permite pensar em uma ciência 
que não se erige em dogmas e asserções absolutas [que, para 
ele, são formas de bloquear o caminho da inquirição (CP 
1.137)], a construção de uma noção de ciência a partir do 
pensamento de Eugenio d’Ors deve também se dispor a tra-
balhar seu caráter irônico, que abre, “después del suspiro de 
satisfacción de todo éxito, un nuevo ponto irónico de inter-
rogación” (MORENTE, 1995:47). 

La Ciencia es ironía, es decir, la Ciencia es algo es-
tético, como el arte. La Ciencia, en cada uno de sus 
momentos, acepta de una manera marginal e im-
plícita la ulterior contradicción posible, el progreso 
futuro. Define, pues, pero no sabría dogmatizar. [...] 
Sócrates no enseña solamente la Filosofía, sino la iro-
nia y el gusto. Fue inventor de definiciones; pero fue 
también el maestro máximo del estado de espírito 
que permite superarlas. (D’ORS, 1995:64)

A ironia da ciência é o que a retira do lugar estático de 
acumulação de conhecimento e a insere num espaço elásti-
co de movimento, de ação de conhecer. Admitir as futuras 
contradições possíveis (que encontra um paralelo no falibilismo 
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peirceano) é também pensar uma ciência que não procura 
dogmas e asserções absolutas, que se torna mais viva ao culti-
var deliberadamente a possibilidade de mudar. 

Segundo d’Ors, os positivistas “toman de la lección de Só-
crates la mitad, lo de la invención de definiciones; dejan la 
otra mitad, que confiere la potencia de superarlas”. Para ele, 
a ciência deve se dar nas duas instâncias: na da criação de de-
finições, mas também na potencialidade irônica de coloca-las 
em questão. Não é a falta de compromisso com a atividade 
de definir, é uma provocação para que não nos apeguemos às 
definições, impedindo-as de crescer. 

Assim como a distinção entre dúvida e crença peirceana é 
construída a partir de uma perspectiva de continuidade, e não 
através de uma cisão entre os dois pólos, acredito que d’Ors 
também não distingue a invenção de definições e sua supera-
ção dicotomicamente. A definição criada já carrega uma se-
mente (potencialidade) para sua superação. Esta potencialidade 
alimenta o pensamento de vitalidade e dinamismo, promo-
vendo um movimento contínuo de criação e crescimento. 

Um pensamento aberto e flexível, que respira e encontra 
espaço para se expandir, pode se aproximar mais cuidadosa-
mente do mundo que, apesar de conhecer regularidades, sem-
pre nos mostra sua profunda capacidade de rompê-las, seja para 
desenhar novas ou para nos lembrar de sua infinita diversidade: 

O Universo se diverte, também, como poeta. Jamais 
se permitiu pintar o céu do mesmo modo ao fim 
de cada tarde. Em nenhum instante privou-se de se 
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desviar de suas próprias leis, exercendo sua liberda-
de criadora de diversidade. Paciente, ele prossegue a 
cada dia esta tarefa, ironizando a palavra crepúsculo 
e desfazendo, por séculos, os relógios com os quais 
o representávamos. (IBRI7)

2. Ciência que trabalha e que joga

Para D’Ors, Sócrates foi “inventor de definiciones; pero fue 
también el maestro máximo del estado de espírito que permi-
te superarlas.” (D’ORS, 1995:64) e “en la ironía de Sócrates, y 
probablemente en la de todo pensador verdadeiro, cada afir-
mación se rodea de la compañía infinita de sus posibilidades 
de negación y, principalmente, de sus possibilidades de proble-
ma” (D’ORS, 1998:48).

Acredito que a expressão “estado de espírito” dialoga com 
a proposta peirceana de definir o/a cientista não pelo conhe-
cimento, mas pelo desejo de descobrir as coisas. 

Se um homem arde por aprender e se põe a compa-
rar suas ideias com resultados experimentais para que 
possa corrigir essas ideias, todo homem científico o 
reconhecerá como um irmão, não importa o quão 
pequeno seu conhecimento seja. (PEIRCE, CP 1.44) 

7. IBRI, Ivo Assad. O paciente objeto da semiótica. Disponível em: www.ge-
ocities.ws/hgodoy2000/TextosSEMIOTICA/ObjetoSemiotica.pdf
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Este espírito inquieto, que não se acomoda no conforto da 
crença, entra no processo de inquirição através de uma atitude 
científica que exige dedicação e um fôlego ético/lógico/esté-
tico para sair da automatização que reduz percepção e cogni-
ção a uma mera economia de energias marcada pela rotina. E 
ainda que existam traços e inclinações individuais, mais do que 
um talento, esta atitude faz parte da potencialidade humana de 
se surpreender e buscar entender. A palavra “fôlego” não está 
aí por acaso: trata-se de uma caminhada árdua em um chão 
prenhe de tropeços e rugosidades. “Pensamientos quiere decir 
movimiento” (D’ORS, 1995:136) e movimento requer esforço. 

Uno de los aspectos en que se ha manifestado esa 
barbarie del Ochocientos, ha sido un desconocer 
el carácter estético, irónico, de la Ciencia, cayendo 
en aquella falsa religión de la Ciencia que llamamos 
“Cienticismo” y que otros torpemente llamaron 
“Positivismo”. El positivismo representaba la superstición 
del resultado por encima del espírito creador; la dogmati-
zación de la ciencia hecha, en perjuicio de la ciencia que se 
hace. (D’ORS, 1995:66, grifo meu)

A ênfase está então na construção, na ação de fazer ciên-
cia, a partir de uma proposta que “aspira a analizar la activi-
dad racional em términos de fenómeno vital” (NUBIOLA, 
1995:15), porque ainda que não dê conta de compreender 
toda a vida, a “Ciencia es vida” (D’ORS, 1995:155). Não re-
conhecer o caráter irônico da ciência pode servir para ancorar 
posturas dogmáticas, que cultivam com apego o que já foi fei-
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to, e não a atividade criadora da ciência. D’Ors estava em bus-
ca de uma ciência que se banhasse “nuevamente en las aguas 
vivas de la curiosidad” (D’ORS, 1995:164), curiosidade esta 
que é “el instinto del juego lógico” (D’ORS, 1995:58), uma 
força que desobedece ao instinto de conservação. 

Como foi desenvolvido por Nubiola (1995) e Torregrosa 
(2007), Eugenio d’Ors reconhecia sua dívida em relação ao 
pragmatismo, mas aspirava supera-lo “mediante el reconoci-
miento de una dimensión estética de la acción humana no 
reductible a la meramente utilitaria.” (NUBIOLA, 1995:14). 
Por hora, não me alongarei neste tema, os textos citados de 
Nubiola e Torregrosa são boas fontes para ler sobre o assunto. 
Mas vale uma breve ressalva, feita também pelos dois, de que 
esta pretensão de d’Ors se relaciona mais com o pragmatismo 
de William James (que foi o porta-voz do pensamento prag-
matista nos círculos intelectuais europeus do início do século 
XX) do que com o pragmaticismo de Peirce. 

Apesar de ter utilizado inicialmente o nome de prag-
matismo, Peirce sentiu que sua proposta de entender a 
continuidade entre pensamento e ação havia sido dema-
siado modificada no uso do termo feito por outros fi-
lósofos. Optou então por se despedir do “pragmatismo” 
e substituí-lo por “pragmaticismo”, nome que seria su-
ficientemente feio para salvá-lo de seus sequestradores 
(PEIRCE, CP 5.414). Um dos incômodos de Peirce era 
de que o pragmatismo fosse tomado como uma filosofia 
utilitarista, focada apenas em resultados práticos. 
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El pragmatismo original, máxima lógica que nos su-
giere conocer los conceptos por sus consecuencias, 
no constituye una exaltación de lo útil o lo prácti-
co, sino más bien una defensa de la continuidade de 
pensamento y acción, de la conexión entre mente 
y mundo frente a los dualismos de corte cartesiano. 
(BARRENA, 2012:1)

Quando Peirce introduz a máxima pragmatista em “Como 
tornar as nossas ideias claras”, o concebível, a possibilidade, já 
aparecem em destaque: não só as ações que surgiram são levadas 
em conta, mas também as “que poderão ocorrer, não importa 
quão improváveis elas sejam” (PEIRCE, 1878:11). O pragmati-
cismo de Peirce acolhe a possibilidade como parte fundamental 
do pensamento que pode orientar a conduta, distanciando-se 
do uso comum da palavra pragmático como um elogio à reso-
lutividade prática, utilitária (no sentido raso) e imediatista. 

É um pensamento que interage diretamente com a expe-
riência, mas “por experiência debe entenderse la producción 
mental completa” – PEIRCE, CP 6.492, apud BARRENA, 
2007:82), não só as primeiras impressões causadas pelos senti-
dos. Em uma carta escrita no fim de sua vida, escreveu a James: 

Lógica e raciocínio são um bocado mais úteis do 
que você pensa. A razão está em que tudo isso é 
exato e a ciência da lógica lida especialmente com 
possibilidades, enquanto a inclinação da sua mente se 
dirige para atualidades, e você não aprecia a possi-
bilidade inteiramente.” (PEIRCE, NEM 3, p. 875, 
apud SANTAELLA, 2004:263) 
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A vontade de d’Ors de superar o pragmatismo através do 
reconhecimento de uma dimensão estética da ação que não se 
reduz ao utilitário foi uma resposta ao tipo de entrada que o 
pragmatismo teve na Europa, “una mezcla curiosa y repleta de 
malentendidos que por una parte consideraba el pragmatismo 
como una nueva teoría de la verdad que defendía la coinci-
dencia entre verdad y utilidad” (TORREGROSA, 2007:1). 
Entre esta empreitada d’Orsiana de articular ação, pensamento 
e estética e o pragmaticismo de Peirce, podemos encontrar 
mais pontos de contato do que divergências enérgicas. 

Para d’Ors, “la ciencia está orientada hacia la acción, sí. 
Pero la acción no siempre es utilitaria: unas veces, es trabajo; 
juego, otras; es decir, elemento estético, libertad. En todo co-
nocimiento, en toda ciencia, hay una parte de trabajo y otra 
de juego” (D’ORS, 1995:162). Os dois elementos – trabalho 
e jogo – são necessários para entender a ciência. Trabalho é a 
atividade com intenção de fim útil (D’ORS, 1995:156), jogo 
é a atividade lúdica que não se preocupa com a utilidade, que 
põe quem pesquisa em uma posição estética de contemplação 
e brincadeira com o inútil8, com possibilidades que podem 
ou não se efetuar. É um elemento que “no economiza fuerza, 

8. Uso o termo “inútil”, mas não sei se estou inteiramente satisfeita com 
ele. Pode dar uma impressão dicotômica utilidade x inutilidade e, em 
uma sociedade que muitas vezes esquece de respirar, o inútil está car-
regado de uma conotação pejorativa. De forma alguma este é o caso 
aqui. Tenho, inclusive, pensado em como o inútil é útil, como necessi-
dade vital e como forma de problematizar o utilitarismo imediatista. 
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sino que trata, al contrario, de dar empleo a un sobrante de 
fuerzas. Es un elemento de libertad, de beleza, de vida. Así 
nuestra Epistemología se constituye con una gran parte de 
Estética.” (D’ORS, 1995:156)

Em “Dos glosas sobre la voluptuosidad de pensar”, Euge-
nio d’Ors conta a conversa que teve com um amigo que ad-
mirava a calma e “livre voluptuosidade de pensar” de alguns 
pensadores latinos (“¡Bienaventurados latinos!”), que se davam 
ao “luxo” de ler um livro antigo mais de uma vez, publicavam 
pouco e podiam tirar licença para refletir sobre novas pesqui-
sas. Voluptuosidade esta que “sólo puede conseguirse cuando 
se mezcla, a una gran actividad de espíritu, una exquisita par-
tícula de divino ocio.” (D’ORS, 1995:52), mas que, adiciona, 
“no toleraria un reposo largo” (D’ORS, 1995:53). 

Quando penso na pressão dentro das universidades para subir 
índices de produtividade, na pressa em publicar resultados para 
mostrar que as pesquisas são eficazes, não posso deixar de esbo-
çar um sorriso e me perguntar em que caminho estamos indo. 
Para onde o pensamento está indo. Me pergunto se, por vezes, 
estas dinâmicas não apresentam o perigo de passarmos a confi-
gurar a relação entre ciência e sociedade como um estímulo-res-
posta quase mercadológico, em que as universidades funciona-
riam como órgãos de consultoria, pautando seus desafios a partir 
de demandas práticas e óbvias que frequentemente deixam de 
olhar criativamente o vasto reino das possibilidades. Com esse 
questionamento não quero dizer, é claro, que devemos isolar a 
academia e nos distanciar do importante debate sobre o lugar 
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que a ciência ocupa na sociedade. É apenas uma provocação, na 
trilha de d’Ors e Peirce, de enxergá-lo a partir de outro lugar e 
nos desafiar a encontrar outras temporalidades possíveis. 

Uma das conversas entre as noções de d’Ors e Peirce se 
dá no lugar que ambos reservam para o jogo criativo, para a 
atividade lúdica de brincar com as ideias: “Não é muito dizer 
que em seguida à paixão por aprender não há qualidade tão 
indispensável para o processo da ciência quanto a imaginação” 
(PEIRCE, CP 1.479). Peirce propõe que a atividade que pro-
voca a mente a se abrir e imaginar possíveis respostas é tam-
bém um modo lógico, chamado abdução, que interage com a 
dedução e a indução. Por estar livre da necessidade de propor 
o que deve ser e apenas propor que algo pode ser, é o modo mais 
falível, mas é também o único que sugere novas ideias (PEIR-
CE, CP 5.171). É o que nos possibilita juntar o que nunca 
tínhamos sonhado juntar (PEIRCE, CP 5.181) e nos provoca 
a imaginar soluções para nossos quebra-cabeças mentais.

A abdução de Peirce e o jogo de d’Ors provocam entradas 
possíveis na questão de como se dá o novo, como se dá a des-
coberta no pensamento científico10. Noções de ciência que a 

9. Tradução livre de “It is not too much to say that next after the passion 
to learn there is no quality so indispensable to the successful prosecu-
tion of science as imagination.”

10. Para mais sobre o assunto no pensamento de Peirce, um leitura in-
teressante é O signo de três, de Umberto Eco e Thomas Sebeok (São 
Paulo: Perspectiva, 2008). 
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tratam como inventário de conhecimento talvez se interessem 
mais por catalogar as descobertas do que pelo processo da 
descoberta, mais pela “ciência feita do que pela ciência que se 
faz” (D’ORS, 1995:66). 

Ha habido siglos esencialmente “curiosos”, como los 
del Renacimiento; otros, esencialmente “racionalis-
tas” [...] En los primeros, la ciencia es más estética, 
ágil, libre, lozana. En los segundos, más reglamentada, 
canonizada, pretensiosa. Los primeros son siglos de 
los descubrimientos; los segundos, los de las teorías. 
(D’ORS, 1995:157)

Pensando sobre o jogo e a abdução, me veio um trecho de 
Virginia Woolf, em que ela fala sobre um pensamento peque-
nino, o tipo de peixe que seria jogado de volta na água na es-
perança de que crescesse e engordasse para que o cozinhassem 
no futuro. Mesmo assim pequeno, diz ela, quando jogado de 
volta na mente, tornava-se excitante e importante, provocan-
do um tumulto que não permitia que as águas permaneces-
sem paradas (WOOLF, 1957:5). Lembro então do convite que 
Peirce nos faz a entrar no bote do musement e empurra-lo no 
lago do pensamento. Musement como este exercício de puro 
jogo, jogo que não possui regras a não ser a própria lei da li-
berdade (PEIRCE, CP 6.458). 

Ao falar sobre as origens da ciência moderna para buscar 
características que a configuraram como uma etapa distinta 
de mentalidade em relação a outros períodos históricos de 
conhecimento, Alfred Whitehead diz sobre os filósofos gregos:
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A mente deles estava contaminada de uma ávida 
generalidade. Exigiam ideias claras, evidentes, e ra-
ciocínio exato com base nelas. Tudo isso foi muito 
bom, foi genial, foi um trabalho preparatório ideal. 
Não foi, porém, ciência conforme a entendemos. A 
paciência da observação minuciosa não teve nem de 
longe destaque. O gênio deles não estava suficien-
temente apto para o estado de desordenada incerteza 
imaginativa que precede, com sucesso, generalizações 
indutivas. (WHITEHEAD, 2006:20,21, grifo meu)

Como escreve Virginia Woolf, há peixes pequenos que tu-
multuam a mente e a colocam em movimento. São eles que 
provocam o “estado de desordenada incerteza imaginativa” de 
que fala Whitehead, esta etapa de ação criativa, de jogo abdu-
tivo. É na incerteza que a imaginação encontra solo para se 
desenvolver e seu motor está no desejo de conhecer. Seguin-
do a provocação de Peirce de que “se um homem arde por 
aprender [...] todo homem científico o reconhecerá como 
um irmão, não importa o quão pequeno seu conhecimento 
seja.”(PEIRCE, CP 1.44), mais importante do que o tamanho 
do peixe é cultivar o estado de espírito que o possibilita causar 
tumulto e fazer com que as águas da mente se agitem. 

Volto agora ao início do artigo, com a fala de Popper 
(2006:94) de que o conhecimento não começa “com a coleta 
de dados ou de fatos, mas com problemas”. Com os elementos 
trazidos por d’Ors e Peirce, podemos pensar a problematização 
como uma tomada de postura frente ao conhecimento. Uma 
postura epistêmica que se dispõe a jogar e criar abdutivamente, 
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sem que isso implique em um esquecimento dos fatos. Afinal, o 
pensamento existe em continuidade com o mundo. Como diz 
Fernando Andacht, “Yo creo sí, que inventamos mundos, pero 
no por ello no alejamos tanto de las condiciones genéticamente 
instaladas en nosotros por la naturaleza para poder inventarlos.”11 

Conclusão

Este foi um breve passeio por algumas ideias de Eugenio 
d’Ors e Charles S. Peirce, com o intuito de apontar possí-
veis contribuições dos dois para reflexões sobre o pensamento 
científico. Ambos nos instigam a pensar uma ciência que não 
pode existir sem sua dimensão estética, que reconhece ironi-
camente a possibilidade do erro e brinca com as ideias para 
enxergar relações que antes não enxergávamos. 

Em uma entrevista, Susan Haack – considerada por alguns 
a neta intelectual de Peirce - fala sobre os limites que separam 
o científico do que não é científico: “provavelmente sou mais 
tranquila do que algumas pessoas a respeito do que exatamen-
te conta ou não como ciência. Possivelmente porque eu estou 
bem mais interessada no que conta como uma inquirição bem 
conduzida e no que conta como uma inquirição mal condu-

11. Em entrevista que pode ser acessada em: http://www.artes.uchile.
cl/noticias/46201/fernando-andacht-no-podriamos-vivir-un-ins-
tante-sin-signos

%20http://www.artes.uchile.cl/noticias/46201/fernando-andacht-no-podriamos-vivir-un-instante-sin-signos
%20http://www.artes.uchile.cl/noticias/46201/fernando-andacht-no-podriamos-vivir-un-instante-sin-signos
%20http://www.artes.uchile.cl/noticias/46201/fernando-andacht-no-podriamos-vivir-un-instante-sin-signos
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zida”12. Pensar em uma continuidade entre o conhecimento 
científico e o conhecimento do dia a dia não é ignorar que 
existem diferenças entre um e outro, é admitir que uma boa 
inquirição faz parte da vida em todos seus matizes. Pode ou 
não estar presente em uma decisão judicial, em uma matéria 
jornalística, em um documentário, no conserto de um carro. 
D’Ors e Peirce propõem elementos para pensar esta continui-
dade que, a meu ver, é fundamental para integrar razão e vida. 

O “cientificamente comprovado” que impera no senso co-
mum como carimbo de verdades infalíveis é também um hábito 
mental, resultado de uma configuração específica de pensamento 
sobre o que é a ciência. Uma reflexão séria sobre o conceito de 
ciência pode ser um caminho para reconfigurar este hábito e 
entender de forma mais profunda como se dão as dinâmicas do 
pensamento científico em suas potencialidades e materializações. 

As propostas de d’Ors e Peirce, ao pensar a continuidade 
entre pensamento e ação e buscar integrar razão e vida, talvez 
possam também nos ajudar a ver além da dicotomia ciência 
institucionalizada x ciência ideal. Pragmaticisticamente falando, 
os conceitos podem ser compreendidos a partir das consequên-

12. Tradução livre de “I`m perhaps more relaxed than some people about 
exactly what counts as science or doesn`t count as science. Perhaps 
because I`m a great deal more interested in what counts as a well 
conducted bit of inquiry and what counts as poorly conducted bit 
of inquiry” (Susan Haack on Science, a entrevista pode ser acessada 
em www.youtube.com/watch?v=fGNs5N2OU0c&list=PLF8AFE-
CF5BB312B06&index=2)

www.youtube.com/watch%3Fv%3DfGNs5N2OU0c%26list%3DPLF8AFECF5BB312B06%26index%3D2%29
www.youtube.com/watch%3Fv%3DfGNs5N2OU0c%26list%3DPLF8AFECF5BB312B06%26index%3D2%29
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cias concebíveis que sugerem. As materializações institucionais 
podem ser pensadas a partir dos hábitos de pensamento, a partir 
de como configuramos nossas leituras da ciência. 

Os dois permitem também pensar a ciência como um em-
preendimento histórico que se dá a partir do diálogo, “el diá-
logo es la fuente filosófica por excelencia”, “dinámica essencial 
de la actitud mental creadora” (D’ORS: 1998:49). A inquirição 
é um diálogo com o mundo, com os outros e com nós mesmos. 
Diálogo não como ausência de diferenças e de conflito - Peirce, 
por exemplo, pôde articular concepções fundamentais para seu 
pensamento através de críticas contundentes a Descartes. 

Aprender a cultivar a diferença implica uma mudança pro-
funda de atitude em como nos relacionamos com outras for-
mas de pensar. “Ser ‘crítico’ frequentemente significa diminuir 
o pensamento do outro ao mínimo, ao invés de cuidar para 
fazer o melhor que podemos dele; ainda que a redução do 
significado dos outros seja, na verdade, a redução de nós mes-
mos”13 (RANSDELL, 1997:177). Crescer no significado do 
outro – que pode ser nosso - pede abertura e disponibilidade 
para reconhecer que sempre estamos em relação. 

Não é o intuito desta conclusão desenvolver estas provoca-
ções, é apenas uma tentativa de jogar alguns peixes pequenos 
nas águas da mente e observar, pacientemente, se elas se agitam. 

13. Tradução livre de “to be ‘critical’ often means to whittle another’s 
thought down to the minimum, rather than to take care to make the 
best we can of it, even though the reduction of the meaning of others 
is in reality the reduction of ourselves.”
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6.

Juegos inferenciales: 
methodeutic y musement. La 

ciencia es vivencia

Pedro Russi

Ahora voy a hacer una serie de afirmaciones que van apare-
cer extremas — Peirce (EP 1:196)

La ciencia, en realidad, es siempre irónica, porque acepta im-
plícitamente un margen de contradicción futura – d’Ors (1995)

Al iniciar la lectura de un libro, siempre me han resultado 
atractivos e importantes los prefacios a ediciones anteriores, 
los agradecimientos, las introducciones y presentaciones. Eso 
no es infundado, estoy convencido que permiten entender 
la trama intelectual de la obra, la travesía que nos aguar-
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da. Aprendo mucho y en algunos casos, leerlo, demanda un 
tiempo mayor al que puede llevar el resto del libro al quedar 
seducidos por una idea inicial.

Cuenta la historia… Diógenes1, que estaba descansando 
bajo el sol en el Cranion, frente a la pregunta de Alexander el 
Grande “¿qué quieres que haga? Pídeme lo que quieras”, le 
dice “que no me hagas sombra”. Si entendemos el sol como 
fuente de saber, “yo pensante” no necesito de mediaciones de 
los emperadores para hablar con el conocimiento. Entonces, 
¿no necesitamos de libros-teorías-profesores? aquí está un en-
tendimiento banal a la interesante y provocadora situación. Al 
contrario, conocimiento va más allá de los esquemas, ilustra-
ciones y modelos como metáforas. 

Aceptar el desafío presentado por Diógenes es comprender 
el cerne cognitivo — el humus — del juego como pensa-
miento y las acciones (mentales) para interpretar el mundo, 
es decir, nos enfrentarnos a una cuestión esencial, “¿cómo se 
integra la razón en la vida?” (d’Ors, 1995:12). Así los procesos 
de significaciones tienen un sentido atribuido por la historia 
y el desarrollo de los propios procesos comprensivos. De ese 
modo, destacamos que la realidad es independiente de lo que 

1. Considero esa anécdota en el sentido de khreîai (palabra griega: “uso” 
o “provecho”; latín usus), es decir que revelan una amplia abordaje de 
de su carácter y sus convicciones filosóficas. Para la tradición filosó-
fica de los cínicos, era el propósito de comunicar un mensaje filosó-
fico de significado ético. (Navia, 2005: 25). La khreîai fue retirada de 
Laercio, 1792:22 [tomo 2] (material digitalizado).
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cada uno opine; tal independencia es garantía última de que 
algo existe (elementos macro y micro) y de que es posible su 
cognoscibilidad — apreciando, según Peirce, entre lo cognos-
cible ad infinitum y de lo que conocemos en un u otro mo-
mento determinado.

Deseo comenzar por una frase que nos es de Eugenio d’Ors 
ni de Charles S. Peirce, sino resultante de la lectura del libro de 
Nubiola — pensador de la obra de estos dos filósofos  —  “El 
compromiso esencialista de la lógica modal, estudio de Quine 
y Kripke”2. Al leerlo me he deparado — prólogo, 2ª edición — 
con una frase realmente tan esclarecedora como provocadora. 
La misma hace parte de la respuesta dirigida por Jaime a Am-
paro Díez, quien en el año 1988 publicó en el Anuario Filosófico 
un artículo crítico sobre dicha obra. De esa forma me depa-
ro con una acción que puede parecer minúscula o de total 
desinterés para el bien estar del Universo, al contrario, dicha 
acción no es importante por el hecho en sí de la atención a 
unas letras impresas en el papel, sino por lo en ella se inscribe 
como acción intelectual. Es más, todo conocimiento es un 
reconocimiento, porque “la percepción de lo múltiple, sólo 
gracias a una adquisición anterior de la identidad de lo uno”3.

Unas manchas en el papel adquieren tal fuerza — por la 
relación con el lector — que ocasionan otras articulaciones 

2. NUBIOLA, J. El compromiso esencialista de la lógica modal, estu-
dio de Quine y Kripke. Pamplona, EUNSA, 1991.

3. d’ORS, Eugenio. El secreto de la Filosofía. Madrid: Tecnos, 1998, p.122.
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mentales, más allá del entendimiento sintáctico. Lo transcen-
dentalmente pequeño — alguien es provocado por la lectura 
de una frase — potencializa un ejercicio, un juego, que busca 
integrar la filosofía a la vida4. Tal situación puede ser también 
la muestra de la libre voluptuosidad del pensar, “que sólo 
puede conseguirse cuando se mezcla, una gran actividad de 
espíritu, una exquisita partícula de divino ocio”5

¿Cuáles son los puntos de base contextual y conceptualmente, 
si llevamos en consideración lo dicho por Vigotsky?, que “en el 
intuito de explicar y comprender la experiencia, es necesario ir 
más allá de sus límites; es necesario olvidarla por un minuto y 
separarse de ella”6, nada más próximo a la propia acción del juego 
d’orsiano, del estado de musement tan especial para Peirce en los 
procesos creativos. Procesos tales que tensionan la idea de que el 
acto creativo y el juego sólo se compromete con las reglas o, en 
todo caso, en el cumplimiento de recetas al estilo: “de cocina”.

Podemos acentuar la presencia de d’Ors7 (1995, 1998) al 
comprender largamente el desafío de despertar el interés para 

4.  d’ORS, Eugenio. La filosofía del hombre que trabaja y que juega. 
Madrid: Libertarias/Prodhufi, 1995, p. 18.

5. d’ORS, Eugenio. La filosofía del hombre que trabaja y que juega. 
Madrid: Libertarias/Prodhufi, 1995, p. 52.

6. Vigotsky; 1997. Psicologia de La creación del actor (1932)

7. d’Ors, Eugenio. La filosofía del hombre que trabaja y que juega. Ma-
drid: Libertarias/Prodhufi, 1995. d’Ors, Eugenio. El secreto de la Fi-
losofía. Madrid: Tecnos, 1998.
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impresionarse-sorprenderse con la variedad, novedad y crea-
tividad. Pensar es sorprenderse libremente. Dirá Peirce, como 
la singular fuente de la creatividad humana debemos subir 
“al bote del musement, empújalo en el lago del pensamiento 
y deja que la brisa del cielo empuje tu navegación. Con tus 
ojos abiertos, despierta a lo que está a tu alrededor o dentro 
de ti y entabla conversación contigo mismo; para eso es toda 
meditación” (CP 6.461, 1908). Es decir, esa esfera “no en-
vuelve otro propósito fuera del de mantenerse apartado de 
todo propósito serio [...] [porque no posee regla] excepto la 
pura ley de la libertad” (CP 6.458, 1908). En ese sentido, no 
es imposible concordar con la idea de que se podrá entender 
más sobre el hombre en general a través del estudio y enten-
dimiento del hombre creativo8.

Una disputa interpretativa que tensiona el determinismo 
y pensar las relaciones como la unión de todo lo que es, que 
fue, y que podría ser — corriente epistemológica que Peirce 
denomina como sinequismo (synechism)9. Nos situamos en el 
escenario del conocimiento vivo de continuas operaciones y 
habilidades cognitivas, como expone d’Ors — retomando el 
epígrafe de este libro — “pensar es siempre ‘pensar con al-
guien’…”10. Procesos que implican, por el pensamiento-diá-

8. Brassaï. Conversations avec Picasso. Paris: Gallimard, 1964, p. 123.

9. ‘Dictionary of Philosophy and Psychology’ vol. 2, CP 6.169, 1902.

10. d’Ors, Eugenio. Diálogos. Ed. de Carlos d’Ors. Madrid: Taurus, 1981, p.28.
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logo orientar a la crisis de lo banal, naturalizado y definido, lo 
incuestionable y autoevidente, el lugar común.

Volvamos a la frase. Ella irrumpe gratamente en el argu-
mento que refuta la crítica de Díez de tal forma que permite 
comprender — en su esencia — lo que vendrá en términos 
de tesis. Es decir, el núcleo duro del pensamiento del autor. 
He quedado atónito, o mejor, en estado de musement al leer 
tal proposición que a modo de un rayo se presentó entre mis 
formas de entender el mundo. Por tal motivo le dediqué va-
rias horas entre la relectura y navegaciones por otras fuentes 
textuales y de recuerdos. Vale decir que atónito no es in-
móvil, nada más lejos de so son los procesos de significación 
y creatividad; de musement. Vamos a caminar animosamente 
hacia algún lugar que todavía no conocemos:

“…del lenguaje esencial que nos permite reconocer 
las cosas y reconocernos a nosotros mismos al decir 
las cosas por su nombre.”11

A partir de este momento intentaré, dentro de lo posible, 
ordenar lo que fuera y es, un torbellino de ideas. Una de las 
primeras inferencias fue la relación (no una correspondencia 
insensata) que se puede establecer entre la frase citada, la idea 
de Juego sustentada por d’Ors (1995) — para quien el juego 
es parte y composición de la ciencia-conocimiento como la 

11. NUBIOLA, Jaime. El compromiso esencialista de la lógica modal, 
estudio de Quine y Kripke. Pamplona, EUNSA, 1991, p.7.
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acción de germinar, de ritmo — y Peirce sobre el nexo entre 
palabra y hombre,

[e]l hombre hace la palabra, y la palabra no sig-
nifica nada que el hombre no haya hecho que 
signifique, y esto sólo para algunos. Pero dado 
que el hombre sólo puede pensar por medio de 
palabras u otros símbolos externos, éstos pueden 
revolverse y decir: “Tú no significas nada que no 
te hayamos enseñado, y, aun así, sólo en la medida 
en que te vales de alguna palabra como interpre-
tante de tu pensamiento”. De hecho, pues, los 
hombres y las palabras se educan recíprocamente 
unos a otros, cada incremento de información de 
un hombre implica y es implicado por un in-
cremento correspondiente de información de la 
palabra. [CP 5.313, 1868]

Ambos, en constante elaboración mutua; una relación 
que no deja estar en tensión, en el sentido más puro del sig-
nificado. Por lo tanto, no es un vínculo pasivo. El concepto 
“decir”, que vivamente aparece en la frase, es una primera 
referencia al acto de expresar algo para que se configure 
en argumento. De esta manera, “decir” va más allá de ‘sa-
car para fuera’ algo que estoy pensando, es comprender la 
razón y razonabilidad en lo que será expresado, un motivo 
que potencializa la exteriorización de “decir las cosas”. Eso 
presupone el elenco: alter – self y no un soliloquio. Por eso 
reconocemos las cosas y a nosotros mismos al nombrarlas; 
descubrir para comunicar:
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Las “cosas por su nombre”, puedo comprenderlo en el senti-
do pragmaticista de clareza, “su nombre” me permite pensar en 
distinción y particularidad conocida, algo que está más allá de la 
duda en sí, porque para saber “su nombre” tendré que indagar (in-
quiry) y llegar a saber “su nombre”. Son esferas de reconocimien-
tos diferentes, una cosa es informarnos sobre “su nombre” y otra, 
comprender “su nombre”. Es justamente en este último que se da 
el proceso de reconocernos a nosotros mismos. De ese modo, “el 
hecho de que cada pensamiento es un signo, tomado en conjun-
ción con el hecho de que la vida es una sucesión de pensamiento, 
prueba que el hombre es un signo” [CP 5.314, 1868].

Hay, por lo tanto, un sentido ético que traspasa la breve frase. 
Es decir, comprender, tener sapiencia de lo que nombro, im-
plica que mis decisiones estén adecuadas a ese conocimiento. 
Así, “la mente no está sujeta a ‘ley’ en el mismo sentido rígido 
en que lo está la materia. [...] Siempre permanece una cierta 
cantidad de espontaneidad arbitraria en su acción, sin la cual 
estaría muerta” [CP6.148, 1891]. De esta manera, nombrar 
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es reconocernos a nosotros mismos, en las espontaneidades y 
tonalidades de cómo nombramos, eso habla de nuestra obliga-
ción ética de saber lo que nos sucede; es decir, nombramos y 
nos nombramos — a rigor, nos hacemos en nuestros actos —.

Para poder avanzar, quedaré con dos conceptos (“reconocer” 
y “esencial”) que en mi interpretación se tornan centrales para 
comprender la acción que sustenta la frase y el autor del libro.

Sobre el primero de ellos, “reconocer”, destaco su cualidad 
de palíndromo. Una cualidad que naturalmente nos presenta 
una figura circular — palabra capicúa —, pero, distanciándo-
me de esa estampa, deseo inferir que el movimiento y figura 
propuesta por “reconocer” podría serenamente ser la Banda 
de Möbius12 o Botella de Klein13.

12. Imagen tomada de: http://ztfnews.wordpress.com/2011/08/02/ban-
das-de-mobius-y-triangulos/

13. Imagen tomada de: http://es.wikipedia.org/wiki/Botella_de_Klein

http://ztfnews.wordpress.com/2011/08/02/bandas-de-mobius-y-triangulos/
http://ztfnews.wordpress.com/2011/08/02/bandas-de-mobius-y-triangulos/
http://es.wikipedia.org/wiki/Botella_de_Klein
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Para tener otros elementos y comprender mejor lo que 
estoy entendiendo por “reconocer”, quiero replegarme — 
por el simple ejercicio y deleite de sus definiciones — a un 
diccionario General Etimológico de la Lengua Española de 
188914. Para aquellos que nos sentimos atraídos por diversos 
tipos de diccionarios y enciclopedias, es importante la me-
moria de aquellos diccionarios que abrieron el camino para 
llegar a los actuales. Hoy el contexto académico, en sentido 
general, no es tan simpático uso intenso de las enciclopedias 
y diccionarios, antiguos o recientes. Eso no es resultado de las 
“nuevas” tecnologías, es de hábito en sí mismo.

En el tomo V de ese diccionario etimológico (p.82), pode-
mos estudiar y parafrasear el artículo “reconocer”. Es importante 
notar que el reconocer demanda un reconocedor; que es una 
acción por el hecho de examinar alguna cosa o persona para en-
terarnos de su identidad, naturaleza o circunstancias. Es registrar 
o mirar por todos sus lados o aspectos una cosa, para acabarla de 
comprender o rectificar nuestro juicio anterior. De ese modo, 
enterarnos del contenido, como resultado de examinar de cer-
ca — considerar, advertir o contemplar —. Distinguir una cosa 
(algo) de las demás. De modo reciproco, implica dejarse com-
prender. Tenerse uno a si propio por lo que es en realidad.

En la página 211 del tomo III, nos deparamos con el artí-
culo “esencial” que, además de esclarecer algunas cosas, forta-

14. http://archive.org/stream/diccionariogener05echeuoft#page/2/
mode/2up

http://archive.org/stream/diccionariogener05echeuoft#page/2/mode/2up
http://archive.org/stream/diccionariogener05echeuoft#page/2/mode/2up
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lece más la interpretación e inferencias que vengo realizando 
sobre la frase en cuestión. Como forma de paráfrasis, entiendo 
que el artículo que antecede al concepto que nos interesa es 
“esencia”, y me parece importante inserir algunos de sus sen-
tidos aquí. La esencia, es lo que es por su misma virtud (Dios 
es la esencia), el ser y naturaleza de las cosas, carácter radical 
y profundo, sin cuya mediación no existirían. Siempre rela-
cionado a un carácter que le da los elementos de vida, ‘esen-
cia de…’. En “esencial”, podemos comprender que es lo que 
pertenece a la esencia de alguna cosa, la redondez es la parte 
esencial del circulo o el alma es la parte esencial del hombre. 
Si leemos nuevamente la frase,

“…del lenguaje esencial que nos permite reconocer 
las cosas y reconocernos a nosotros mismos al decir 
las cosas por su nombre”

…no será la misma. El camino conceptual realizado nos 
ubica en otro lugar y por eso localizamos la frase en otra esfe-
ra que, de ese modo, nos acomoda en otra situación que es el 
de reconocernos. Por ese motivo, “cosas por su nombre” es la 
esencia que nos configura como seres en acción.

Pensar de ese modo demanda la superación de una actitud 
simplista e inmediata, activando el raciocinio, la capacidad de 
ser sorprendido, el ejercicio de la duda, la creatividad y, por 
lo tanto, el trabajo científico — siempre en el sentido analí-
tico-reflexivo. De forma ilustrativa corresponde a pensar, en 
el proceso intelectual de ese contexto, sobre el choque de lo 
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imprevisto (aleatorio-estocástico) que no puede confundirse 
como su fuese un error de observación. La resistencia a algo 
que es distinto a sí mismo, “la irrupción de lo espontáneo 
constitutiva del origen de cambios imperceptibles o notorios, 
que impiden que las tendencias se fosilicen como materialidad 
pura, rígida”15 – fuerza del Tiquismo que viene de tyché16. 

Un niño oye que dicen que la estufa está caliente. 
Pero no lo está, él dice; y, de hecho, ese cuerpo cen-
tral no lo está tocando, y sólo aquello que toca está 
caliente o frío. Pero él lo toca, y encuentra el testi-
monio confirmado de un modo impactante. Así, él 
se vuelve consciente de su ignorancia, y es necesario 
suponer un self en el cual esa ignorancia pueda ser 
inherente. Así el testimonio nos da el primer albor de 
la auto-conciencia. (CP 5.233).

Son situaciones que necesitan ser entendidas como posi-
bles17. Comprendo lo imprevisto como una “espontaneidad 
en cierta medida regular”18, lo que permite saber que ningún 

15. Andacht, 2008. [la citación de Peirce que sigue, es retomada de ese 
mismo texto] 

16. ‘The Law of Mind’, CP 6.102, 1892.

17. CP 6.63; CP 6.101; CP 1.403

18. CP 6.63
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sistema es determinista19; no obstante no puede ser un tér-
mino explicativo.

Tal irrupción — de lo inesperado — no elimina lo anterior, 
al contrario, posibilita avanzar en modo y fuerza de la evolución, 
como agapismo (agapism – CP 6.302-305) crecimiento continuo 
de la complejidad. La forma de comprender el mundo, de com-
prendernos como siendo parte del mismo están en constante 
expansión, sus definiciones “padecen” transformaciones, confi-
gurando lo que Peirce entiende como “semiosis” para oponerse 
a la estagnación por el cierre de los formalismos improductivos.

En ese sentido, es necesario un proceso cognitivo lúdi-
co-reflexivo, para entender conscientemente lo que está sien-
do realizado. Así d’Ors llama la atención — por lo irracional 
e ironía — de que no podríamos avanzar conceptualmente o 
cognitivamente sin una postura comprensiva sobre cualquier 
nuevo acontecimientos a través de cuestionamientos críticos 
y profundos sobre aquello que nos enfrenta. 

Por ese motivo, observando la esfera científica de la ciencia 
como vivencia, es posible comenzar a pensar sobre la impor-
tancia y significado de inquirir (inquiry) como acto de pensar 
más allá de una situación específica. He aquí la importancia 
de establecer relaciones poco comunes o naturalizadas y po-
sibilitar una dinámica cognitiva de progresivas demarcaciones 
epistémicos. De lo contrario se reforzarán los obstáculos epis-
temológicos de relacionarnos mecánicamente sin entender los 

19. CP 6.72
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amplios procesos cognitivos implicados en cada instante que 
define nuestra forma de estar y leer el mundo. De nuevo vale 
resaltar que el llamado de atención por parte de una frase de 
un texto que leí, no es algo tan diminuto que nunca será parte 
del universo. Pensar de esa manera es tornar dicotómica nues-
tra vivencia, es decir, separar las instancias micro de las macro 
como si ellas nunca pudieran estar en contacto. El juego, pro-
puesto por d’Ors, busca eliminar —como Peirce — la idea de 
desconexión entre una esfera micro y una macro. Dicha per-
cepción no dicotómica es importante porque en ella encierra 
una discusión epistemológica antitóxica.

Inferencias sobre la Ciencia

Esa plataforma conceptual, anteriormente trabajada, po-
sibilita entrar en otro campo de conocimiento para criti-
car el establecimiento de un concepto mecánico que actúa 
como plataforma y vicio del pensamiento, me refiero a “la 
falsa distinción entre ciencia teórica y ciencia práctica, con 
el consecutivo elogio de la última y menosprecio sistemáti-
co de la primera”20 (Ramón y Cajal, 1979:16). De manera 
rigurosa, cuando avanzamos en la reflexión ese es uno de 
los grandes problemas enfrentados a la hora de enseñar y 
aprender ciencia.

20. Traducción mía.
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Si no insistimos y buscamos salir de esa falsa dicotomía, será 
imposible establecer criterios necesarios para que la Ciencia 
sea entendida como acto racional-irracional, como sustento 
de diversidad y transformaciones profundas. Es decir, como 
situaciones de pensamiento — procesos mentales — no me-
cánicos. Al entrar en ese contexto comprensivo se proponen 
lecturas como siendo en sí mismas modos de pensamiento en 
la dinámica propia de los dominios generales y particulares de 
un saber-ser-estar (Vernant, 1979: 98).

Lo expuesto en las líneas anteriores admite avanzar sobre 
un punto central, la literaturización de la Ciencia — concep-
to acuñado por J. Bouveresse21—, a propuestas postmodernas 
impregnadas de “imposturas intelectuales” — para referirnos 
al texto analítico Sokal y Bricmont22. Un siglo antes el lógico 
Peirce manifestaba algo en esa línea y que se mantiene vigen-
te, una severa crítica al “espíritu literario” que ha inundado 
el ambiente académico abanderados con las propuestas post-
modernistas extremos23. En ese sentido, podemos reconocer 
ampliamente la crítica de que,

21. Bouveresse, J. Prodiges et vertiges de l’analogie. De l’abus des belles-let-
tres dans la pensée. Liber-Raisons d’agir,1999.

22. Sokal, A., Bricmont, J. Imposturas Intelectuales. Paidós, 1999.

23. Para ampliar ésta reflexión ver Nubiola, J. Prejuicios e ‘ideas he-
chas’ en Peirce. Escritos. Revista del Centro de Ciencias del Len-
guaje, N°22, Julio-diciembre 2000, pp. 7-16.
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[l]os hombres llegan a mirar el razonamiento como 
principalmente decorativo. [...] El resultado de este 
estado de cosas es, por supuesto, un rápido de-
terioro del vigor intelectual. [...] El hombre pierde 
sus concepciones de la verdad y de la razón. Si ve 
a un hombre afirmar lo que otro niega elegirá, si le 
interesa, su lado para trabajar… para silenciar a sus 
adversarios. La verdad para él es aquello por lo que 
lucha. (CP 1.57-59, 1896)

Con relación a la interdisciplinariedad se pueden distinguir 
dos movimientos. Por un lado, la idea de causa – efecto, por 
otro, un dinámica teleológica ancorada en el sentido atribuido 
por Peirce al hecho de que “la verdad para él [hombre en co-
munidad] es aquello por lo que lucha”. No por estar definido 
o decidido a priori, sino porque no conoce lo que verdad y 
camina hacia ella. Camina hacia un fin (telos) que no está dado 
o preestablecido en el sentido de la preposteración [preposterus], 
es decir, “poner lo último en primer lugar y lo primero en 
último lugar… Al evaluar el conocimiento, preposteramos al 
decir… todo el mundo ha de producir investigación escrita 
para vivir y se producirá por decreto una explosión del saber”24. 
Como cuestiona Haack, vivimos en atmósfera de prepostera 
exageración ¿cómo hemos llegado a ella? (p. 1419).

Se puede esbozar una respuesta si observamos que los dos 
movimientos anteriores nos facultan a progresar sobre otras dos 

24  Jacques Barzun apud Haack, AF XXIX.3-1996, p.1413. La ética del 
intelecto: un acercamiento peirceano; pp. 1413-1433
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esferas conceptuales y epistémicas: (i) la interdisciplinariedad 
como punto de partida. En otras palabras, a priori se establece 
que lo que será investigado es interdisciplinar y todo será rea-
lizado desde ese lugar, no explicitando lo que eso implica ni el 
¿por qué? algo es interdisciplinar, más allá del hecho — de ese 
algo — de estar en el mundo. Más allá de que pueda parecer 
irrisorio entiendo esta esfera más relacionada a una moda de 
‘pensar’ sobre ciencia y lo científico. Y, lo que se ofrece como 
justificativa o sustento para esa visión es la anti-ciencia, romper 
con las particularidades de las disciplinas, el contra-método, 
enfatizando una dispersión de las especialidades más que la di-
versidad en puntos de vistas. Prácticamente, ser interdisciplinar 
es ser revolucionario, es estar contra los poderes cristalizados 
de la Universidad (per se, intrínsecamente perversa), es decir 
contra las universidades desde la propia universidad (academia) 
— “Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit”25. 
(ii) La otra esfera, entiende la interdisciplinariedad como punto 
de llegada, consecuencia de un proceso26.

Considero que una forma interesante de comenzar una 
inferencia es proponiendo el lugar epistémico del cual se 
pretende pensar. Obviamente, las primeras líneas ya tienen 
ese propósito, nos obstante, progresando y profundizando 

25  Frase del comediógrafo latino Tito Macio Plauto (254 a.C. –  184 a.C.), 
obra: Asinaria, Lobo es el hombre para el hombre, y no hombre, cuando 
desconoce quién es el otro

26. Ver para esa discusión, Russi, Pedro – 2003, 2005, 2007, 2010.
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más, puedo entender que lo importante se establece a par-
tir de lo que entendemos por ciencia. Más importante, de 
lo que entendemos por la división de las ciencias. División 
en el sentido de clasificación, una distinción que articula 
y exige una mente articuladora. Para ello la propuesta de 
“clasificación de las ciencias” de Peirce me parece muy prós-
pera para lo que deseo reflexionar. De manera especial la 2ª 
clasificación, realizada aproximadamente desde 190027. Ella 
actuará como plataforma, quiero decir, no discutiré dicha 
clasificación, sino que la misma servirá como ancora episté-
mica para discutir la interdisciplinariedad.

Peirce entiende la clasificación y la ciencia en sí, como una 
tarea colectiva, en comunidad. Por lo tanto, el hecho de pensar 
una clasificación no torna al clasificador un incitador a la dilace-
ración del conocimiento en compartimientos aislados y estanca-
dos. Al contrario, el reconocimiento de las especialidades de las 
ciencias permite, a Peirce, plantear las posibilidades de construir 
puentes28. Un reconocimiento de la identidad de cada saber, las 
formas de articulación y colaboración entre sí. Siempre a partir 
de un sujeto de acción que establece las relaciones. De ese modo,

27. Fisch, Max H. Peirce, Semeiotic, and Pragmatism. edited by Kenneth 
L. Ketner &Christian J. W.Kloesel. Bloomington. Indiana University 
Press, 1986, p.270. La 1ª clasificación estaría comprendida entre 1890 
y 1900. Vide, Pietarinen, Ahti-Veikko. Interdisciplinarity and Peirce’s 
Classification of the Sciences: A Centennial Rea ssessment

28. Nubiola, J. The classification of the science and cross-disciplinarity. Tran-
sactions of the Charles S. Peirce Society, XLI/2, 2005. [p.2]
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la función de una ciencia está subordinada a la delimita-
ción de las fronteras claramente definidas y que le con-
fieren su especificidad y le permiten desarrollarse cons-
truyendo rigurosamente sus objetos de conocimiento 
científico y sus protocolos de investigación. El conoci-
miento científico sólo merece este nombre si fuere ela-
borado según las reglas de la metodología científica.29

Es importante comprender que en ese espíritu, la unidad 
de las ciencias puede ser entendida (nombrada) como in-
terdisciplinariedad, especialmente pensando en la unidad de 
aquello que permite la relación entre ellas: los científicos, los 
buscadores de la verdad mediante el compartir de esfuerzos en 
busca de la verdad y en una mezcla singular entre continuidad 
y falibilismo, de afecto y razón. De ese modo, compartiendo 
jornadas entre sí, se ejercita la comprensión de las propias ra-
zones y la de los demás30. En ese sentido no es insignificante 
citar al neurólogo español Ramón y Cajal — Peirce parece 
haber presenciado una palestra proferida por el neurólogo31 

29. BRUYNE, P. et al. Dinâmica da pesquisa em ciências sociais: os pólos da 
prática metodológica . p.27.

30. Nubiola, J. The classification of the science and cross-disciplinarity. Tran-
sactions of the Charles S. Peirce Society, XLI/2, 2005. [p.7]

31.  “las maravillosas preparaciones que Ramón y Cajal puso ante nues-
tros ojos en la Clark University en 1899” (MS 298, p.11bis, c.1906); 
vide: Nubiola, J.; Zalamea, Fernando. Peirce y el mundo hispánico: lo 
que C. S. Peirce dijo sobre España y lo que el mundo hispánico ha dicho 
sobre Peirce. Pamplona: EUNSA, 2006, p. 111
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— cuando manifiesta su comprensión sobre la continuidad de 
la ciencia; dice, “cultivemos la ciencia por sí misma, sin con-
siderar en el momento sus aplicaciones. Estas siempre llegan; 
tardan, a veces, siglos. Poco importa que una verdad científica 
sea aprovechada por nuestros hijos o por nuestros nietos”32.

En la misma sintonía, Bruyne entiende que “las normas de 
cientificidad son un producto del propio devenir de la cien-
cia, no una especie de exigencia colocada a priori o venida 
de fuera”33. La ciencia es comunidad, tanto de manera 
específica como general, porque hay sujetos presentes en 
ellas; las ciencias son construidas — en acción comunitaria 
y comunicativa34 —, es decir, no son dadas por la naturaleza.

Pero lo que entiendo por “ciencia”, tanto para esta 
clasificación como en general, es la vida dedicada 
a la búsqueda de la verdad de acuerdo con los 
mejores métodos conocidos por parte de un grupo 
de hombres que se entienden las ideas y los trabajos 
unos a otros como ningún extraño puede hacerlo. 
No es lo que ya han descubierto lo que hace de su 

32. Ramón y Cajal, Santiago. Regras e conselhos sobre a investigação científica. 
SP: USP, 1979. p.18.

33. Bruyne, P. et al. Dinâmica da pesquisa em ciências sociais: os pólos da prática 
metodológica . RJ: F.Alves, 1991, p.14.

34. Ransdell, Joseph. Sciences as communicational communities. (version 3.1 
of November 21, 1998); ARISBE: The Peirce Gateway; pp. 1-9. [25/
feb/2013 – 13:09]
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ocupación una ciencia; sino el que estén persiguien-
do una rama de la verdad de acuerdo, no diré, con los 
mejores métodos que en su tiempo se conocen. No 
llamo ciencia a los estudios solitarios de un hombre 
aislado. Sólo cuando un grupo de hombres, más o 
menos en intercomunicación, se ayudan y se estimu-
lan unos a otros al comprender un conjunto parti-
cular de estudios como ningún extraño puede com-
prenderlos, llamo a su vida ciencia. (MS 1334)

De esa manera, se puede distinguir que la relación es resul-
tante de la acción de hombres, por lo tanto, nada más lejos de 
eso es pensar las ciencias conectadas una con otras como apén-
dices o anexos sin sentidos. La ciencia, para Peirce, es una en-
tidad histórica y viva (CP 1.44, c.1896), “a living and growing 
body of truth” (CP 6.428, 1893), por tal motivo, lo esencial de 
la racionalidad científica es la comunidad de investigadores (CP 
5.311, 1868). Una fuerte crítica al soliloquio o solipsismo, por-
que no es la acción de un individuo en solitario, la vedad que 
persigue es motivada por la pregunta en comunidad. Es más, el 
científico “necesita ser más que un mero especialista; necesita 
un entrenamiento general de su mente” (HP 943, 1882)35.

Peirce llama la atención para el desinterés que sufre la me-
todología, como rama principal que permite comprender los 

35. Nubiola, J. The classification of the science and cross-disciplinarity. Tran-
sactions of the Charles S. Peirce Society, XLI/2, 2005 [p.3]
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principios generales que guían la investigación36, eso lo hace 
en su actualidad, pero sin ningún problema puede ser trans-
puesta a la nuestra. Reparo que hoy vivimos una situación más 
grave. La desconsideración de los procesos metodológicos es 
cada vez más clara cuando observamos, p.ej., el rechazo incon-
dicional al entendimiento (clasificación) de las ciencias. Sin 
embargo, comprender lo que es una ciencia permite discernir 
la articulación implícita en la clasificación de las mismas. Posi-
bilita conocer mejor, y sin prejuicios, la cooperación entre los 
saberes y así inferir cómo se establece de manera profunda lo 
interdisciplinar. De ese modo, se juzga interesante la propuesta 
peirceana de que “la universidad que ha de ser un exponente de 
la viva condición de la mente humana, ha de ser la universidad 
de los métodos” (HP 941, 1882).

En ese sentido podemos pensar junto a Peirce que las 
“sciences must be classified according to the peculliar means 
of obseervation they employ” (CP 1.101), cada comunidad 
de investigadores se agrupan entorno de sus preocupaciones y 
especificidades, configurando los puntos de vista de cada estu-
dioso y rama de conocimiento (CP 1.100, c.1896). De ningu-
na manera eso establece la eliminación o desconocimientos de 
los otros grupos, al contrario, el autoconocimiento por parte 
de una comunidad posibilita entender la verdad que persigue 
y, en consecuencia, fortalece los puentes con las otras ramas 

36. Baldwin 1901, p. 17 apud Nubiola 2005, p.3. El párrafo está basado en 
Nubiola con relación a la cita de Baldwin.
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del conocimiento. Por ese motivo concuerdo con Peirce de 
que el desarrollo de las ciencias no se da por la revolución 
— adaptando la idea a lo que más tarde T. Kuhn (1922-1996) 
llamaría de ‘revolución científica’—, sino por medio de la co-
municación entre miembros de la y las comunidades científi-
cas — comunidades afectivas —. Así podemos entender que 
“one of the most salient phenomena of the life of science is 
that of a student of one subject getting and from student of 
other subjects” (HP 805, 1904)37.

Lo anterior permite comprender más precisamente el 
concepto de Peirce sobre el investigador en acción interdis-
ciplinar. A saber, lo interdisciplinar es por acción del sujeto, 
reforzando la idea de que no existe una interdisciplinariedad 
innata o, preferiblemente, a priori. Podríamos decir, lo inter-
disciplinar como interpretante — acción del singo —. No se 
puede desconsiderar la existencia de una autonomía, la rela-
ción es construida y por esa acción el investigador sabe lo que 
está emprendiendo cuando realiza la acción interdisciplinar. 
Es en ese sentido de la acción conceptual que está inscripta la 
clasificación de las ciencias.

Un largo tiempo de lecturas y observaciones me permiten 
notar una sustancial confusión entre lo interdisciplinar como 
término y como concepto. Primera aclaración, una cosa es 
un término — con sus definiciones específicas que pueden 
ser encontradas rápidamente en los diccionarios de lengua 

37. Avances con base en Nubiola 2005, p.5.
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básica —, y otra es un concepto, que demanda inicialmente 
comprender el contexto de construcción. El concepto es un 
término en uso, con sus esferas de particularidades, o sea, la 
acción atribuida al y en el término.

Una segunda aclaración nos conduce a otro ámbito de 
importantes aturdimientos conceptuales, pero que no es aje-
no a lo expresado anteriormente. Es necesario comprender 
que estamos en ámbitos diferentes cuando, por un lado, pen-
samos la interdisciplinariedad en un currículo escolar y, por 
otro, escuchamos decir ‘la comunicación es, per se, ‘interdis-
ciplinar’ o ‘este objeto de investigación es interdisciplinar’. 
Mismo que la palabra se a la misma, el significado y esencia 
de cada concepto está relacionado (descansa) en la aplicación 
que se haga de él38, esa inquietud se manifiesta en Peirce al 
establecer el pragmaticismo como método para tornar claros 
nuestros conceptos.

Concretamente hay diferencias substanciales entre el con-
cepto de interdisciplinariedad en la esfera de la ciencia y en 
la del currículo escolar formada por diferentes disciplinas. Es 
necesario reconocer, en ámbito escolar, la presencia de saberes 
diversos, de manera tal que la interdisciplinariedad es la ac-
ción para conocerlos en sus particularidades para luego poder 
relacionarlos. El propósito es recorrer por diferentes puntos 
de vista y las diferentes lógicas de entender el mundo; es ideal 

38. Nubiola, J. The classification of the science and cross-disciplinarity. Transac-
tions of the Charles S. Peirce Society, XLI/2, 2005. [p.2]
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que el estudiante entrecruce los distintos saberes para orques-
tarlos en su forma de conocer el mundo que le rodea

Frente a tal situación advertimos la conformación de ele-
mentos básicos para la formación del conocimiento — formal 
— inicial (física, química, historia, biología, etc.), para ejercer 
la relación entre ellas. Dicha relación confeccionada por el 
sujeto, parte de las especificidades de los saberes, una clasifica-
ción que posibilita distinguirlas en su potencialidad y caren-
cias. Creo que no hay otra forma y hasta el momento me han 
atraído seria y rigurosamente — en el sentido argumentativo 
— las propuestas contrarias.

Avanzando en el otro ámbito podemos preguntarnos 
¿Cuántas veces el investigador busca comprender el origen 
(continuo) de los principales conceptos trabajados en su in-
vestigación? Frente a esta pregunta no es de sorprendernos 
que en muchas ocasiones, más de las que querríamos co-
nocer, el uso de conceptos se realiza automáticamente por 
una herencia directa y que tampoco interesa dominar. Por 
ese motivo es muy fácil confundir término y concepto. No 
están para nada equivocados algunos autores y libros sobre 
metodología en los cuales se pregona el hecho de que todo 
investigador debe conocer a fondo el área en la cual se en-
cuentra — su pasado y su presente —. Eso es alterado cuan-
do, en el marco de un discurso postmoderno, hablar de área, 
dominio o especialidad, es aceptar ipso facto que nuestro pen-
samiento se está adhiriendo al más fatal de los controles, las 
disciplinares. Este hecho ha llevado a que muchos individuos 
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tenazmente no se permitan entender lo que Peirce presenta 
en su “clasificación de las ciencias”.

La especialidad de cada saber configuran su objeto de inves-
tigación, como punto de vista — ¿desde qué lugar conozco el 
mundo? —. En el proceso de la investigación se construye una 
especialidad relacionada con otros saberes, y el investigador 
que sabe lo que está haciendo conoce dichas particularidades 
para construir los puentes que denominará como acto inter-
disciplinar. No hay forma de huir de ese punto neurálgico que 
es ‘su’ lugar o ‘el’ lugar del cual establece las relaciones entre 
las disciplinas. Ciertamente busca conocimientos de otros sa-
beres y los aproxima al saber en el cual se ancora su visión de 
mundo. El desconocimiento — inocente o intencional — de 
esa interacción entre fronteras y especificidades conduce a un 
todo que es nada, a saber, una ‘todología indiferenciada’.

El sujeto habla de muchas cosas y acaba no diciendo nada. 
Generalmente se cae en el impresionismo, ‘impresiones nada 
más’, constatadas y descriptas. Ese terreno es muy fértil para 
los prejuicios, los a priori y los dogmas; paradojalmente nos 
alejándonos de una postura de libertad promovida por el pen-
samiento anticiencia. Sin mencionar que algunos — por no 
decir casi todos —, proponen ese pensamiento anticiencia o 
antidisciplina desde universidades, cátedras, puestos de trabajo 
garantizados por una facultad con nombre propio o, en casos 
extremos de contrasentido, desde ‘cátedras interdisciplinares’. 
Un ejemplo interesante es en Brasil el caso de la ‘Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CA-
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PES)’39que ha creado un Área Interdisciplinar — importante 
discusión a ser realizada en otra instancia reflexiva —.

Dos esquemas permitirán avanzar a partir de las ideas trata-
das hasta el momento. Una cosa es lo representado en la figura 
A40, donde nos deparamos con un tipo de relación epistémica 
sin intencionalidad o dirección, la situación desborda al sujeto 
porque la dinámica está articulada a partir de las necesidades 
presentadas por el objeto-mundo y no por el problema pro-
puesto por el investigador. Si se cree que el objeto de inves-
tigación es interdisciplinar no cabría otra forma de entender 
y representar dicha relación. Es un movimiento contrario al 
que propone un punto de vista a partir del cual se establece la 
interacción con los saberes.

39. http://www.capes.gov.br/

40. La letra ‘S’ se refiere a un determinado Saber, p.ej., matemática, his-
toria, economía, biología etc. El dibujo ‘X’ que se encuentra en el 
medio de la figura representa al investigador (sujeto).

http://www.capes.gov.br/
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Al comprender la comunicación como interdisciplinar o, 
dicho de otra forma muy frecuente, el objeto de la comunica-
ción como interdisciplinar por naturaleza, se está sosteniendo 
que tanto vale una investigación con la acción de los Saberes 
1,2,3,4,5… como con los Saberes 6,7,8,9… Ese es el proble-
ma de fondo, porque si se establece que un saber predomina 
sobre el otro, la propuesta “libre” epistémica de lo interdisci-
plinar huye de su intención fundamental. Asimismo, ¿cómo 
abarcar toda esa interdisciplinariedad?, ¿cómo realizar eleccio-
nes que no puedan suceder sin valorar un saber sobre otro?, 
para tal situación no hay otro movimiento que el de establecer 
fronteras entre un saber y otro. El problema se encuentra en 
partir de lo interdisciplinar como dado naturalmente, una res-
puesta fácil de algo bastante más complejo que el uso retórico 
del término interdisciplinar en sí.

Insinuar una eliminación de las marcas disciplinares deja al 
sujeto en una situación que cualquier movimiento que realice, 
en el sentido de concretizar un punto de vista para estudiar 
un fenómeno, es un movimiento paradojal. Las posturas que 
resuelven este tipo de caso es el relativismo o/e instrumenta-
lismo; o como fue mencionado anteriormente una ‘todología’.

Sin embargo, la acción representada por la figura B41 pue-
de distinguir una relación de interdependencia. A saber, en 
esas relaciones es preciso entender cuánto un saber (S1) puede 

41. La letra ‘S’ se refiere a un determinado Saber, p.ej., matemática, historia, 
economía, biología etc. El dibujo ‘X’ representa al investigador (sujeto).
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contribuir para el conocimiento buscado por el investigador y 
cuáles saberes (S2, S3) consiguen ofrecer principios a los otros 
saberes, cuáles ofrecen sugerencias y datos a cuáles otras.

Ese procedimiento no es casual, hay intencionalidad y re-
sulta de una acción del investigador al recurrir desde un de-
terminado saber a otro [S1, S2, S3]; según la situación y mo-
mento de la investigación. El acto de ir de un lugar a otro para 
buscar conocimientos, hace que entre ellos, p.ej.: S1, S2, su-
ceda la interdependencia. Ser consciente de tal procedimiento 
es no transformar la acción del investigador en un simple acto 
instrumentalista y de saberes prêt-à-porter. Esa consciencia es 
algo que Peirce trabaja constantemente en el transcurso de sus 
textos y de su vida.

Siguiendo a Peirce, todo eso implica una acción metodo-
lógica (o methodeutic) que propicia al investigador de un saber 
sobre lo realizado, por consiguiente, una razonabilidad de toda 
su dinámica. Barrena, con relación a este último concepto, 
conceptualiza que,
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[e]sta peculiar idea de razón como algo en desarrollo 
supone un cambio en la concepción del ser huma-
no, pues éste ya no es un ser que posee una razón 
sino algo abierto que busca un fin, y esa perspectiva 
permite superar las limitaciones y escisiones del ra-
cionalismo. Si se toma como horizonte la idea más 
amplia de razonabilidad frente a la idea moderna de 
racionalidad seremos capaces de explicar muchas más 
cosas, de comprender algo más de nuestro modo de 
ser, de reconocernos a nosotros mismos.42

Si reemprendemos algunas de las ideas manifiestas, es via-
ble pensar que el uso indiferenciado de la interdisciplinarie-
dad llevaría (o está llevando) a la indistinción de los sentidos 
atribuidos al mismo, es decir, todo sería (es) análogo. Seguida-
mente no habría, porque no corresponde, una clareza de lo 
que se está haciendo, p.ej., si estamos hablando en la esfera 
curricular o en la ciencia — que no son lo mismo —. Una sa-
lida puede ser la incorporación de un concepto mencionado: 
la interdependencia, presente en la clasificación de las ciencias 
de Peirce — un concepto adecuado a la figura B.

Dicho concepto — interdependencia — puede ser anco-
rado también en la concepción explanada por d'Ors (1995) 
cuando critica la separación, por oposición, entre diálogo 
y dialéctica, donde el lugar común atribuye al primero un 
estatus de buena forma y al segundo de mala formas. La 

42. Barrena, S. La razón Creativa. Crecimiento y finalidad del ser humano 
según C.S. Peirce.2007, p.240.
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interdependencia entre los saberes (disciplinas, ciencias) se 
sustenta que,

con empezar el diálogo también empiece pro-
piamente la dialéctica es decir, que nazca entre 
nosotros aquel grado y manera del pensar que es 
propio de la filosofía, cuando no se resigna a ser 
meramente una enciclopedia; cuando no se con-
tenta con reunir y sintetizar las adquisiciones de las 
ciencias, trata de superarlas.43

El diálogo e dialéctica44 no son opuestos sino que están en 
relación. Una relación que no es tranquila de angustias, pero 
eso no quiere decir “no humana”, “no de confianza”, “no de 
verdades”. Entrar en el mundo y existir en el mundo es tomar 
posición en nuestro cotidiano — un laboratorio, para Peirce 
—, donde la dialéctica y el diálogo si se oponene, por princi-
pio, al laissez-faire.

Vale reconocer que la relación de esas dos esferas de ac-
ción (diálogo – dialéctica) propuesta por d’Ors puede tener 
su enlazamiento en el concepto de Amor en Peirce. Para este 
no tiene nada que ver con la imagen romántica banalizada del 
amor. En su ordenamiento lógico Amor es potencia, de una 

43. d’Ors, Eugenio. La filosofía del hombre que trabaja y que juega. Ma-
drid: Libertarias/Prodhufi, 1995, p.31.

44. d’ORS, Eugenio. La filosofía del hombre que trabaja y que juega. 
Madrid: Libertarias/Prodhufi, 1995.
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fuerza que es difícil de controlas porque es la fuerza de la vida. 
Pensar la ciencia es pensarla en ese sentido, es comprender la 
intensidad vital que ella guarda. Así, el conocimiento que se 
construye no es pasivo ni apacible, es movimiento intenso, 
quiere decir, en el sentido peirceano y d’orsiano una relación de 
amor – dialéctica.

En fin, considerando todo el sentido manifiesto en este 
texto, puedo comenzar a inferir junto a d’Ors sobre la necesi-
dad de “enaltecer nuevamente la Ciencia, sin dejar de recono-
cer que no se comprender toda la vida; pero afirmando que la 
misma Ciencia es Vida”45.
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7.

Pensamentos sobre a beleza em 
d’Ors, Schiller e Peirce

Cláudia Maria Busato

Charles Sanders Peirce, criador da Semiótica norte-americana; 
Eugenio d’Ors, filósofo catalão, esteta. O que estes contempo-
râneos da virada do século XIX para o XX têm em comum? 
Peirce entende o pensar como uma atividade viva, que explora a 
experiência no vaivém da crença e da dúvida sempre em direção 
a um novo topos – posição – da consciência investigativa, sem falar 
na lógica da abdução, segundo a qual por associação fortuita entre 
ideias que jamais estiveram juntas geram-se signos novos. Segundo 
Peirce, “a máxima do pragmatismo afirma que uma determinada 
concepção difere de outra na medida em que possa modificar 
diferentemente nossa conduta prática” (1974, p.62). E mais. Mu-
nido de pesada artilharia conceitual, completa: “Se o pragmatismo 
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é a doutrina segundo a qual toda concepção é a concepção de 
seus efeitos práticos, (então) concepção vai muito além do prático. 
Permite todos os voos da imaginação, desde que alimentem a pos-
sibilidade de um efeito prático” (PEIRCE, 1974, p. 63).

Eugenio d’Ors adere ao pragmatismo para depois superá-lo 
tendo na fase jovem tido contato com William James. Jaime 
Nubiola (2007), em ensaio sobre o pragmatismo de James, re-
lata que à época de La Filosofia del Hombre que Trabaja y que Jue-
ga, d’Ors teve em James o principal interlocutor de suas glosas. 
d’Ors admite que, segundo a teoria pragmatista, as condições 
práticas da vida nascem da ação do pensamento. Assim, a ciên-
cia não se confunde com a realidade, mas funciona como uma 
interpretação útil desta (d’ORS, 1995)1.

Mas o rigorismo intelectual em d’Ors introduz novos ter-
mos, o que enriquece a discussão. Na obra La Filosofia Del 
Hombre que Trabaja y que Juega, publicada em 1914, d’Ors pen-
sa o papel do jogo na experiência e propõe o jogar como 
uma forma-ação constitutiva desta, uma vez que para ele há 
duas classes de atividades: a que tem uma finalidade ‒ trabalho; 
a que não tem uma finalidade ou utilidade ‒ jogo (d’ORS, 
1995). O filósofo do noucentismo2 remete então o problema 

1. As traduções de textos em língua espanhola são da autora deste artigo. 

2. O noucentismo é a proposta estética e filosófica de Eugenio d’Ors no 
contexto das novas vanguardas do Modernismo, e contra ele, na qual o 
pensador busca reconciliar natureza e liberdade. O noucentismo apa-
rece manifesto em 1904 e nele d’Ors imprime uma ação política em 
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ao embate entre duas forças presentes e opostas no fluxo da 
vida, que chama de potência (eu, vontade, liberdade) e resis-
tência (natureza, fatalidade, corpo). d’Ors lança sua máxima: “a 
liberdade quer, a liberdade pensa, a liberdade move” (1995, p. 
42)3. Em outras palavras, o homem ao agir joga. Um jogar que 
é ativo e compreensivo. No pragmatismo d’orsiano as duas 
forças se complementam. Afinal, a natureza obriga e “sin natu-
raleza no puede el espíritu ser espíritu” (d’ORS, 1995, p. 44).

Um terceiro nome merece aparecer nesse tabuleiro de 
ideias. Friedrich Schiller. O autor das cartas sobre o belo, en-
dereçadas ao príncipe Augustenburg da Áustria, entre os anos 
de 1791 e 1793 e que resultaram na obra A Educação Estética do 
homem, afirma que o belo não é um conceito de experiência, 
mas ordena-se a partir desta como um imperativo. “É me-
diante a cultura ou educação estética, quando se encontra no 
‘estado de jogo’ contemplando o belo, que o homem poderá 
desenvolver-se plenamente, tanto em suas capacidades intelec-
tuais quanto sensíveis” (Introdução, 1989, p. 14). De Schiller 

busca da unidade do homem. Dessa fase surgem as famosas glosas. Es-
pécies de notas jornalísticas com teor político e filosófico. Para maior 
compreensão a respeito do Noucentismo ver o artigo Eugenio d’Ors, 
nodo de tradición estética y debate contemporâneo, de Antonio Gonzales. 

3. “No tiene sentido decir que la voluntad es libre, que el pensamiento 
es libre, que la emoción es libre. La expresión legítima sería decir, 
respectivamente, la liberdade quiere, la liberdade piensa, la liberdade 
se conmuove” (d’Ors. Eugenio. La FilosofiaDel Hombre que Trabaja y 
que juega. Madrid, 1995, p. 42).
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d’Ors aprendeu que a beleza produz efeitos tanto estéticos 
como cognitivos, ou ainda, que, como jogo, é uma “forma 
viva” (SCHILLER, 1989, p. 73).

O claro reconhecimento de Schiller ao papel do jogo na re-
configuração da matéria sensível e do mundo é observado com 
entusiasmo por d’Ors. Em El secreto de La Filosofia,explica que o 
pensamento sendo obrigado a expressar-se é figurativo: “Pensar 
es reducir a un contorno y organizar em cosmos un caos amorfo 
de posibilidades, entre las cuales una es escogida, por un acto nen 
el cual confluyn a libertad conla determinacion,l a espontanei-
dad conla ley” (d’ORS, 1998, p. 197/8). A figuração-pensamen-
to produz ideias novas, pois a imaginação e o jogo contribuem 
para o sentido. Segundo d’Ors (1998), se no âmbito das palavras 
e do raciocínio lógico se impõe que uma coisa não seja outra 
coisa (“princípio de contradição”), no enlace entre ideias outro 
princípio rege a consubstanciação dos sentidos das coisas. É o 
princípio de “participação” no qual uma coisa pode ser outra, o 
que confere ao pensamento uma razão figurativa4.

4. A seguir o leitor poderá compreender, mais amiúde, a tese de Euge-
nio d’ors sobre a lógica da participação ou Figuração.“Recuerde-se, 
uma vez más, el punto em que tantas veces hemos inisitido, al estudiar 
la entidad filosófica de las palabras. Cada palavra contiene, además 
de uma significación, correspondiente a um concepto, um sentido 
más amplio, capaz de vivir, cambiar, extenderse, restringir, proliferar 
y por el cual la palabra corresponde a uma idea. Em el enlace de las 
significaciones rigen los princípios de la lógica racional; dentro de ella 
es imposible que uma cosa sea y no sea al mismo tempo y es impo-
sible que uma cosa sea outra cosa. Pero, em el enlace [...] de las ideas, 
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A partir desse rápido enquadramento abre-se a questão que 
motiva o presente estudo, a beleza. Em que as noções de d’Ors, 
Schiller e Peirce permitem pensar a beleza?Que categorias do 
pensamento pragmatista e contra-pragmatista podem dar di-
reção a esse complexo e sedutor conceito? Para Schiller, a be-
leza é obrigação dos fenômenos, explica (apud GONZÁLEZ, 
2008).A afirmação que soa categórica tem sua justificação na 
carta XV, de Schiller, endereçada ao príncipe Augustenburg da 
Áustria. Ora, segundo o autor, há três partes a serem integra-
das no conhecimento das coisas: o objeto do impulso sensível 
ou vida, ou seja, tudo o que chega aos sentidos; o objeto do 
impulso formal ou forma, ou seja, compreende as disposições 
formais dos objetos; e o objeto do impulso lúdico ou forma 
viva, ou seja, é quando uma forma vive em nossa sensibilidade 
(SCHILLER, 1989). A forma viva designa as qualidades estéti-
cas atribuíveis aos fenômenos   e por isso a “obrigação” aludida 

que princípio regirá?El princípio de participación muchas veces: toda 
cosa puede ser a la vez ella misma y outra. Ya conocemos la vigencia 
del princípio de la participación y sus limites. Pero, si al princípio de 
participación la mentalidad real obedece varias veces, siempre obe-
dece a outro princípio, que no es tampoco el de contradicción, sino 
uma fórmula jerárquica em que uno y otro se concilian; y por el cual 
se postula que toda cosa asume um nimbo de sentido, dentro del cual 
se encunetran inclusive los gérmenes de su contradicción; por mane-
ra que el objeto representado se constituye em el núcleod e uma rea-
lidade más amplia, que convierte a aquél em su órgano expressivo, sin 
quitarle por esto autenticidade. Esto quiere decir, em otros términos, 
que todo pensamiento es uma figura” (d’Ors, Eugenio. El Secreto de 
la Filosofia. Madrid: Editorial Tecnos, 1998, p. 265/6)
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na frase anterior  a que Schiller chamou de beleza. Resumindo: 
os fenômenos podem e devem ser conhecidos como formas 
sensíveis amoráveis, pois é a isso que o homem na sua huma-
nidade aspira. Senão vejamos: “um bloco de mármore, embora 
seja e permaneça inerte, pode mesmo assim tornar-se forma 
viva pelo arquiteto e escultor” (SCHILLER, 1989, p. 73).

A visão estética de Schiller permitiu compreender que há 
sempre um ritmo (o fixo capturável em séries diversas) e uma 
ordem, no tempo e no espaço e, nesse sentido, um a priori es-
tético contíguo ao campo fenomênico. 

Musement ou a deriva no “lago do pen-

samento”

Para falar de musement é preciso, antes, definir abdução. A 
abdução é um tipo de raciocínio que se põe ao lado da indu-
ção e da dedução. Segundo Peirce, a abdução “faz uma mera 
sugestão de que algo pode ser” (1974, p.52). Ela é o laço entre 
a continuidade e a novidade, diz a pesquisadora do Departa-
mento de Filosofia, da Universidade de Navarra, em Pamplona, 
Sara Fernandez de Barrena (2003). A abdução, portanto, é um 
método que forma aleatoriamente hipóteses explicativas e que 
pode, por uma liberdade experimentada pela mente, aproximar 
ideias que nunca estiveram juntas produzindo algo novo. Lucia 
Santaella reflete sobre a radicalidade da ideia da abdução:
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Onde poderia Peirce ter encontrado termo mais 
infeliz do que instinto para designar um fenômeno 
evidentemente mental como é a abdução? Mas nisso 
ele [Peirce] também foi insistente, chegando a de-
clarar que a hipótese produz o elemento sensual do 
pensamento, enquanto a indução produz o elemento 
habitual (SANTAELLA, 2004, p. 110).

A tese radical de Peirce leva a pensar que o sensual (afeto, 
sentimento) possui vestígios nos mais abstratos símbolos. E 
aqui, mais uma vez, o pensamento peirceano se encontra com 
o de Eugenio d’Ors, quando o filósofo catalão fala da figuração 
como uma explicação coerente do mundo já que esta não é 
mera percepção, mas pensamento das formas.

Musement é o estado mental em que a imaginação flutua ou o 
livre jogo da imaginação. Como ferreamente do processo de co-
nhecimento, trata-se de uma experiência que precede a abdução. 
O musement também pode ser entendido como o movimento 
livre e sensual do pensamento e, neste sentido, compartilha com 
a experiência do brincar, pois não há jogo (liberdade, potência) 
que não seja obrigado pela natureza (resistência). Sobre o jogo, 
Roger Callois (1990) fornece instigante definição. Considera-o 
uma disposição que faz com que um mecanismo qualquer ga-
nhe vida, combinando-se movimento, liberdade, sentido. O autor 
exemplifica com bela metáfora a natureza do jogo:

A palavra jogo apela para uma ideia de amplitude, de 
facilidade de movimentos, uma liberdade útil, mas não 
excessiva, quando se fala de jogo de uma engrenagem 
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ou quando se diz que um navio joga sua âncora. Esta 
amplitude torna possível uma indispensável mobilida-
de. É o jogo que subsiste entre os diversos elementos 
que permite o funcionamento de um mecanismo. Por 
outro lado, esse jogo não deve ser exagerado, pois a má-
quina enlouqueceria. Desta feita, este espaço cuidado-
samente contado impede o bloqueio e o desajuste. Jogo 
significa, portanto, a liberdade que deve permanecer no 
seio do próprio rigor, para que este último adquira ou 
conserve a sua eficácia (CALLOIS, 1990, p. 12).

Ora, o movimento e a liberdade do jogar trazem beleza 
ao mundo.

O jogo pode ser pensado como uma “tonalidade afetiva”. 
Pois, segundo Martim Heidegger (2008), jogar é a abertura 
para um sentido que se abre.

O musement é uma recepção sem propósito de resíduos da per-
cepção (primeiridade?) e pode se tornar um dispositivo criativo 
para o pensamento, pois tem aquela mobilidade do jogo confor-
me analisado por Callois (1990).Na mesma linha de reflexão de 
Peirce, Sara Barrena descreve o musement como um movimento 
livre da mente em que se mesclam razão, sentimento e imagina-
ção(2003, p. 60).Em seguida, a pesquisadora traduz a experiência 
do musement como “um deixar livre a mente, que vai de uma coi-
sa a outra. É como se de olhos abertos à mente estivesse desperta a 
tudo o que transcorre dentro dela como ocorreria com um bote 
solto num lago” (PEIRCE apud BARRENA, 2003).

O musement está, segundo a tese periceana, sempre presente 
no nível estético de organização dos fenômenos da experiência. 
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Instância esta que, por sua imensidão, encaminha ou é ponto 
de partida para o conhecimento de Deus (BARRENA, 2003) 
ou onde o “eu” se põe de algum modo em comunhão com 
Deus (Ibid.). Neste sentido, Peirce admite que o jogo é parte 
constitutiva da estrutura da mente. Ou seja, a mente que não su-
portando o vazio se põe a combinar (novos signos) e criar. Jesús 
O. Elizondo Martinez afirma que a mente é puro jogo (2010, 
p. 49). Em citação de um trecho dos Collected Papers de Peirce 
avança ao traduzir musement como um processo mediante o qual 
a mente busca fazer uma conexão, como se fosse um jogo, entre 
primeiridade, secundidade e terceiridade (MARTINEZ, 2010).

Eón barroco e clássico: um doce passeio 

no Museu do Prado

Em La Ciencia de La Cultura d’Ors propõe um termo novo 
para falar da periodicidade de manifestações no campo da arte: 
o eón. Segundo o autor, está-se em presença de um eón quando 
uma constante coletiva é passível de uma versão morfológica 
própria, isto é, representa-se por meio de um estilo ou forma 
(d’ORS, 1964). A cada época manifestam-se traços de um mes-
mo tipo ou estilo, pois os eóns são sobreposições de uma mesma 
ideia. Para d’Ors, o eón do feminino e o eón do viril podem es-
tilizar a família fazendo-a, por exemplo, matriarcal ou patriarcal, 
e podem estilizar, por sua vez, a poesia, dando-lhe um tom de 
humanismo ou de heroísmo segundo o eón prevalente (Ibid.). 
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Neste sentido o barroco e o clássico são um o negativo do outro. 
d’Ors elenca algumas características correntes do barroquismo. 
Na primeira acepção ele é uma questão de gosto. Também apa-
rece como relativo ao feio. E como fenômeno histórico situar-
se-ia entre os séculos XVII E XVIII. Mas, sob a égide de seu eón 
reformula a compreensão acerca do fenômeno do barroco.

Primero, lo barroco es uma constante histórica, que se 
produce em épocas tan recirpocamnente alejadas como 
el Alejandrinismo lo há estado de la Contra-Reforma, 
y ésta del “Fin de siglo”, es decir, antonomásicamente, 
el fin de siglo XIX y de la “Tras-guerra”, que muestra 
civilización occidental acaba de viver; y que se há pre-
sentado em làs regiones más diversas, em Oriente no 
menos que en Occidente. (d’ORS, 1964, p. 152).

Segundo d’Ors (1964), em Portugal, Inglaterra, Bélgica, 
Holanda o goticismo e o barroco fundem historicamente seus 
produtos. O barroco, portanto, seria um estilo de cultura e não 
um estilo histórico. Pode renascer, transmutar-se, mas sua força 
construtora remanesce como jogo.

São seus traços a profundidade ou busca de uma nova dimen-
são; o dinamismo, ao invés do gosto pela estabilidade do clássico; 
o emprego cru dos elementos morfológicos naturais, o detalhismo (e o 
preenchimento desvairado de vazios) e, acima de tudo, a ten-
dência espetacular, luxuosa, tensionada e enfática ou dramaticida-
de que se apresentam no barroco (Conf. d’ORS, 1964). E ainda, 
os esquemas multipolares, em vez de unos; fundidos e contínu-
os, em vez de descontínuos; as infinitas dimensões.
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Cabe inserir, aqui, uma anotação diferente. Em A dobra: 
Leibniz e o Barroco Gilles Deleuze pesquisa a lógica da curva-
tura ou dobra e a coabitação desta com a linha. Deleuze utiliza 
desenhos de Paul Klee para exemplificar a mistura entre reta e 
curva. São três as figuras em exame: uma mostra uma inflexão; 
a segunda mostra que não há retas sem curvatura; e a terceira 
“marca com uma sombra o lado convexo e assim destaca a 
concavidade e seu centro de curvatura, os quais mudam de 
lado de uma parte a outra do ponto de inflexão” (DELEUZE, 
1991, p. 32). Migrariam, assim, as figuras para muitos pontos. 
Infinitos até. Ou ainda para “uma curvatura infinitamente va-
riável” (DELEUZE, 1991, p. 34). Volteios, rodeios. O dentro e 
o fora se turvando. A curva vai arredondando os ângulos, con-
forme a exigência barroca (Ibid.). Um mundo visto pelo bar-
roquismo é aquele que não admite tangentes. Rugoso, espon-
joso, como as camadas de uma caverna (DELEUZE, 1991). 
De dobra em dobra o contorno esfuma-se. A dobra se torna 
turbulenta. Em guerra. Errante.

Retomando as características do barroco uma delas é cara 
a d’Ors, correspondendo à fórmula para a compreensão da 
morfologia do barroco e do clássico. São elas as “formas que 
voam” e as “formas que pesam”. O olhar ativo e atento de 
d’Ors (1964) observa que nem o estilo barroco e sua predile-
ção morfológica pelo voo exclui a gravidade; nem o clássico 
deixa de sentir outras tensões que não a fixidez da terra.

No tópico sobre o estilo clássico em La Ciencia de la Cul-
tura, d’Ors (1964) cita Santo Agostinho para quem “a razão 
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humana é uma força que tende a unidade”(1964, p. 172). Essa 
tendência à unidade, exigência de descontinuidade (máxima 
cartesiana, aliás), caracterizam o espírito racional, clássico. Ao 
contrário, no barroco, subjaz o conflito e a infinitude. Seja 
na composição de Poussin (a ser analisada a frente), ou de El 
Greco, no problema da cor na pintura, a arte de Cézanne ou 
de Picasso, na história da moda e dos costumes (d’ORS, 1964), 
essas duas forças ou éons se enfrentam. Ora o simples e claro, 
ora o preenchimento desvairado de vazios.

Há bons exemplos desse eón comum nas séries apresentadas 
no livro Tres Horas em el Museo do Prado. Inspirado pelas doces 
manhãs de Madri, d’Ors convida o leitor a passear pelo im-
ponente Museu do Prado e suas formas clássicas. Inicia o pas-
seio pelo entorno do museu e, ao “admirar su gracia” (d’ORS, 
1971, p. 22), adentra os pórticos, colunas, o branco e cinza das 
pedras do piso externo, já suscitando no leitor exatidão no 
olhar ante o tom rosado dos seus ladrilhos. Um pouco depois 
se detém ante o vislumbre de quatro árvores. Visão sublime, 
pois no enquadramento desses corpos o anfitrião é tomado 
de completa emoção. Exultante, d’Ors comenta (1971, p.23): 
“Cuán altos árboles estos, cuán nobles, dignos y profundos! 
E depois, sustenta o seguinte juízo estético: não se deve dizer 
delas mais que uma página guardando no comedimento o 
rigor da ordem. Enebriado de amor pela arte discorre, com 
elegância clássica, sobre as obras do Museu do Prado.
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Poussin

d’Ors descreve a pintura La caza de Meleagro, (1634-1639) de 
Nicolas Poussin, que retrata um séquito de príncipes gregos a con-
duzirem a jovem Atalanta a Meleagro.Em sua descrição d’Ors vê 
o tema mitológico como um desfile, uma marcha. Como se fosse, 
homologamente, a arquitetura final de uma teoria. No caminho as 
árvores parecem-lhe colunas. Aquia teoria teria vencido a vida, ain-
da que esta pulsasse (d’ORS, 1971). Um éon clássico se d’Ors não 
pressentisse na composição o livre jogo da imaginação (musement), 
tanto que a rebatiza de escultura. Na parede ao lado, surge diante de 
seus olhos Bacanal. Esta pintura faz d’Ors ver pelo avesso a ideia de 
procissão. Não mais a disposição serial, ordenada, mas uma alegre 
cena em que bacantes de ambos os sexos “prosiguen su builiciosa 
marcha, repitendo sus libaciones” (d’ORS, 1971, p. 25). As duas 
telas narram um séquito, uma e outra, o reto prosseguir; mas em 
uma o tema é estático e fruto do cálculo do pintor; e na outra é a 
sensualidade o motivo do olhar. 

Watteau

Embora em um mesmo plano artístico, guiados pelo espírito 
clássico, Poussin e Jean-Antonine Watteau contrastam. Diz d’Ors 
(1971) que Watteau representa a voluptuosidade intelectual, ge-
ométrica. Chama-o venenoso, aludindo ao fato de que por trás 
da obediência clássica está um pintor do inconsciente, palpitante, 
“este destructor de líneas y contornos en benefício del aire y 
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de la luz, de quien está seguramente más cerca, em el mundo 
del arte, es de Rembrandt” (1971, p.29) e, também, do barroco. 
As duas obras citadas são, respectivamente, Capitulaciones de boda 
e Vista de Saint-Cloud. Não surpreende mais o leitor – que já 
entende o desenrolar da tese dorsiana – que o autor decodifica 
e vislumbra, em árvores quase esculpidas pelo traço, fantasmas. 

Mantegna

É poética, paradoxalmente, a obra referência do ideário clás-
sico apresentada por Mantegna em El Tránsito de La Virgem. Im-
pressiona o jogo de simetrias, planos dentro de planos, tradução 
límpida e asséptica da emoção. Na tela o pintor não chama a 
atenção para “la simpatía del color, por ninguna de las seduccio-
nes de la vivacidad” (d’ORS, 1971, p. 30) a que o barroquismo 
incita. d’Ors (1971) adjetiva-a de obra inteligível, mas não de 
obra fácil, pois para ele a beleza traz certa dificuldade (Ibid.). O 
halo sobre a cabeça dos santos, a distribuição austera dos detalhes 
que registram o evento da morte da Virgem Maria, o piso clássico 
em quadrados de cores opostas, as colunas que parecem cortinas 
que se abrem para outra cena logo a atrás. “Parece que un viento 
frio ha secado todas las cosas”, observa d’Ors (1971, p. 31).

Pedro de Mena

O único barroco a figurar neste pequeno intercurso 
pelas análises de Eugenio d’Ors em Tres Horas no Museo 
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do Prado, a obra Magdalena Arrepentida (1664), de Pedro 
de Mena, artista ligado ao grupo dos “santos de palo” que 
produzia esculturas de materiais diversos, exemplifica a 
sensualidade no pensamento-figuração (Figura 1).

Figura 1: Magdalena Arrepentida (1664), de Pedro de Mena
Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pe-
dro_de_Mena,_Magdalena_penitente,_1664.jpg.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pedro_de_Mena,_Magdalena_penitente,_1664.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pedro_de_Mena,_Magdalena_penitente,_1664.jpg
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Crua, violenta, de tão passional. A personagem mal-
dita e santa, no vernáculo bíblico, é descrita por d’Ors 
(1971, p. 44) como uma “carne triste, imitada con cruel 
minuciosidad; esta penitente encorvada, sus ojos obsesos; 
las vestes que la cubre y ciñe desde el estomago a los 
pie y cujo trenzado, de aspecto escamoso, comunica a la 
totalidad de la figura [...] ”. Mas é no gesto da mulher 
que se faz a beleza. A mão direita se abre com vaguidez 
e ao mesmo tempo direção pousa sobre o peito. Duro 
gesto que parece invadir o corpo para apanhar o coração. 
Dilacerar de paixão. Magdalena em movimento caminha 
com os pés descalços, como se estivesse em murmúrio 
profundo a conjecturar com deus as dores do mundo. O 
amor é extraído da dor que tanta beleza encerra nesta 
arquetípica personagem que povoa a historiografia cristã 
e da arte. Contemporânea, a beleza da mulher que amou 
Cristo poderia figurar as passarelas da moda com o belo 
vestido trançado em palha. Se é possível resumir uma obra 
tão complexa, pode-se revê-la como um oximoro: a  be-
leza rústica da vestimenta versus a face feminina que des-
mancha em brandura.

Ao término desta breve reflexão pôde-se depreender 
que o barroco e o clássico ‒ como dois de uma folha de 
papel ‒ aquecem e esfriam o trabalho com as formas. Em 
absoluta congruência com a noção de musement, figuração 
e jogo, a beleza é o elemento mais fluido na arte e na vida. 
Pode ser entendida como um movimento pendular entre 
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razão e emoção, forjando formas em devir. A beleza tem 
seus eóns e dá-se a ver como ordem (o clássico) ou paixão 
(o barroco) segundo épocas, eventos e mistérios. Afinal, 
como pôde ser verificado nas análises do Barroco e do 
Clássico, em Tres Horas en el Museo do Prado, formas voam 
e pesam. Fazem brilhar ou cerrar em sombras os objetos, 
dispor em linhas ou formas contorcidas, acentuar ou es-
maecer os contornos. É com a beleza que se deve jogar 
(SCHILLER, 1989).
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8.

O signo de Cézanne. Eugenio 
D’Ors e o paradigma da pintura. 

Walter Romero Menon Jr

Uma leitura admirativa do ensaio de Eugenio D’Ors à pro-
pósito de Cézanne. Este texto nada mais é que isso, uma tentati-
va de leitura dessa obra de 1921, na qual, antes de qualquer coisa, 
acredito, pretendeu o autor pensar a obra do pintor francês como 
uma indagação sobre o lugar da arte e da estética na condição 
do pensamento ocidental. Nesse sentido, o que se pretende é 
menos uma apresentação erudita do pensamento de Eugenio 
D’Ors, do que um exercício de aproximação cuidadosa do seu 
pensamento; aproximar esse que se realiza pela busca do sentido 
provável de Cézanne, ou seja, do que este representa para D’Ors. 

Do que trata o ensaio Cézanne? Uma apresentação bio-
gráfica do artista? Uma série de comentários sobre sua obra? 
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Uma tentativa de se apresentar a mesma apresentando a vida 
do artista? Nada disso, e tudo isso. Antes de tentar responder 
o que diz o ensaio, cabe a questionar sobre o que diz o seu ti-
tulo; digo isso porque penso que intitular uma obra sobre um 
artista com o nome desse, apenas seu nome, não se trata de um 
ato de simplicidade conceitual, espécie de atalho para o tema. 
Nesse gesto já se desvela algo de característico e apaixonante 
do pensamento desconhecido para o público brasileiro deste 
gênio catalão. O próprio nome do pintor, nos parece indicar 
D’Ors, já é suficiente para delinear todo o escopo do texto. A 
pergunta pelo que diz o titulo do ensaio é uma pergunta pelos 
sentidos do nome Cézanne, pelo signo Cézanne e, talvez, pela 
hipótese de um esquema que leva esse nome. 

Muito mais do que uma simples interpretação erudita 
acerca da vida e da obra do pintor o que está em jogo, no 
ensaio Cézanne, é a própria noção de jogo, de figuração, de 
esquema em um pensamento que se demonstra estético, quer 
dizer próximo a uma verdade que se dá a ver no trabalho e 
no jogo do criar. Nesse sentido, Cézanne é o nome de uma 
entrada, uma pequena fresta para o pensamento de D’Ors. 
Cézanne também é o nome de um olhar, de um olho, como 
diz Merleau-Ponty. Um olho que desafia a visualidade estabe-
lecida, retificada na ortopedia da tradição figurativa ocidental. 
Proponho assim, apresentar Cézanne, o nome do ensaio de 
Eugenio D’Ors, e por meio dele apresentar Cézanne, o olhar 
que apreende a sensibilidade moderna, e, ainda mais, sugerir 
que Cézanne nomeia algo que é uma provável estrutura escó-
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pica típica da modernidade, da qual, talvez o próprio ensaio de 
D’Ors e mesmo seu pensamento sejam um exemplo. 

Pretendo começar por meio da indagação acerca do diag-
nostico de um olhar que se insurge pela fresta da arte e aca-
ba por se fundir no exercício da leitura do próprio texto de 
D’Ors; fresta por onde se insinua algo do olhar perturbador 
desse autor acerca do homem moderno: 

No podemos negar-lo: el hombre moderno adolece de cierta 
oftalmia transcendental, de cierta dificuldad para la visión y 
previsíon lúcida de los objetos materiales. Es problable que 
le hayan conducido a este extremo unos siglos de abuso e 
ejercicio de la abstracción. (D’ORS, p. 9. 1963)

Em que consiste essa doença visual que aflige a modernida-
de? A referência a Descartes, em seguida, sugere uma resposta: 
a partir da teoria cartesiana, a física tornou-se diáfana, imaterial, 
pura matemática. Desaparece do mundo para renascer na razão 
pura. Surge nesta constatação a perspectiva para a qual aponta o 
texto, e talvez o que vê o pensamento de D’Ors: o desapareci-
mento de um saber que se conquista com a prática, que é efeti-
vamente prático no sentido de teknè. Um conhecer no contato, 
no embate com objetos materiais. Para os artistas contempo-
râneos de Cézanne e, ousaria dizer, para os artistas contempo-
râneos tout court “fazer coisas, como as que estão nos museus, é 
para eles, fisicamente impossível”. (D’ORS, p.11, 1963) Desse 
diagnóstico infere D’Ors um outro, qual seja, o da condição 
“cenográfica”da arte atual, e talvez de todo pensamento em 
que se sustém essa cenografia e com ela se confunde, aquele 
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do legado transcendental. É nesse contexto que se dá o efeito 
Cézanne: o irromper de um desafio ao mundo da teoria, na 
forma do retorno a um fazer, a uma práxis que D’Ors define 
como poética no sentido do étimo grego. 

No retorno empreendido por Cézanne ao trabalho de re-
produzir a visão por meio da pintura, encontra-se o oficio de 
todo pensar que se quer próximo de uma teknè que inventa, 
cria um olhar que é aquilo mesmo para o qual se olha e em 
que, nesse olhar para olho que é a pintura de Cézanne, vê sua 
condição de órgão teórico, de metáfora da teoria e dela se 
desfaz. O propósito é deixar aparecer, em sua integridade de 
signo, tanto o olhar quanto os seus objetos. Teknè se distingue, 
diz Aristóteles, do conhecimento dado pela práxis, a phrónesis, 
que constitui a vida diária em sua preocupação com as coisas e 
os outros no sentido do seu auto-reconhecimento como vir-
tude. Mas também teknè se distingue da theoría, cuja primazia 
é própria da filosofia reduzida ao empreendimento da razão 
idealizada, isto é, sem temporalidade, na qual o contingente 
não tem lugar. (CHIAPPE, p.560, 2012) Todavia, esse olhar 
teórico que objetiva pelo calculo, instrumento de mensuração, 
é aquele mesmo que se descoroçoa no olhar que, ao tomá-lo 
por objeto, densifica-o ontologicamente. Surge dessa densida-
de uma esfera transcendental que não é aquela mais dos juízos 
da razão pura, mas dos olhares que se reconhecem mutuamen-
te. Ao mirarem-se nos olhos dois interlocutores vêm cada um 
os olhos do outro, os órgãos de visão, essas projeções do córtex 
visual. Nesse ver, vêm nos olhos um do outro aquele olhar 
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que mira. Os olhos não contém essa mirada, ela transcende o 
funcionamento e a estrutura fisiológica dos olhos. (D’ORS 
apud QUINTAS, p. 50, 1972). Nesse transcender, a como que 
uma retomada da teknè. Recupera-se, sobretudo, a poiesis que 
tipifica o trabalho e o saber próprio da teknè, ou seja, o tra-
balho do artista. Nisso sentimos ecoar as poéticas palavras de 
Merleau-Ponty no início de o Olho e o Espírito: 

A ciência manipula as coisas e renuncia a habitá-las. 
Ela fornece a si mesma os modelos internos dessas 
coisas e, operando sobre seus índices ou variáveis, as 
transformações permitidas por sua definição, não se 
confronta senão de quando em quando com o mun-
do atual. Ela é, sempre foi, esse pensamento admira-
velmente ativo, engenhoso, desenvolto, esse modo de 
tratar todo ser como “objeto em geral”, quer dizer, 
ao mesmo tempo como se ele não fosse coisa alguma 
e se encontrasse predestinado a nossos artifícios. 

Mas a ciência clássica guardava o sentimento da opa-
cidade do mundo, é ele que ela entendia retomar por 
meio de suas construções, por isso ela se acreditava 
obrigada a procurar para suas operações um funda-
mento transcendente ou transcendental. (MERLE-
AU-PONTY, p. 9, 2007)

Em tom de acusação, a análise perfeita do filósofo francês 
pretende por às claras a aproximação do pensar idealizado 
com a razão instrumental no apagamento das coisas, no 
esquecimento do ser, ou seja, o fundamento transcendental 
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do pensamento congruente com a manipulação cientifica 
e quantificadora que define o objeto, e com a definição 
que classifica. Só o olho, olhar que se vê e propõe a mirada 
em uma inversão do modelo racional nos traços, nas pin-
celadas do pintor é que pode pensar a transcendência da 
poiesis em oposição àquela da ciência. “Instrumento que se 
move por si, meio que inventa seus próprios fins, o olho é 
aquilo que emocionou-se por um certo impacto do mundo 
e o restituiu ao visível pelos traços da mão.” (MERLEAU
-PONTY, p. 26, 2007)

A Poiesis consiste, portanto, nessa emoção que cria, que 
produz no impacto com as coisas, as coisas elas mesmas. 
Poiesis é um por adiante, afirma Heidegger em Questão 
sobre a Técnica, um por às claras daquilo que se encontrava 
obscurecido, aquele algo que se põe a si mesmo no ato de 
criar como o seu resultado. Na perspectiva da ontologia 
relacional de Eugenio D’Ors, os seres aparecem difusos, 
irredutíveis ao cálculo e às tentativas de substantivar os 
entes. Impõem-se, nesse ponto, algumas questões: pode-
ríamos arriscar, nessa perspectiva, compreender a poiesis 
como o esforço por expressar-se, próprio de todo ente, a 
partir do meio expressivo que lhe resiste? Esse esforço por 
expressar-se à medida que é o “por aí adiante” próprio da 
poiesis, não poderíamos interpretá-lo como processo de 
significação? No embate entre o que quer materializar 
o artista e o meio que a ele lhe resiste, este último surge 
como aquele que suporta e reage simultaneamente ao seu 
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ato, e, dessa maneira, permite e resguarda as possibilidades 
de sentido da obra que constituem seu significado e, mais 
ainda, expressam uma “trama” de significados que colo-
cam a obra “em um sistema de coordenadas sociocultu-
rais”. (QUINTAS, p.3, 1972) 

Há, em outras palavras, como que uma transmutação, uma 
transfiguração do lugar comum, no sentido que o filósofo 
norte-americano Arthur Danto empresta a esse termo, no ato 
que funda a obra de arte. Um expressar-se do ente que desafia 
o meio transfigurando-o no fundamento do seu significado 
que é toda a trama semiótica que nele se dá a ver. Nessa tra-
ma há transcendência no deixar vir às claras, no expressar a si 
mesmo do ente em seu sentido relacional. As coisas emergem 
tal qual elas são: cadeia de relações signicas. Em conseqüência, 
não é possível se falar de relativismo, ou historicismo no pen-
samento de Eugenio D’Ors, o que há, antes de tudo, é uma 
ordem cosmológica in fieri, em que a dialética, no sentido do 
étimo, um logos que ordena, se avizinha a um figurar das ideias, 
ou seja, um apontar para as mesmas. (QUINTAS, p. 41, 1972) 
Se, como sugere essa noção de dialética, ordem é um processo, 
um ordenar poético, no qual, figuram as ideias, quanto à pin-
tura de Cézanne, não seria esta mesma ordem aquela que se 
depreende dos seus quadros? Ou melhor, se tais obras signifi-
cam o olhar de Cézanne não somente quando podem repre-
sentar o que viu Cézanne, mas quando podem representar seu 
próprio olhar, sua a mirada, não seriam essas obras a expressão 
da ordem que constitui essa mirada?
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II

No início, Cézanne é uma versão. Duas versões pelo menos. 
Uma dada por Zola, ou melhor, na obra de Zola, cujo titulo, 
L’Oeuvre indica, na empreitada do escritor, tanto a criação de 
um artista, o personagem Claude Lantier, e sua obra, quanto a 
obra de outro artista, dessa vez aquela do próprio Zola que ao 
criar Lantier, transfigura e desvela Cézanne em uma personifi-
cação de Cézanne, isto é, em Lantier. Personagem forjada por 
citações, designações, fragmentos de memória, por ocorrên-
cias imaginadas e vividas; condutas esperadas de um Zola, de 
um Cézanne e de outros artistas; mas, sobretudo, pensamentos 
e vidas de outros pintores, além de frações de vida do próprio 
Cézanne. Tudo isso encarna o ideal do pintor oitocentista que 
Zola conheceu e viu em Cézanne, ou seja, o próprio Lantier. 
Na condição de personagem da biografia de Zola, (Zola foi 
amigo pessoal de Cézanne) mas não de sua vida, é que Cézan-
ne encarna Lantier, antes mesmo de Lantier o personificar 
no romance, e é por essa razão que ele já está significado na 
biografia do escritor como uma “criação”de Zola. 

Segunda versão: uma anedota. Cézanne significa uma ane-
dota parisiense. Na primeira, o pintor é um neurótico débil, 
fadado ao fracasso; nesta agora, ele é improdutivo, extravagante, 
louco, misantropo. Cézanne é obra do mercado de arte. Na es-
teira do sucesso alcançado pelos impressionistas, a cotação das 
suas obras cresce através do mercado. Em meio a febre espe-
culativa o segredo era se apoderar da produção de um artista, 
ocultada do público por longo tempo, realizada no anonimato 
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e isolamento que seria a sua vida. Na lógica do comércio de 
arte, a morte do artista pode ser um momento apropriado para 
a exposição da obra, por exemplo, e o lançamento repentino 
do nome do artista como marca de sucesso faz subir o preço 
por meio de vendas e revendas. O principal, enfatiza D’Ors, 
nesse jogo, é a publicidade exercida em grande medida pelos 
rumores, e o fato de que Cézanne, por seu caráter, correspon-
de ao perfil buscado pelo mercado e o torna presa fácil desse 
tipo de especulação. (D’ORS, p. 46, 1963) 

Significativa de como o mercado se apropria da obra do 
pintor, é a historieta com que D’Ors ilustra essa segunda ver-
são de Cézanne. O signo composto de um Santo e um animal 
habitam o artista. Na anedota, de ares policiescos, conta-se que 
na virada do século XX o grande marchand Ambroise Vollard, 
responsável por tornar conhecida a obra de Cézanne em uma 
exposição de 1895, encontra-se novamente encarregado de 
uma exposição que celebraria a obra do pintor. Vollard busca 
desesperadamente o artista em toda Paris, nos cafés e entre 
os poucos conhecidos que a muito não o vêm. Por um aca-
so descobre que este havia estado pintando nos bosques de 
Fontainebleau. Vollard percorre a região, seus povoados e al-
deias. Acaba perdendo o rastro de Cézanne em Avon. Retoma 
as investigações e descobre que no correio de Fontaineble-
au, Cézanne havia uma vez recebido uma encomenda. Nesta 
constava o endereço de seu atelier na região. O proprietário 
do atelier informa Vollard que o pintor havia voltado a Paris, 
mas não se lembra do endereço. Lembra-se apenas de que o 
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nome da rua em que habita Cézanne é o de um Santo somado 
ao de um animal. Vollard consulta sem sucesso o mapa de ruas 
e praças de Paris. “Nada reunia o nome de um Santo e de uma 
besta” (D’ORS, p. 47, 1963). Não é nada casual que por um 
processo exemplar do que Peirce denomina abdução, Vollard 
se dê conta do endereço de Cézanne. O Marchand recorda, 
sem mais, que um de seus amigos habita a rue des Jardins-Sain-
t-Paul próxima à igreja dedicada ao Santo; não muito distante 
encontra-se a rue des Lions. Ao que parece Vollard se dirige à 
rua em questão e constata que “el nombre de la bestia allí estaba” 
(D’ORS, p. 48, 1963). Para Vollard um signo composto por 
dois signos denota, sem dúvida, um outro: o lugar de Cézanne, 
ou seja, la rue des Lions-de-Saint-Paul. Todavia, aquele já não 
mais encontra-se nesse endereço. Tal qual um animal perse-
guido, Cézanne partira mais uma vez, sem poder, entretanto, 
escapar ao destino que o mercado lhe concederia. 

Em 1907, um ano após a morte de Cézanne, acontece a 
exposição retrospectiva no Salão de Outono em Paris. Vollard 
não havia conseguido recuperar todas as obras do artista, mui-
tos colecionadores possuíam “Cézannes” esperando o mo-
mento certo para ser postos à venda, e esse era efetivamente o 
ponto: os preços haviam subido. Zola estava morto há quatro 
anos e o romance A Obra (L’Oeuvre) era pouco lida. “Pero, por 
este tiempo, el nuevo mito de Cézanne ya se había formado; una 
segunda version del hombre y del artista estaba madura y circulaba 
como corriente...” (D’ORS, p. 51, 1963) Do peso deste “mito”, 
dessa versão do homem e do artista, e da pele de Lantier, pre-
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tende D’ors arrancar o “verdadeiro e autêntico” Cézanne. 
Pretende trazê-lo à luz “como la forma definitiva de la estatua sale 
de las sucessivas aproximaciones que representan los esbozos sintéticos 
y progresssivamente afinados del modelado en el curso de sus momen-
tos.” (D’ORS, p. 51, 1963)

III

Gostaríamos de sugerir neste ponto, no procedimento in-
terpretativo de D’Ors, a ocorrência do produzir poético, no 
sentido da poiesis, posto pelo pensamento filosófico de D’Ors, 
em que potência (expressão) e resistência se encontram na 
criação, não apenas enquanto fenômeno cósmico, mas tam-
bém como criação artística. O que faz o ensaio de Eugenio 
D’Ors então? Ele dá forma à Cézanne ao dar conta de toda a 
trama de sentido que se urde sob o signo do Santo, (o artista 
mitificado) “o eidolon” que consubstancia sua condição de 
objeto de adoração, e sob o signo da besta, Claude Lantier, 
síntese ficcional de toda deformação que vê Zola em seu ami-
go, deformação por composição da vida e personalidade de 
outros artistas. Mas na lenda sobre a vida do artista, o ídolo 
se faz bestial e vice-versa: satanismo, causando escândalo com 
as banhistas, violento na escolha das palavras, prisioneiro de 
uma tendência à coprolalia, que D’Ors pensa estar associada 
às cores sujas de suas pinturas. Cézanne é torpe, doente e isso 
se reflete em sua pintura. A misantropia de Cézanne, fruto 
de sua timidez, passa a significar, na construção de sua len-
da popularesca, bestialidade, medo selvagem do contato com 
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os outros, sobretudo com as pessoas da capital. Em Paris seu 
sotaque e suas roupas ao denunciar seu provincianismo, são 
interpretados como signos de agressiva aversão a tudo que é 
urbano, civilizado. No entanto, D’Ors concebe a doença, mas 
não aquela que o público atribui à Cézanne e da qual sua obra 
seria o reflexo, e nela vê o que se pode ver do olho de Cézan-
ne em suas pinturas. Ainda que a enfermidade não seja visual, 
mas mental, afirma D’Ors, as obras de Cézanne refletem tal 
doença. Uma enfermidade profunda, que não é a de um ho-
mem isolado, Cézanne, mas a de toda uma época; talvez aquela 
que Zola pensava encarnar Lantier. 

Es la inferioridad para el ver, para el simple ver y el buen eje-
cutar a que nosotros hemos aludidos en el prefacio de nuestro 
estúdio. Es el mal entero de un tiempo que, acaso por abusos 
de abstracción, ha perdido la limpieza y la potencia del con-
templar que facilitó la tarea y el necesario diálogo recíproco 
entre artistas y público, en las horas clásicas del arte; y que 
hoy, con haber desaparecido, no ha dejado más que la possi-
bilidad de la elección de uno u otro de estos dos caminos: la 
simulación y el aprendizaje. (D’ORS, p. 62, 1963) 

A incapacidade para ver de que fala D’Ors se resolve na 
obra de Cézanne por uma falta, ou melhor, por algo que ja-
mais estará ali presente. O método de Cézanne é um caminho, 
cujo fim não se dará jamais, mas que, entretanto, aponta para 
o telos que conduz a tentativa sempre renovada de retomar o 
que vira e copiara dos grandes mestres. E qual seria esse telos 
que estabelece o sentido desse percurso, senão o de reconduzir 
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o olhar que se perdera não só na arte, mas em todo ocidente, 
para sua verdadeira vocação, isto é, a de um olhar intelectual 
capaz de ver, para além do contingente da existência, aquilo 
que lhe estrutura, ou seja, ver essa ordem transcendente de 
que fala D’Ors. Ordem que encontra-se inscrita no desenho 
ideal, em uma figuração perfeita do cosmos no microcosmo, à 
maneira que Leonardo entendia a pintura. 

Aprender a realizar um “Poussin”, por exemplo, uma pin-
tura em que figura a ordem ideal da natureza é uma tarefa 
impossível da qual Cézanne é consciente. Entretanto, a ten-
tativa de realizá-lo não o pode ser. Cabe ao artista autêntico 
empenhar-se em insistir na condição de aprendiz. Deve-se re-
aprender a ver para se pintar. A pergunta que se impõe é para 
onde o olhar deve se dirigir, afim de reencontrar a ordem 
ideal? Para a natureza em um quadro de Poussin? Certamente 
que sim. Contudo, que ela esteja ali representada não implica 
que possamos vê-la no que ela é, quer dizer, como ordem 
ontológica. Por isso também a tentativa de representá-la ao 
copiar a pintura de Poussin, mesmo que de maneira fiel, não 
passa de uma demonstração de destreza. Justamente a habi-
lidade que vem com a prática e o estudo, ainda que não de-
sapareça no horizonte da arte à época de Cézanne, deixa de 
ter por alvo reproduzir o virtuosismo dos grandes mestres da 
tradição figurativa, expresso na ordem das composições racio-
nais. Ademais, como aponta D’Ors, Cézanne não quer, à sua 
maneira, esquivar-se à possibilidade de elaborar sua obra em 
continuidade a essa tradição. 
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É claro que Cézanne não dá as costas ao legado da geração 
que o precede ao buscar na observação da natureza seu ponto 
de partida. No entanto, ao contrário dos impressionistas, ao 
voltar-se para a natureza bruta, Cézanne não está buscando 
purificar sua obra do olhar da tradição que tanto o havia per-
seguido no período em que copiava os mestres no Louvre, 
mas sim reencontrá-lo. Porque tinha consciência de que a pin-
tura nada mais é que a representação desse olhar, ele deveria 
refaire Poussin d’après nature, (recriar Poussin a partir da natu-
reza) para retomar o caminho da ordenação da racionalidade. 
É a natureza que lhe forneceria algo para ser visto, recupe-
rando-o da cegueira epistemológica do seu tempo. O verda-
deiro conhecimento é da ordem da teknè. Só ela, ao produzir, 
reproduz a figuração da ordem da natureza. Pintar a natureza, 
para Cézanne, era, em última análise, apreender o olhar de 
Poussin, ou melhor, aquilo que o olho de Poussin captava da 
natureza reconstruindo-a idealmente, não mais olhando para a 
representação que Poussin fazia desse olhar, mas para a própria 
natureza em uma tomada de perspectiva que implica abstração 
continua na forma de esboços. Esboçar nada mais é que rea-
lizar a primeira linha, dar o primeiro contorno a uma figura. 
Quando a figura não é mais que um esboço temos apenas a 
posse do objeto a partir dessa visão de sobrevôo, um leve cogi-
tar da estrutura do mesmo. Assim, a atividade de Cézanne leva-
da a cabo em seus esboços se aproxima do sentido de filosofar 
que para D’Ors é esquematizar, desenhar, designar. Atividade 
essa que se exerce a meio caminho entre a representação, cujo 
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modelo é a figuração na pintura, e a arbitrariedade do signo 
convencional que define o objeto. (QUINTAS, p. 94, 1972) 
Esse lugar intermediário, D’Ors o entende como a ideia: algo 
que não se deixa prender no conceito, nem na representação. 
Cézanne pinta esboços, desenhos destinados à incompletude 
natural de toda tentativa de figurar o transcendental, a ideia, 
em que se esquematiza a ordem cósmica da qual todo objeto 
é parte. Nessa aprendizagem do o olhar, Cézanne se entrega 
à filosofia enquanto prática que desvela o objeto, teknè e não 
théoria. Há poeisis, entendida como episteme. 

Pintar é conhecer o objeto pintado, mas apenas quando 
se limita a pintura à figura esboçada, isto é, quando esta não 
passa de um esquema. O pintor se dá conta de que a linha que 
traça as fronteiras entre os entes, que os estabelece no espaço, 
desvelando-o, não está na geometria dos mestres, aquela di-
óptrica cartesiana da correção intelectual da imagem que a 
luz desenha no fundo do olho. Para o modelo cartesiano da 
visão, a figura é fruto do conhecimento que se tem das di-
versas partes do objeto representado e não pela verificação da 
semelhança que portam as “pinturas” que estão no fundo do 
olho com aquele objeto. “Pois essas pinturas contém ordina-
riamente apenas ovais e losangos, quando nos fazem ver cír-
culos e quadrados [...]” (DESCARTES, p.326, 2007). O exato 
contrário ocorre com Cézanne. Nos damos conta de que nada 
tem o contorno definido da geometria, nada tem definição da 
matemática exata, mas sim a definição dada em uma metrifi-
cação que, por não esgotar os entes, deixa-os oferecem-se ao 
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olhar que os produz. A analogia é feita com a observação da 
natureza corpuscular e ondulatória da luz. Essa natureza dupla 
depende de como é observada, em outros termos, de como 
ela se configura neste “âmbito intermediário” onde se dá o 
conhecimento, a ideia que se forma no olho que a produz. E, 
assim, vemos o mundo na sua ordenação, isto é, tão somente 
no olhar que o produz poeticamente. É claro que esbarramos 
em um certo idealismo. Contudo, a ideia que D’Ors vê repro-
duzida na mirada de Cézanne, não é a pura generalização ou 
conceito do esquematismo da razão pura, mas sim, aquilo que 
o pensador catalão entende pela possibilidade de ver a multi-
plicidade em um esquema, em uma percepção-conceito, vê-la 
enquanto um “individuo universal”.

IV

Nesse indivíduo “dorsiano”, o esboço de Cézanne, vejo 
algo da ordem do que Gilbert Simondon denomina indivi-
duação, ou seja, um processo, cuja determinação não se esgota 
em um indivíduo. (SIMONDON, 1995) Sem me deter nessa 
noção, mas apenas com o intuito de jogar luz sobre o problema 
da individuo universal, lembro que para Simondon indivíduos 
são fases em um processo de individuação, quer dizer em um 
individuar perpétuo que caracteriza a geometria da vida, cuja 
plasticidade tende sempre ao esboço. Geometria que talvez 
via Cézanne no seu olhar, quando aprendeu ver na natureza, 
o que dela é essencial: a multiplicidade individuada. Em uma 
carta a Emille Bernard ele afirma: “ O Louvre é um bom livro 
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a ser consultado, mas também não deve ser mais do que um 
intermediário. O estudo real e prodigioso a ser empreendido 
é a diversidade do quadro da natureza.” (CEZANNE, p. 246, 
1992) Este quadro ele o vê na multiplicidade que é todo ente 
e vê, portanto, os entes que compõem a natureza como pura 
energeia ordenada em uma geometria vital que se individualiza 
em cones, esferas, cilindros. Uma unidade vital em que o olhar 
põe os entes “[...]colocando o conjunto em perspectiva, de 
modo que cada lado de um objeto, de um plano, se dirija para 
um ponto central.” (CEZANNE, p. 244, 1992) A ideia, nesse 
sentido, encontra-se no visto, e não, paradoxalmente, naquele 
que vê, ou seja, encontra-se na mirada e na mão que a re-
produz. Houve, como diz Merleau-Ponty, uma concepção da 
linha como propriedade do objeto em si, que fora contestada 
por toda pintura moderna. Entretanto, já Leornardo da Vinci 
havia notado uma outra linha que individualiza cada objeto 
em sua plasticidade, o conforma e gera sua extensão. Uma 
linha imprecisa que talvez seja de fato o elemento principal 
de toda figura. Bergson também notara a presença dessa linha 
na geometria do vivo, insiste Merleau-Ponty. Para Bergson 
essa linha flutuante não podia ser o contorno visível da figura, 
posto que não tem lugar, ela não está mais aqui do que lá, e 
contudo fornece a “clef de tout”, a chave de tudo. (MERLEAU
-PONTY, p. 73, 2007) Não é difícil aproximar o sentido de 
“figura” a que se refere Bergson na citação de Merleau-Ponty, 
daquele de representação de D’Ors, ou seja, algo que é apenas 
uma parte da figuração própria. Também vale a pena insistir 
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que não é despropositada a referência a Leonardo da Vinci. 
Como aponta Pierre Francastel, com Leonardo: 

A imagem figurativa representa uma atividade volun-
tária. Latentes ou virtuais, as imagens fragmentárias 
ganham um verdadeiro sentido quando são integra-
das em um sistema de relações portador de significa-
dos porque impõe ao espírito um certo percurso. A 
arte total, a pintura, tem por objeto reconstituir uma 
objetividade em vista de um fim imaginário. 

A pintura funda assim a possibilidade de um dialo-
go entre a natureza, o homem e a cultura. Por meio 
da percepção óptica controlada, o artista descobre 
elementos latentes, mas os integra em esquemas ra-
cionais de significação, a grande originalidade de 
Leonardo sendo a de ter substituído a objetividade 
derivada de um ritualismo do mito, ou de um realismo 
da percepção, por essa noção do racional. (FRAN-
CASTEL, p. 321, 1967) 

Ora, não será exatamente esse sistema de relações portador 
de significados apontado por Francastel que se abre no jogo 
implicado no olhar de Cézanne? Não é esse o sentido último 
da obra de Cézanne: dar sentido, isto é, apontar o fim a que 
devem acorrer os fragmentos que se individualizam em razão 
de sua existência objetiva em uma imagem figurativa? E não é 
dessa maneira que D’Ors entende a figura? Não foi, justamen-
te, Leonardo da Vinci o mestre do inacabado? E esta ausência 
de finalização em suas pinturas não espelha exatamente algo 
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do que havia pressentido, em suas observações acuradas da 
natureza, ser a essência mesma de todo ser, sua tendência, seu 
desígnio a um fim sem finalidade como queria Kant? 

Na forma atmosférica que se apresenta como o contorno 
dos entes, segundo D’Ors, a verdadeira objetividade se encon-
tra não nos limites precisos que definem o indivíduo, mas em 
formas potencializadas que transcendem os lugares demarcados 
por uma funcionalidade da “sintaxe” do real. O indivíduo, nada 
mais é que poder criador das inter-relações que definem o ser. 
A forma é o resultado de uma síntese de ser e não ser que de-
termina toda individuação. (QUINTAS, p.107, 1972) Individu-
ação e distensão, não funcionam como um binômio, mas como 
um único ser. Comenta Jaime Nubiola que, em El Secreto de la 
Filosofia, Eugenio D’Ors apresenta, “La síntesis superadora de las 
dicotomías empobrecedoras que afectaban a la filosofías racionalistas y 
positivistas del siglo XIX […]”. Filosofia teria para Eugenio d’Ors 
o caráter de “[…] un saber metodológico casi de tipo artesanal, que 
es pensamiento alimentado por la vida y por la experiencia personal e 
histórica, hasta llegar a conformar “una filosofía abierta al vivir y eficaz 
para él” (p. 79). (NUBIOLA, p.378-389, 1998).

A partir do que diz Nubiola, não poderia ser “O segre-
do da filosofia”, aquilo que simboliza o nome de Cézanne, 
o que significa sua obra, seu esboçar poético, e, portanto, 
inacabado do que se configura no olhar do pintor, isto é, a 
própria paisagem, essa figuração, motif, como a denominava 
Cézanne, daquilo que motiva o olhar e o gesto do pintor, a 
totalidade do que ele vê, em sua “plenitude absoluta”. Ele 



Eugenio d’Ors e Charles S. Peirce: jogo e pragmatismo em ação 236

“germinava” com a paisagem, dizia Mme Cézanne. “Tratava-
se, esquecida toda ciência, de recuperar por meio dessas ciên-
cias, a constituição da paisagem como organismo nascente.” 
(MERLEAU-PONTY, p.29, 1965) A ciência esquecida era 
aquela do estudo dos clássicos no Louvre, ou suas investiga-
ções geológicas sobre a região de Aix. Cézanne queria reali-
zar o motivo. Na poiesis, do poeta, do artista, brota, germina a 
natureza. A natureza no seu germinar nos lembra a noção de 
phusis dos gregos em sua ordem, o logos; e a própria phusis é 
desde sempre, podemos afirmar, autopoiesis.

V

Cézanne germina ao gerar a obra, germina como a phusis 
que no seu germinar determina os entes no tencionar de sua 
individuação que vai do indivíduo de contornos estritos, o in-
divíduo transcendental até a vagueza do horizonte ontológico 
indeterminado da individuação. Cabe aqui observar com A. 
Lopez Quintaz, que o germe é simultaneamente “substantivo 
e relativo, essencial e histórico, permanente e móvel.” (QUIN-
TAS, p. 28, 1972) Essa ambigüidade funda a necessária relação 
entre figura e tendência à desfigurar, ou vocação. Nos termos 
de D’Ors, esse lugar nenhum em que figura e vocação se con-
fundem, denomina-se nimbo, porque alude ao halo de luz a 
coroar as cabeças dos santos. “Este nimbo, forma y no forma parte, 
a un tiempo mismo, del cuerpo o de la cabeza en curestión. Forma 
y no forma parte, a un tiempo mismo, de la atmosfera circundande.” 
(D’ORS, apud QUINTAS, p.28, 1972) Pergunta-se D’Ors, na 
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continuidade de sua reflexão, se este nimbo não seria o pró-
prio Santo e não o signo da santidade. Curiosa pergunta que 
nos remete ao duplo signo do Santo e animal que domina a 
habitação em que, na anedota contada por D’Ors, se esperava 
encontrar o artista. Encontrá-lo na posição de um signo do 
valor mercantil da obra que deve ser exposta ao olhar público, 
mas, sobretudo, àquele do colecionador. Se, no entanto, o ar-
tista não mais habitava esse endereço, constata Vollard decep-
cionado, talvez aquele ainda pudesse ser encontrado sob a pele 
do pintor neurótico, misantropo, selvagem ficção se si mesmo, 
encarnado em Lantier, personagem de Zola.

Porém, em nenhum desses lugares encontra-se Cézanne, 
tendo em vista que habita o germinar de sua obra e, portan-
to, esse nimbo de que fala D’Ors. Esboça-se a si próprio no 
traço incerto, na pintura que reflete essa atmosfera fluida da 
luz que emana dos Santos, cujo olhar está sempre voltado 
para o mais alto; pintura que também exige o olhar agu-
çado do predador, destinado à captura da presa. Entre esse 
duplo olhar bestial, concreto, reduzido à coisa que se apre-
senta como fim a ser consumido, e aquele outro distendido 
em direção ao telos, que define nossa destinação histórica, 
comparece um esforço que D’Ors entende estar presente 
na obra de Cézanne e que seria próprio à todo trabalho 
humano. Uma destinação que não deve ser confundida com 
qualquer utilitarismo, mas com uma práxis aproximativa de 
um resultado pretendido. Esse esforço, D’Ors o denomina 
Espudástica. (D’ORS, p. 123, 1963) 
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Todo trabalho humano, insiste Eugenio D’Ors é análogo 
ao exercício repetido de se apontar para um alvo afim de, por 
um logo processo de aprendizagem, se precisar o acerto do 
disparo. Nesse sentido, trabalho é conhecimento, e o alvo de 
que fala D’Ors é, propriamente falando, o processo de apren-
der a ver, de aprender a discriminar o próprio alvo. O conhe-
cimento é um esforço, porque não nasce do exercício teóri-
co, do olhar contemplativo da théoria, mas sim da insistência 
repetida de se treinar o olhar para o paradoxo das direções 
opostas e confluentes que designam seu destino. Apontar 
para o alvo com precisão exige prática, e o conhecimento 
consiste na experiência acumulada pelas inúmeras tentativas. 
Pergunta-se D’Ors em que consiste o trabalho de escritor 
que está realizando ao escrever Cézanne, para responder em 
seguida que se resume “[...]en apuntar a la expresión, justa – 
y no solo justa, sino fecunda –; aquela expresión que, además de 
resolver un problema, siembra y suscita problemas nuevos...” O 
trabalho do pintor, como aliás qualquer trabalho, não é di-
ferente nesse sentido. Também ele consiste em “[...] apuntar, 
en probar entre dos colores-límites, entre dos líneas-límites, el co-
lor, la línea justa.” Não obstante, a justa medida, pelo caráter 
aproximativo que D’Ors atribui ao trabalho humano, escapa 
à particularidade de sua função e “La possibilidad de equivo-
cación es condición esencial en el trabajo del hombre.” (D’ORS, 
p. 125, 1963) A atividade infalível tipifica o automatismo da 
máquina. Não haveria trabalho, esforço, na aprendizagem do 
manejo de uma arma, se um mecanismo qualquer corrigisse 
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automaticamente a mirada, permitindo atingir o alvo a cada 
vez. Todo esforço é no sentido de aprimorar uma mirada que 
nunca deixa de ser tateante. 

VI

Cézanne, o escrito de D’Ors não poderia deixar de ser um 
ensaio, um tatear, uma tentativa de esboçar o pintor, o seu 
trabalho, seu esforço por se auto-germinar com sua pintura. 
Não poderia ter outro nome, ou subtítulos. Entre a acuidade 
do olhar do animal e a transcendência do olhar do Santo, 
simbolizados no olho de Cézanne, em seu gesto, encontra-se 
em gestação a região instável de um ontologia concreta, que 
se instaura no “entre”que é próprio da ideia pragmática; pro-
dução poética, a ideia, é também o real. Como afirma D’Ors, 
depois de sua descida aos infernos da abstração e do pecado do 
reducionismo conceitual, Cézanne realiza sua anábasis, entre-
tanto, “Para alcanzar algún fruto en el ver y en el hacer le será preciso 
a este probre expulsado del Paraíso trabajar mucho.” (D’ORS, p. 
129, 1963) Ou seja, sua ascensão não se dará sem o duro es-
forço de um tatear oscilante que caracteriza todo trabalho da 
poiesis. Da mesma maneira se apresenta a filosofia para D’Ors: 
talvez uma árdua ascensão repetida em uma prática devocio-
nal que nunca atinge a transcendência fora dela mesma. Uma 
devoção ao fazer, ao trabalho da poiesis.

D’Ors se encontra refletido em Cézanne, isto é, no seu 
ensaio, produto do seu pensar, de sua pragmática, bem como 
na imagem do próprio Cézanne, aí revelada, a do pintor que 
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tateia com seu olhar e seu gesto a ordem divina na natu-
reza. Assim, se a obra de Paul Cézanne é um exemplo da 
espudástica, isto é, exemplo da autenticidade que emerge do 
esforço por se aperfeiçoar a figuração no esboço que é todo 
o real, não é menos verdade que o trabalho de mirar o alvo 
“Cézanne” e de trazer sua obra, poeticamente, à visibilidade 
dada na metonímica do olho de Cézanne, duplo olhar ani-
mal e Santificado, faz de D’Ors um merecedor desse mesmo 
título que ele atribui a Cézanne “príncipe dos aprendizes”. 
Tanto um quanto o outro, traçam o fazer de uma filosofia 
que reivindica o jogo, a arte, o esboço ensaístico como o 
trabalho autêntico do pensamento.
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9.

Luis Buñuel e Eugênio d’Ors: no-
tas sobre um encontro em Madri

Igor Z. Cerqueira

Introdução

Lendo sobre a vida e a obra de Luis Buñuel, é difícil não 
se impressionar com um período em especial: os anos de sua 
permanência na Residência dos Estudantes de Madri, que vão 
de 1917 a 1925. Além de este ser um momento extremamen-
te rico de sua trajetória artística e pessoal – dele datam, por 
exemplo, sua associação com Salvador Dalí e Federico García 
Lorca –, a atividade cultural que o rodeia então inclui figuras 
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notórias das mais diversas áreas de saber, desde a poesia e a 
pintura até a neurologia e a entomologia. E, se a capital da 
Espanha é a paisagem mais ampla em que convivem tantas 
personalidades influentes, é a Residência dos Estudantes que 
serve de catalisador para boa parte de suas interações. 

Neste artigo, pretendemos tão-somente contextualizar, ainda 
que de forma resumida, um dos encontros propiciados por este 
cenário: o do jovem Luis Buñuel com o filósofo catalão Eugênio 
d’Ors. Se o próprio Buñuel o menciona algumas vezes em sua 
biografia Meu último suspiro, escrita em parceria com Jean-Clau-
de Carrière, acreditamos que algumas informações complemen-
tares sobre d’Ors e sobre a Residência dos Estudantes como 
um todo ajudam a trazer à tona como a relação entre esses dois 
autores se inscreve em um cenário cultural mais amplo. 

Não tentaremos, neste texto, estabelecer um diálogo mais 
minucioso entre as ideias estéticas de d’Ors e a obra do autor 
de Um cão andaluz. Um estudo desta natureza certamente se-
ria interessante tanto para os leitores de filosofia quanto para 
os apreciadores de cinema; mas, por questões de organização, 
cabe deixá-lo para outra oportunidade. Por hora, contenta-
mo-nos em oferecer o esboço histórico que se segue. 

1. Luis Buñuel na Residência dos Estudantes

Luis Buñuel tem dezessete anos quando vai a Madri com 
seus pais em busca de um lugar onde continuar seus estudos. 
Apesar de ter passado a maior parte da infância em uma escola 
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de jesuítas, ele acaba de completar os dois últimos anos do 
ensino básico em um colégio laico, onde a leitura de A ori-
gem das espécies terminou de colocar sua fé em crise. Não tem 
qualquer ambição profissional em particular: seu maior desejo 
é sair da casa dos pais e, se possível, da própria Espanha. 

Depois de visitarem uma série de pensões estudantis, 
os Buñuel acabam conhecendo a instituição que, nos anos 
seguintes, marcaria profundamente a formação intelectual 
e artística do futuro cineasta do surrealismo: a Residência 
dos Estudantes de Madri. Criada em 1910 e inspirada no 
modelo dos colleges ingleses, ela tinha a ambição de agir 
como um bastião de modernidade na Espanha de então. 
Para além de oferecer um ensino técnico e acadêmico de 
ponta, sua preocupação mais fundamental era atuar sobre 
a formação do caráter dos estudantes, estimulando deter-
minados valores – como disciplina, senso de compromisso, 
honestidade, desinteresse pelo supérfluo e gosto pelo estu-
do – que pareciam essenciais para promover o desenvolvi-
mento nacional. Em outras palavras, sua meta era criar uma 
elite intelectual que serviria como agente transformador da 
sociedade como um todo.1 

Uma das partes mais importantes desse projeto educacional 
se resumia a combater o risco de uma especialização excessiva 
dos saberes. Conforme aponta Isabela Tovar,

1. TOVAR, 1990, p. 194. 
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Una de las características que confieren singularidad a 
la Residencia, y concretamente a su grupo universita-
rio, radica en la heterogeneidad de sus habitantes, de 
edades y procedencias diversas, y de quehaceres y de-
dicaciones múltiples. La convivencia entre estudiantes 
de distintas especialidades y posgraduados procedentes 
de los más variados campos del saber, la confrontación, 
por tanto, de ópticas, intereses y ocupaciones de muy 
vanado signo parecen constituir un elemento impres-
cindible del sistema educativo de la Residencia de Es-
tudiantes, y un factor de peso en los criterios de ad-
misión de alumnos, por lo demás muy flexibles […].2

De fato, o comitê diretor da instituição sempre trabalhou 
para garantir o ingresso de pessoas de diferentes classes sociais 
e áreas de estudo. Se, historicamente, a maior parte dos matri-
culados acabou cursando Direito, Medicina ou as Engenha-
rias3, também é sabido que desde muito cedo a Residência se 
destacou por sua capacidade de atrair poetas e escritores como 
Juan Ramón Jiménez e José Moreno Villa, tornando-se uma 
cena artística extremamente fértil por mérito próprio.4 Ao 
mesmo tempo, uma série de estratégias visava manter a escola 
acessível a famílias mais pobres, incluindo tanto a concessão 
de bolsas parciais ou integrais quanto um grande esforço em 

2. Ibid. p. 141. 

3. Ibid. p. 143. 

4. Ibid. p. 27.
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evitar o aumento dos preços, mesmo em períodos de grande 
instabilidade econômica.5 Por fim, toda a organização da vida 
interna da Residência, desde o plano arquitetônico dos nú-
cleos residenciais até a disciplina relacionada às refeições, fora 
pensada para fazer com que esses residentes tão diversos con-
vivessem rotineiramente. É revelador notar como, desde seus 
primeiros momentos, quando ainda contava com instalações 
muito reduzidas, a instituição já reservara algumas áreas espe-
cificamente para a vida em comum, dentre eles o refeitório e 
uma sala de estar6, além dos jardins. 

A trajetória de Luis Buñuel mostra bem a flexibilidade do 
ensino na Residência, assim como as inúmeras oportunidades 
que esta deixava à disposição dos alunos. Seguindo o desejo 
de seu pai, ele se matricula a princípio para se tornar um en-
genheiro agrônomo. Decide trocar de curso pouco depois, 
mas não arrisca uma mudança drástica e opta pela engenha-
ria industrial. Se empenha bastante, chegando a fazer aulas 
particulares para superar as dificuldades com matemática, mas 
eventualmente escolhe seguir seu interesse pessoal por ciên-
cias naturais: passa a estudar entomologia com Ignácio Bolí-
var (então diretor do Museu Nacional de Ciências Naturais 
de Madri) e chega a conviver com o neurologista Santiago 
Ramón y Cajal nos laboratórios da escola. Por fim, ainda 

5. Ibid. p. 159. 

6. Ibid. p. 79. 
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muda de área uma última vez e se transfere para História, uma 
das disciplinas na Faculdade de Filosofia e Letras, na qual irá 
se licenciar em 1924.7 

Um ponto que permanece constante durante todo esse 
percurso é seu interesse por esportes. José Moreno Villa 
– figura-chave na vida interna da Residência e amigo de 
Buñuel – chegou a descrevê-lo em uma ocasião como “‘el 
gran loco’, que quiso estudiar entomología pero dedicán-
dose exclusivamente a la gimnasia”8. Além de levantar cedo 
todos os dias para correr, não importando a intensidade do 
frio, Buñuel termina fundando a equipe de atletismo da Re-
sidência e até pratica boxe amador por um breve período 
em 1919. “Todos os exercícios me agradavam” – ele recorda, 
anos mais tarde, em sua biografia – “Chegava até a escalar a 
fachada da Residência”.9 

É nesse ambiente eclético e instigante que o futuro cineasta 
desenvolve um grande interesse pela poesia, principalmente 
graças a outro estudante, Federico García Lorca, que ingressa 
na Residência em 1919 para estudar Letras e logo se torna 
bastante popular. Em verdade, com o passar do tempo, sua 
presença afeta todo o núcleo residencial em que se hospedou 

7. BUÑUEL, 1982, p. 71. Cf., também, ARANDA, 1975, p. 22. 

8. MORENO VILLA: Vida en claro. Autobiografía. México, D.F.: Fondo de 
Cultura Económica, 1976, p. 112. Citado em: TOVAR, Op. Cit. p. 150. 

9. BUÑUEL, Op. Cit. p. 73. 
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e ajuda a estabelecê-lo como um ponto de destaque da ativi-
dade literária de Madri.10 

Relembrando essa época anos mais tarde, Buñuel geral-
mente fala de si mesmo como alguém de gosto pouco refi-
nado, chegando a se descrever como “um atleta provinciano 
bastante rude”. Pinta o quadro de uma pessoa que se comove 
com espetáculos mais intensos, como a música de Wagner e a 
procissão anual dos tambores em sua Calanda natal, mas acaba 
dedicando a maior parte de seu entusiasmo às armas de fogo, 
à caça, às atividades físicas de modo geral e, com o tempo, aos 
bordéis. Em uma conversa com o escritor Max Aub, ele narra:

“Tú ere mu bruto”, me repetía siempre Federico. Y 
era verdad. A mí, en la Residencia, sólo me gustaba 
hacer deportes, todos. Me levantaba tempranísimo, 
como me ha gustado siempre, para correr, hacer gim-
nasia, lanzar la jabalina, boxear, saltar lo que fuera, y 
en paños menores. Por eso, a las nueve de la noche, 
cuando a veces íbamos al cuarto de Emilio Prados y 
yo me retiraba a dormir, Federico me insultaba. Era 
la hora en que empezaba a leerles, o a recitar, o a to-
car. Y yo me iba a la cama.11

A convivência com Lorca, porém, faz com que ele, pouco a 
pouco, aprenda a desfrutar da poesia. Mais ainda, ele começa a 

10. TOVAR, Op. Cit. p. 122. 

11. AUB, 1985, p. 99. 
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desenvolver uma sensibilidade mais aguçada, abrindo caminho 
para todo um novo leque de experiências que o acompanha-
riam pelo resto da vida. Em Meu último suspiro, ele conta:

Embora tudo opusesse o aragonês pouco requisitado 
ao andaluz refinado – ou talvez em consequência des-
se contraste –, estávamos quase sempre juntos. À noite 
ele me levava para os fundos da Residência, sentáva-
mos na relva (naquela época os prados e os terrenos 
baldios se estendiam até o horizonte) e me lia seus 
poemas. Lia maravilhosamente. Em contato com ele, 
eu me transformava lentamente, via um mundo novo 
que se abria, que ele me desvendava a cada dia.12 

Abundam declarações de Buñuel em que ele reconhece a 
enorme influência dessa mudança em sua vida. E, de fato, anos mais 
tarde, em uma fala de 1958 que se tornou conhecida, ele não hesi-
taria em descrever o cinema como um “instrumento de poesia”.13 

Com o tempo, o estudante de História começa a escrever 
seus próprios poemas e contos. Na época, em parte graças às 
pessoas que conhecera no alojamento, ele já frequentava alguns 
dos círculos literários de Madri. Tinha especial admiração por 
Ramón Gómez de la Cerna e havia se aproximado em parti-
cular do grupo Ultraísta, formado por poetas com ambições 
vanguardistas que orbitavam em torno de Guillermo de Torre. 

12. BUÑUEL, Op. Cit. p. 86. 

13. Cf. XAVIER, 2008, p. 333. 
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Ele logo tem textos publicados em revistas locais, dentre elas a 
Gaceta Literaria – para a qual, alguns anos mais tarde, irá enviar 
críticas de cinema escritas em Paris. O poeta e pintor Rafael 
Alberti, que foi um de seus amigos na Residência, nos dá um 
retrato interessante dessa fase em uma entrevista: 

Sé que le costaba un gran trabajo escribir y sufría 
muchísimo, y se pasaba las noches, según me con-
taban Federico y los demás, escribiendo sus cosas 
literarias con un gran dolor, con un gran esfuerzo, 
hasta que insensiblemente fue descubriendo su ver-
dadero camino […].14 

Inclusive, a imagem de Buñuel debruçado sobre seus pa-
péis noite adentro encontra eco em sua primeira publicação, o 
conto Uma traição inqualificável, que figurou no número 23 da 
revista Ultra em 1º de Fevereiro de 1922 e foi recolhido por J. 
F. Aranda. Assim começa a narrativa: 

Há um ano que eu trabalhava na minha obra, na mi-
nha grande obra. Todos os dias investia cinco, seis, dez 
horas neste trabalho-cimeiro que já começara a ser 
disputado pelas melhores revistas literárias do mundo 
inteiro. Os móveis, o soalho e os livros do meu quar-
to compraziam-se vendo-me prosseguir esta obra 
genial. Mal me sentava, chegavam-se a mim a mesa, 
a biblioteca e a cama, pipilando de contentes. So-
bretudo a biblioteca aproximava-se ao máximo, em 

14. AUB, Op. Cit. p. 286. 
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pontas, e arqueando as lombadas dos livros, na atitude 
da grande expectativa. Uma aranha[,] que trabalhava 
numa grande casa de construção ao canto da pare-
de, deslizava pela polé do seu andaime e acenava-me 
com as patas.

Meu único inimigo, provocador e brigão, era o vento.15

Cada vez mais entusiasmado com o mundo literário, ele ain-
da irá demorar alguns anos para encontrar o “verdadeiro cami-
nho” que Alberti tem em mente: o cinema. Durante sua esta-
da na Residência, ele ainda não o enxerga como um meio de 
expressão tal qual à literatura, a pintura ou o teatro; trata-se de 
uma distração leve e nada mais. Em sua biografia, ele declara: 
“Jamais, nessa época, pensei em tornar-me um dia cineasta”.16

Boa parte da atividade cultural de Buñuel neste período 
é, direta ou indiretamente, ligada às peñas, reuniões periódicas 
que acontecem em cafés e onde se discutem diferentes assun-

15. ARANDA, 1996, p. 68. O conto também foi contemplado em Luis 
Buñuel: a critical biography, do mesmo autor (ARANDA, 1975, p. 252). 
Segundo consta na página 384 do terceiro volume de The Oxford Critical 
and Cultural History of Modernist Magazines, a revista Ultra só foi publicada 
até Março de 1922; por isso, somos levados a crer que um erro de revisão 
fez com que o livro Os poemas de Luis Buñuel indicasse esse texto como 
sendo de 1º de Novembro do mesmo ano. Em Luis Buñuel: a critical bio-
graphy, encontramos a data correta, citada no corpo de nosso texto. 

16. BUÑUEL, Op. Cit. p. 105. 
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tos, de amenidades a questões contemporâneas. Os diferentes 
grupos se encontram regularmente em um mesmo estabe-
lecimento e cada um é centrado em uma profissão ou área 
de estudo específica.17 Ainda assim, isso não impede Buñuel 
e muitos outros de transitar rotineiramente entre os círculos 
mais variados. Além das peñas literárias em cafés como o Gi-
jón, o Pombos e o Café Del Prado (neste último costumavam 
se reunir os Ultraístas), ele visita muitas vezes o Café Fornos, 
onde convive com estudantes de Medicina, e o Café das Plan-
terías, onde aconteciam discussões de cunho político. Entre as 
muitas figuras intelectuais que encontra nessas ocasiões está o 
catalão Eugênio d’Ors. 

2. Eugênio d’Ors: de Barcelona a Madri, 

passando por Paris

Nascido em 1881, d’Ors já beira os quarenta anos quando 
Buñuel começa a escrever seus poemas e já colabora em re-
vistas e jornais na Espanha desde seus tempos na Universida-
de de Barcelona, ainda nos últimos anos do século XIX. Aos 
vinte e cinco, inclusive, fora enviado a Paris como correspon-
dente do jornal La véu de Cataluña, época em que também 
recebeu fundos da Deputação de Barcelona para estudar as 

17. Ibid. p. 76. 
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tendências científicas e culturais da França de então. Nes-
se período de intensos estudos ele entrara em contato com 
matrizes de pensamento com as quais irá dialogar até o final 
de sua vida: dentre outras, a filosofia de Henri Bergson e os 
pragmatismos de William James e Charles S. Peirce.18 

No mesmo ano em que se mudou para Paris, 1906, suas 
contribuições para a imprensa assumiram a forma em que se 
tornariam famosas, as glosas assinadas sob o pseudônimo “Xe-
nius”. Nessas colunas breves e de linguagem mais ou menos 
provocativa, o autor se dispunha a comentar temas filosóficos, 
científicos e estéticos, fazendo referências a pensadores e ideias 
em pauta na Europa à época. Era um projeto inusitado, e seria 
de se esperar que causasse algum estranhamento. O colunista 
chega a brincar com a ideia em suas “Doce glosas de filosofía”, 
começando o primeiro texto desta série com a pergunta: “El 
distraído lector de un cotidiano, ¿tolerará la exposición de una 
filosofía?”.19 Segundo J. Torrendell, jornalista que conviveu 
com d’Ors quando este começava sua carreira na imprensa, 
muitos leitores responderam prontamente:

Sobre el periódico cayó una lluvia violenta de car-
tas, cuyos autores, de todas las clases sociales, exigían 
la radical supresión del Glosari, porque, según unos, 
nadie lo entendía, y, según otros, a todos mortifica-

18. NUBIOLA, 1997, p. 610. 

19. D’ORS, 1995, p. 135. 
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ba. Para aquéllos, cada glosa era una tontería, o una 
excentricidad, una “pose”, y el glosador un “poseur” 
o un simple, un ingenuo; para éstos, un maligno de-
seo de molestar, una inclinación al extranjerismo, un 
odio declarado a la tradición, una campaña, en fin, 
anticatalanista.20 

Outros, porém – principalmente jovens universitários – se 
entusiasmaram com a novidade. “Xenius” logo se tornou figu-
ra central em um movimento batizado “Noucentisme”, que 
buscava renovar o cenário cultural da Catalunha ao assimi-
lar influências de outros países e resgatar valores classicistas.21 
Ao mesmo tempo, as circunstâncias em que o filósofo desen-
volveu essas reflexões refletiam diretamente uma das preo-
cupações teóricas que irão acompanhá-lo por toda sua obra: 
integrar o pensamento filosófico à realidade cotidiana (sem 
limitá-lo, por exemplo, ao âmbito especializado de uma uni-
versidade); em outras palavras, integrar o conhecimento e a 
vida.22 Em sua sucinta “Definición del Filósofo”, por exemplo, 
d’Ors afirmava: “¿Vivir primero, después filosofar? Lo niego. 
En esto no conozco antes ni después”.23 

20. TORRENDELL, 1921. 

21. NUBIOLA, Op. Cit. p. 612. Cf., também, GONZALES, 2008. 

22. Ibid. p. 615. 

23. D’ORS, Op. Cit. p. 54. Esta glosa possivelmente é inspirada em uma co-
nhecida formulação de Henri Bergson: “Antes de filosofar, é preciso viver”. 
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Em 1911, de volta a Barcelona, d’Ors foi nomeado Secre-
tário Geral do Instituto de Estudos Catalães, dando início à 
sua longa trajetória política. Ainda no mesmo ano, publicou 
La ben plantada, romance pouco ortodoxo que, em dada pas-
sagem, se declara “un ensayo teórico sobre la filosofía de la 
catalinidad”24. Além de funcionar como síntese das principais 
ideias do “Noucentisme”, o trabalho garantiu ao seu autor 
lugar de destaque no meio literário espanhol, imediatamente 
merecendo comentários (ainda que nem sempre elogiosos) de 
figuras como Miguel de Unamuno. 

Em Fevereiro de 1914, ele está prestes a lançar La filosofía 
del hombre que trabaja y que juega, um livro composto a partir de 
diversas glosas e fragmentos. Este é seu primeiro grande esforço 
para sistematizar suas reflexões científicas e filosóficas, que até 
então se desenvolviam de forma dispersa em várias publicações 
e diferentes idiomas. O volume também acabará incluindo uma 
série de artigos de outros autores que comentam e avaliam o 
pensamento de d’Ors, além de darem alguma dimensão da visi-
bilidade e importância que o escritor já havia conquistado. 

É neste contexto que d’Ors pronuncia sua primeira confe-
rência na Residência dos Estudantes de Madri, entitulada De la 
amistad y del diálogo. Pouco depois, o texto desta apresentação é 

Encontramo-la, por exemplo, na conferência A percepção da mudança, pro-
nunciada em Oxford em 1911 (BERGSON, 2006, p. 157). D’Ors, no caso, 
certamente teria entrado em contato com ela em outro contexto. 

24. D’ORS, 1920, p. 90. 



Eugenio d’Ors e Charles S. Peirce: jogo e pragmatismo em ação 256

publicado pela editora da própria instuição no formato de um 
pequeno livro. Ao contrário de outros volumes produzidos 
pela Residência, porém, este é financiado por subscrições e 
impresso em edição limitada de 250 exemplares, sem ser des-
tinado à venda.25 Ele conta com uma dedicatória igualmente 
singular assinada em Abril de 1914, que viria a ser reproduzida 
na segunda edição, de 1919: 

A ti, Xenius, estas palabras tuyas, que nos dejaste, en 
prenda de noble afecto, a tu paso por este hogar varo-
nil. Al devolvértelas, en caracteres indelebles, que son 
como un trigo reciente, gemelo del de u siembra, qui-
siéramos que la espiga de Ceres, símbolo de eternidad, 
fuese dorado emblema de nuestra amistad perfecta. 

Teniendo el libro con nosotros, pensaremos, claro 
amigo, que siegues siendo nuestro, que te sentimos, 
en tu celda, libando flores del espíritu y cargando de 
transparente miel la blanda arquitectura de tu panal, 
que te vemos aparecer, cada tarde, a nuestro lado, se-
reno, seguro y sonriente. 

Mas, torna, amigo, a llenar el sitio en sombra que ya 
siempre ha de aguardarte, exaltando un día con el 
prestigio de su presencia.26 

25. TOVAR, Op. Cit. p. 290. 

26. D’ORS, 1919. 
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Para além dessa publicação pouco usual, o tom do prefácio 
à segunda edição e de uma menção posterior a d’Ors na revis-
ta Residência, publicada pela mesma instituição, reforçam a im-
pressão de que sua presença se torna motivo de orgulho para a 
administração da escola.27 Ao mesmo tempo, é lícito imaginar 
que o filósofo encontra muito pelo que se interessar neste es-
paço, já que existem muitas convergências entre suas próprias 
ideias e os ideais trabalhados na Residência. Podemos apontar 
brevemente, por exemplo, que ambos partilhavam um projeto 
pedagógico amplo de renovação cultural e, consequentemen-
te, social; combatiam a especialização extremada, advogando a 
necessidade de um diálogo constante entre diferentes áreas de 
saber; buscavam referências intelectuais e morais fora da Espa-
nha, em países como a França e a Inglaterra; e prezavam por 
uma estética da economia, que valorizava a funcionalidade e a 
harmonia obtida pelos meios mais simples.28 

Em todo caso, é fato que as relações do autor catalão com 
a Residência estavam apenas começando. Nos anos seguintes, 
duas outras conferências como esta são pronunciadas e pu-
blicadas em forma de livros: Aprendizaje y heroísmo em 1915 
e Grandeza y servidumbre de la inteligencia em 1919, quando 
Buñuel já estuda em Madri. D’Ors ainda protagoniza falas 

27. TOVAR, Op. Cit. p. 172. 

28. Sobre este último ponto, é interessante comparar a sessão 1.3 do livro 
de Isabela Tovar, La residencia de estudiantes, com as páginas 48 e 49 do 
romance de d’Ors, La bien plantada de Xenius. 
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como El arte de ser sencillo (de 1924) e La hora del Palladio (no 
período de 1931 e 1932), além de uma apresentação sobre 
Claudio de Lorena no Museu do Prado em 1926, que termina 
figurando na revista Residência no mesmo ano. Ele também 
contribui com artigos originais para diferentes números des-
ta mesma revista, como El Botânico e Wanda y los estudiantes, 
sobre um recital da cravista Wanda Landowska realizado na 
instituição em 1920. Por fim, também oferece palestras fecha-
das na Residência de Senhoritas, uma extensão da Residência 
dedicada ao público feminino que fora criada em 1915, re-
presentando uma experiência inédita no cenário educacional 
espanhol.29 No período de 1923 e 1924, por exemplo, pro-
nuncia três conferências reunidas sob o título La teoría de la 
cultura: la cultura como saber, la cultura como estado, la cultura como 
milicia, além de ser objeto de uma fala de Enrique Díez-Ca-
nedo, Lectura y crítica de la obra de Eugenio d’Ors. Entre 1928 
e 1929, discursa sobre El secreto de la biografía para o mesmo 
público, dentre outras intervenções30. 

29. TOVAR, Op. Cit. p. 92. 

30. D’Ors é indicado como o autor de um Diccionario filosófico portátil no 
catálogo de publicações da editora da Residência; contudo, não con-
seguimos levantar mais informações sobre este trabalho em particular. 
Também vemos, na página 348 do livro de Isabel Tovar, menção a uma 
leitura comentada do Glosari realizada pelo próprio filósofo na Resi-
dência de Senhoritas, mas sem indicação de data. Aliás, todas as informa-
ções deste parágrafo se encontram em diferentes pontos deste volume, 
que inclui uma reprodução do catálogo de publicações da Residência. 
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Mesmo levando em conta essa intensa atividade, talvez o 
aspecto mais marcante da vinculação de d’Ors à Residência 
seja, simplesmente, sua convivência com os estudantes e tu-
tores. Em verdade, suas relações com a instituição nascem do 
fato de que, assim como outros intelectuais e artistas da época, 
d’Ors costumava se hospedar lá quando viajava a Madri, che-
gando a ser uma presença bastante regular em certos perío-
dos.31 É um detalhe revelador, pois reflete a política da escola 
de incentivar a interação constante entre os estudantes e figu-
ras de destaque no âmbito acadêmico e cultural, vendo nisto 
uma forma de educação pelo exemplo. Tanto os administra-
dores e tutores fixos – como Alberto Jiménez Fraud, Miguel 
de Unamuno, José Ortega y Gasset e Santiago Ramón y Cajal 
– quanto os visitantes como d’Ors conviviam com os jovens 
residentes não só em salas de aula, mas em todo o ambiente 
mais amplo formado pelas instalações da Residência, servindo 
como possíveis modelos e fontes de inspiração. Tovar sintetiza 
bem os diversos papéis destas figuras exemplares ao afirmar:

Al margen de las enseñanzas que muchos profesores 
desempeñaron, al margen de la labor de tutoría que 
desarrollaron como “Colegiales graduados y mayo-
res de edad”, guiando los estudios de determinados 
residentes cuya dirección les había sido confiada, al 
margen de su activa participación en determinados 
proyectos residenciales, la presencia de estos “espíri-

31. TOVAR, Op. Cit. p. 172. 
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tus mayores” en la sede residencial, a través de la con-
vivencia con los estudiantes, como residentes fijos, 
ocasionales, o simplemente como visitantes asiduos 
y colaboradores, se presenta como un componente 
destacado del proyecto educativo desenvuelto en la 
Residencia de Estudiantes, elemento que, además de 
a pautas institucionistas, remite directamente al es-
quema universitario inglés […].32 

O horário das refeições, por exemplo, servia como um mo-
mento importante para essa convivência rotineira entre estu-
dantes e tutores,33 e sabemos que o próprio Buñuel teve a opor-
tunidade de dividir tal espaço com d’Ors. Nas Conversaciones con 
Buñuel de Max Aub, ele narra: “Estuve a punto de pegarme con 
Martín Domínguez – el otro fuerte de la Residencia – porque 
aseguraba que Federico era homosexual. Un día que había ido 
a comer a la Residencia con d’Ors...”. Neste momento, ele é 
interrompido pelo entrevistador, que exclama: “¡Vaya pareja!”34

Além da política institucional da Residência, outros fatores 
deste período também parecem importantes para entender a 
presença frequente de d’Ors no ambiente estudantil. Na bio-
grafia Meu último suspiro, Buñuel recorda que o filósofo “sen-
tia-se um pouco isolado quando ia a Madri. Por isso gostava 

32. Ibid. p. 171. 

33. Ibid. p. 188. 

34. AUB, Op. Cit. p. 105. Buñuel conta o mesmo episódio na página 86 
de Meu último suspiro. 
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de ir à Residência, do contato com jovens estudantes e de 
participar, de quando em quando, da peña do Café Gijón”.35

Ao que tudo indica, ele tem motivos de sobra para se sentir 
isolado. Jaime Nubiola nos aponta, na apresentação biográfica 
que escreveu sobre este autor, como a atividade política que 
este começara a protagonizar na Catalunha em 1911 acaba ge-
rando tantas “envidias, suspicacias y vanidades que finalmente 
se verá forzado a retirarse. En enero de 1920 su actuación polí-
tica será sometida a debate en la Asamblea General de la Man-
comunidad y globalmente censurada”.36 Neste mesmo ano ele 
fixa residência em Madri e passa a realizar a maior parte de sua 
produção intelectual em castelhano, ao invés do catalão de sua 
comunidade natal. Para uma figura-chave do “Noucentisme”, 
trata-se de um fato particularmente significativo. 

Ademais, o autor de La ben plantada parece ter sido uma 
figura bastante controversa também nos círculos intelectuais 
de Madri, apesar de sua incontestável importância. Conver-
sando sobre este período anos depois com o escritor Max 
Aub, Buñuel narra:

Nos reuníamos en Gambrinus por la tarde, y en Pla-
terías, por la noche. Allí venia Eugenio d’Ors porque 
no le aceptaban en las reuniones de [José] Ortega [y 
Gasset]. Además de no tomarle muy en serio, les mo-

35. BUÑUEL, Op. Cit. p. 96. 

36. NUBIOLA, Op. Cit. p. 613. 
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lestaba su paso del catalán al castellano. Era una espe-
cie de traición. Además de su aire engolado y de sus 
ínfulas de triunfo parisiense. Con nosotros sí venía.37

O próprio Aub, que também alega ter conhecido d’Ors 
pessoalmente por volta da década de vinte, chega a comentar 
o assunto mais adiante nesta mesma conversa: 

Yo nunca lo he tragado. […] Dejando aparte la Ben 
plantada, ese escritor, por lo que todos dicen conside-
rable, nunca me interesó. Y no será porque no lo leí. 
Creo que no me faltaba ninguno de sus libros. Tan 
admirado por amigos míos en los que yo confiaba 
totalmente, como Canedo; y, sin embargo, jamás me 
convenció. Todos, como tú ahora mismo, reconocen 
su hinchazón, sus ganas de darse importancia, su pro-
sopopeya. Pero, a pesar de ello, todos lo admiran. […] 
Seguramente, el equivocado soy yo.38

Com tudo isso em mente, é de se imaginar que a con-
vivência com estudantes neste período acaba sendo parti-
cularmente importante para o filósofo, sempre tão afeito 
ao diálogo, à interdisciplinaridade e à pedagogia. Uma das 
recordações de Buñuel parece sugerir um quadro especial-
mente interessante dessa relação, por se dar fora das ativida-
des de cunho mais acadêmico da Residência:

37. AUB, Op. Cit. p. 110. 

38. Ibid. p. 113. 
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Existia, na época, em Madri, um cemitério desati-
vado há vinte ou trinta anos, onde se encontrava o 
túmulo de Lara, nosso grande poeta romântico. Ha-
via lá mais de cem ciprestes, os mais belos do mundo. 
Era o Sacramental de San Martín. Uma noite, com 
Eugênio d’Ors e toda a peña, decidimos visitar o ce-
mitério. Durante a tarde, eu combinara tudo com o 
vigia, dando-lhe dez pesetas.

À noite, penetramos em silêncio no velho cemitério 
abandonado, à luz do luar. Vejo um jazigo entreaber-
to, desço alguns degraus e ali, num raio de lua, vis-
lumbro a tampa de um caixão ligeiramente levantada, 
deixando aparecer uma cabeleira de mulher, resse-
quida e suja. Muito emocionado, chamo os outros 
que vêm juntar-se a mim no jazigo. 

Essa cabeleira morta à luz do luar, que recordei em 
Le fantôme de la liberté (os cabelos ainda crescem na 
sepultura?), é uma das imagens mais impressionantes 
que encontrei em minha vida.39

O que terá guardado Eugênio d’Ors dessa visita ao Sacra-
mental de San Martín? 

39. BUÑUEL, Op. Cit. p. 96. 
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3. Ida a Paris

Buñuel passou vários anos tentando, em vão, deixar a Es-
panha. Antes mesmo de ir para a Residência, quando seu pai 
lhe perguntou qual carreira ele pensava em seguir, respondeu 
que gostaria de se tornar músico apenas como desculpa para ir 
morar em Paris. A ideia foi logo reprovada: “Recusa formal de 
meu pai. Eu tinha necessidade de uma profissão séria e todos 
sabem que os músicos morrem de fome”.40 Mais tarde, duran-
te seus primeiros anos em Madri, ficou sabendo que estavam 
precisando de professores de espanhol em outros países, dentre 
eles os Estados Unidos, e se candidata imediatamente. Foi frus-
trado mais uma vez, pois não aceitavam estudantes de Ciências 
Naturais, apenas aqueles da Faculdade de Filosofia e Letras. Foi 
por isso, inclusive, que mudou para o curso de História, que 
acabou seguindo até o final. Pouco depois de se licenciar, en-
fim, o futuro cineasta ganha uma nova oportunidade.

Em 1925, soube que se ultimava em Paris a criação de 
um organismo internacional intitulado Sociedade In-
ternacional de Cooperação Intelectual, sob a jurisdição 
da Sociedade das Nações. Por antecipação, Eugênio 
d’Ors era designado como representante da Espanha. 

Participei ao diretor da Residência meu desejo de 
acompanhar Eugênio d’Ors como uma espécie de 

40. BUÑUEL, Op. Cit. p. 71. 
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secretário. Candidatura aceita. Como o organismo 
ainda não existia, solicitaram-me que fosse para Pa-
ris e aguardasse lá. Única recomendação: ler diaria-
mente Le temps e o Times, para aperfeiçoar o francês, 
que sabia um pouco, e tomar contato com o inglês, 
que desconhecia.41 

Buñuel efetivamente vai a Paris ainda no mesmo ano 
e começa a ter aulas tanto de inglês quanto de francês.42 
Mas chegou a ocupar a posição de auxiliar de d’Ors na 
Sociedade Internacional?

No ocupo nada. A principios del veinticinco, por la 
Residencia de Estudiantes, con recomendación de 
Azcárate, fui a París a lo de la Cooperación Intelec-
tual de la Sociedad de Naciones. Pero la Sociedad 
de Naciones no tenía dinero. Francia, que era la que 
tenía que pagar, tampoco tenía dinero.43

Em todo caso, como se sabe, a mudança marca o come-
ço de uma nova fase de sua vida, absolutamente decisiva. É 
quando – depois de assistir Destino, de Fritz Lang – decide se 
dedicar ao cinema e começa a trabalhar como assistente de 
Jean Epstein. Pouco depois, enquanto enfrenta uma série de 

41. Ibid. p. 108. 

42. AUB, Op. Cit. p. 114. 

43. AUB, Op. Cit. p. 52. 
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dificuldades para produzir um primeiro filme sob seu nome, 
acaba conquistando algum espaço como crítico de cinema: 
não só escreve seus próprios artigos, como chega a se tornar 
editor das sessões sobre a sétima arte das revistas La Gaceta 
Literária, de Madri, e Cahiers d’art, que é então referência nos 
círculos artísticos de Paris.44 

D’Ors, por outro lado, realmente chega a atuar na Sociedade 
Internacional, como previsto. Também é neste segundo perío-
do em Paris que ele publica novos trabalhos que se tornariam 
célebres, como Paul Cézanne (1930) e Du Baroque (1935).45 

Ambos mantêm relações com a Residência nos anos se-
guintes. Em 1928, Buñuel volta a Madri como conferencista 
para falar sobre o cinema de vanguarda da época, apresentando 
filmes de René Clair e Renoir. A apresentação acaba receben-
do bastante destaque e uma recordação do próprio cineasta – 
então um iniciante – ajuda a pintar um quadro verossímil de 
como tudo foi organizado:

Como la Sociedad de Conferencias era una cosa 
muy seria, que iba Frobenius y no sé quién, pues para 
que no dijera alguna tontería tuve un presidente un 
poco bruto que me examinó a ver si no decía alguna 
incongruencia. Y me examinaron, un día o dos días 
antes de la conferencia, el marqués de Palomares, Al-
berto Jiménez Fraud, Ortega y Gasset, amigos de la 

44. ARANDA, 1975, p. 53. 

45. NUBIOLA, Op. Cit. p. 613. 
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Residencia, no recuerdo quien más. Creo que Mo-
rente vino también, poique era amigo de Ortega. Les 
di la conferencia y la aprobaron.46

D’Ors, como vimos, ainda oferece palestras e conferên-
cias na Residência até o início dos anos trinta. Além disso, o 
pensador catalão continua a dividir opiniões, tendência de sua 
trajetória que irá se tornar cada vez mais marcante conforme a 
ditadura franquista se aproxima. Conversando com Max Aub, 
Buñuel faz menção a uma glosa publicada pouco antes do fim 
da monarquia espanhola que, ao que tudo indica, não contri-
buiu bem para a reputação do filósofo. Depois de afirmar que 
“D’Ors era muy amigo mío, y yo tenía una gran admiración 
por él”, ele continua:

[…] te estoy hablando de mil novecientos veintidós, 
veintitrés, veinticuatro, antes de aquellas famosas glosas, 
creo que el veintiocho, en que después de una enfer-
medad del rey, escribió, en serio, en el ABC, hablando 
de la salida del rey al balcón para saludar a la multitud: 
“Entonces se asomó el astro”. No, hombre, no. Antes 
de eso, a todos nos gustaba d’Ors. Era, de verdad, una 
de las pocas personas que hablaba bien del arte.47

Em 1929, Buñuel realiza, em parceria com Salvador Dalí, 
seu primeiro curta-metragem, Um cão andaluz. É bem conhe-

46. AUB, Op. Cit. p. 70. 

47. Ibid. p. 113. 
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cida a história de como Man Ray e Louis Aragon organizaram 
a pré-estreia do filme, em que Buñuel fica atrás da tela ope-
rando uma vitrola, com pedras guardadas nos bolsos para reagir 
em caso de uma reação negativa da plateia. Menos mencionada 
é a estreia realizada pouco depois em Madri. É o próprio ci-
neasta quem a descreve brevemente para Max Aub: “Un perro 
andaluz se estrenó en Madrid el veintinueve, en el cine Royalty. 
Estaba a reventar: Ortega, d’Ors, Canedo, Ramón...”48

Qual terá sido a reação de d’Ors ao insólito curta-metra-
gem de Buñuel e Dalí? E, inversamente, terá a convivência 
com o filósofo catalão influenciado de maneira expressiva a 
postura artística dos ex-alunos da Residência? Questões como 
essas seriam matéria para um outro trabalho, mais minucioso 
e, possivelmente, mais provocativo. Nossa narrativa se encerra 
nestas dúvidas, deixando a porta aberta para novas reflexões. 
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10.

Charles S. Peirce e Eugênio 
d’Ors: liberdade, jogo e 

primeiridade no self

Lorena Silva Bicalho Rodrigues

Introdução

O homem que veio do sul tinha um propósito sobrenatu-
ral: queria sonhar um ser-humano com tal minúcia de deta-
lhes, que o faria real. Essa é a história do conto “Las ruínas cir-
culares” de Borges. O homem traria um ser à realidade apenas 
por sonhá-lo. Um dia, as ruínas do santuário do deus do fogo 
foram destruídas pelo fogo. O mago, por um instante, pensou 
refugiar-se nas águas, mas logo compreendeu que a morte era 
certa. Caminhou, então, contra as chamas. Elas não mordiam, 
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mas o acariciavam sem calor. “Con alivio, con humillación, 
con terror, comprendió que él también era una apariencia, 
que otro estaba soñándolo.” (BORGES, 2015, p. 64). Ao ler 
essas palavras, ressoa a pergunta: o que acontece na mente de 
uma pessoa que, de repente, percebe que toda a sua vida foi 
apenas o sonho sonhado por outro alguém? Como seguir vi-
vendo com essa nova informação se a pessoa havia se constitu-
ído enquanto um ser autônomo, ou pensava que havia?

Uma mente finita capaz de tornar-se um agente autônomo, 
segundo Peirce, possui necessariamente três forças distintas. A 
primeira é a força dos sentimentos, referente ao tornar-se – e 
não ao ser já sendo. Ou seja, a força da consciência de ser. A 
segunda é a força da ação, isto é, de modificar realmente algu-
ma coisa. A terceira força consiste na força de adquirir hábitos 
– de ser sendo – e de livrar-se deles também. (MS 670, 4-7 in: 
COLAPIETRO, 2014, p. 138). A mente descrita dessa forma 
é capaz de tornar-se um self humano, que, segundo Colapietro 
(2014, p. 138), é aquela que “demonstra capacidades inter-re-
lacionadas da autoconsciência, autocrítica e autocontrole.” 

O conceito de self é trabalhado com mais detalhes no de-
correr deste artigo. Por ora quero assinalar que, enquanto a 
capacidade de criar hábitos e segui-los está vinculada à pos-
sibilidade de crescimento, a capacidade de ser consciente é o 
que garante a unidade do nosso self. Dessa forma, selves são en-
tendidos enquanto unidade porque são mentes que – dentre 
outras habilidades – podem sentir, e é da própria natureza dos 
sentimentos ter continuidade. (COLAPIETRO, 2014, p. 139). 
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Posso ser um sonho e posso seguir sentindo que sou o sonho 
de outra mente. Posso também pensar sobre esse sentimento e 
criar hábitos a partir dessa minha consciência de mim mesmo.

Neste trabalho procuro entender as mudanças que ocor-
rem no self no decorrer do tempo, entendendo a relação da 
potência própria da primeiridade de Peirce e da liberdade e jogo 
de d’Ors nesse processo. 

1. O Self, as Categorias e as Noções de 

Indivíduo, Substância, Organismo e Mente

Primeiramente é importante entendermos melhor a abor-
dagem do self de Peirce. Para Colapietro (2014, p. 137), ela 
pressupõe o entendimento de quatro noções: indivíduo, subs-
tância, organismo e mente.

O indivíduo é um ser individual que reage às coisas no aqui 
e agora – ou seja, enquanto durar a sua reação a algum outro. 
No entanto, ele não é apenas isso, pois sua existência não é 
apenas transitória. Por nossa experiência cotidiana, percebe-
mos que objetos como mesas, árvores e pessoas duram como 
indivíduos por um período de tempo superior a um instante. 
(COLAPIETRO, 2014, p. 129). Para Peirce (CP 3.613), os in-
divíduos, em um sentido mais amplo, duram mais que um mo-
mento já que a continuidade de reações define a identidade da 
coisa. Assim, quando digo que sou a mesma pessoa que a que 
nasceu em determinada data, estou afirmando que existe uma 
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série ininterrupta de reações reais que ligam quem eu sou no 
instante do presente a quem eu fui. Eu como indivíduo sou 
uma continuidade de reações às coisas do mundo. 

A noção de substância para Peirce está vinculada a essa ideia 
do indivíduo no amplo sentido. A regularidade de comportamen-
to é da ordem da continuidade das ações. Tanto regularidade 
quanto continuidade indicam aspectos de terceiridade, enquanto 
que a reação imediata indica aspecto de secundidade. “Uma coi-
sa existente nos confronta como um fenômeno complexo e 
não como um mero segundo; ele exibe terceiridade, bem como 
secundidade.” (COLAPIETRO, 2014, p. 131). As substâncias, por-
tanto, possuem o caráter de secundidade quando se apresentam 
em oposição às coisas. Por outro lado, elas são reconhecíveis por 
nós em virtude de suas qualidades próprias – primeiridade – e em 
virtude da regularidade das suas ações – terceiridade.

A primeiridade é a rara faculdade de ver o que salta aos olhos tal 
como se apresenta, sem modifica-lo com pensamentos ou inter-
pretações. Essa é a faculdade de ver, por exemplo, as cores aparen-
tes na natureza tal como aparecem. (CP 5.42). Ela é tão rara por-
que, ao tentarmos defini-la, ela já se perdeu e virou, no mínimo e 
mais diretamente, a secundidade. Ao pensar sobre meu sentimento 
de ser apenas um sonho, o sentimento puro da consciência de si 
enquanto sonho já se esvaiu. A primeira categoria é a qualidade de 
sentimento sem consideração a nenhuma outra coisa. Ela é a cate-
goria da capacidade de ser, da potência de tornar-se alguma coisa.

A segunda categoria é identificada pela luta que acontece 
após essa primeira sensação comum a tudo que chega à mente. 
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Essa luta é travada entre o esforço e a resistência entre a mente 
e o que chega a ela. A toda ação corresponde uma reação igual.

Si en plena oscuridad sobreviene de súbito un tre-
mendo relámpago, uno estará presto a admitir que ha 
recibido un sobresalto y que ha padecido su acción, 
pero quizás se incline a negar que él, a su vez, ha ejer-
cido una reacción. Sin embargo, ciertamente la ejer-
ció y es consciente de ello. La sensación de sobresalto 
es tanto una sensación de resistir como de padecer 
una acción. Lo mismo ocurre cuando algo afecta a 
los sentidos. La excitación externa llega a producir 
su efecto sobre mí, mientras que yo, por mi parte, no 
produzco ningún efecto discernible sobre ella; y por 
eso la califico de agente, y paso por alto mi propio 
papel en la reacción. (CP 5.45). 

A terceira faculdade é a generalizadora do matemático que 
cria a fórmula abstrata. (CP 5. 43). Ela é a categoria da re-
presentação como elemento do fenômeno. (CP 5.66) Algo é 
tal como é em virtude de suas relações com outros. Ela basta 
por si mesma para proporcionar a concepção de “Verdadeira 
Continuidade” (CP 5.67). Por meio da relação entre as três 
categorias, criamos os hábitos e é a primeira categoria que nos 
permite abandonar certos hábitos e criar novos. As categorias 
universais pertencem a todos os fenômenos, umas predominam 
mais que outras, uma é mais preponderante em um aspecto do 
fenômeno que outra, mas todas participam de cada fenômeno. 

Continuando o entendimento sobre as quatro noções ci-
tadas anteriormente. Após dissertar sobre indivíduo e substância, 
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trato aqui na noção de organismo. Para Peirce, é aquilo que se 
apresenta com alguma matéria. O self, como um signo (CP 
4.6), possui individualidade, e se apresenta com alguma maté-
ria. Para Peirce (CP 5.3313 apud COLAPIETRO, 2014, p. 39), 
signos não são expressões da mente, mas a realidade da mente 
é o desenvolvimento de um signo. E para que o self funcione 
como tal, deve haver corporização, mas a mente, por mais que 
necessite do corpo, nunca se reduz a ele. (COLAPIETRO, 
2014, p. 134). “No caso do homem-símbolo, essa forma é for-
necida pelo organismo humano compreendido como uma 
coisa duradoura” (COLAPIETRO, 2014, p. 137).

A quarta e última noção assinalada por Colapietro é a de 
mente. Como falado anteriormente, o self é um tipo específi-
co de mente. O self humano demonstra certas capacidades já 
mencionadas aqui. A mente, segundo Peirce (MS 318, p. 18 
apud COLAPIETRO, 2014, p. 138), é rudemente definida 
como um “criador de signo” em conexão com uma “máquina 
de reação”. Esses dois aspectos vistos não de forma dualística, 
mas como ponto de um contínuo. A máquina de reação está 
vinculada à regularidade invariável do sujeito consciente en-
quanto que o criador de signo refere-se à parte do indivíduo 
que está mais aberta a novas variações. Essas duas faculdades 
da mente acontecem no processo de semiose; no desenvol-
vimento do signo, que se torna cada vez mais complexo; na 
continuidade dessa ação. A semiose acontece pelas inferências, 
que são possíveis apenas dentro da experiência, quer dizer, do 
encontro com o outro. Os signos são ações que acontecem em 
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relação a outros signos, em relação ao todo e até a eles mes-
mos. Lembrando que o self também é um signo.

2. O Self, a Primeiridade, a Liberdade 

e o Jogo

Ao olharmos para trás, não sabemos exatamente o que 
nos fez tornarmos quem somos hoje – e o que somos hoje 
já é em si um processo contínuo de transformações – e nem 
quais circunstâncias nos trouxeram pelo caminho percorrido. 
As mudanças na vida não dependem apenas de nossa vontade 
consciente. Nossos desejos de criança não foram todos concre-
tizados e nossa personalidade transformou-se de modo incon-
trolável por nós mesmos. Mas como, ao vermos nosso passado, 
sabemos que somos nós? Minha mãe, ao reparar a mancha de 
nascença na perna, se pergunta se ela é realmente ela.

Durante todo o percurso da vida de alguém, a personalida-
de está presente. E por ser essencialmente temporal, ela nunca 
se completa nem se realiza. “Dada a duração finita da existên-
cia humana, uma pessoa nunca tem a compreensão total de 
quem é.” (COLAPIETRO, 2014, p. 124). No entanto, embora 
sejamos inconscientes de forma plena do curso da vida, somos 
relativamente conscientes do presente. “Pessoas são sempre si-
multaneamente quem foram, quem são agora e alguma coisa 
outra e mais do que isso. Este é um dos motivos pelos quais 
a morte é sempre trágica.” (COLAPIETRO, 20014, p. 124).
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Nesse sentindo, o futuro é sempre incerto e o que pen-
samos querer hoje não nos levará a percorrer determinado 
caminho fechado e acabado. Para Peirce (6.157), um futuro 
ainda sem contornos é fundamental para a constituição da 
personalidade. Assim, ao olharmos o passado e pensarmos no 
futuro, percebemos que a realidade do aqui e agora “estaría 
constitutivamente rodeada por una penumbra de posibilismo, 
de ‘caminos no tomados’ (ANDACHT, 2006, p. 3). Graças a 
esse salto possibilista, encontramos uma solução inesperada, 
móvel, flexível para o que, a princípio, pode parecer um ca-
minho fechado e rígido. O mesmo pode ser dito em relação 
ao self, que vive nesse passado, presente e futuro. A esponta-
neidade no modelo triádico de Peirce é um ingrediente vital, 
que contemplamos e exercemos, ao mesmo tempo em que 
lutamos contra a regularidade e previsibilidade da terceiridade. 
A imaginação livre de relações objetivas e as expressões es-
pontâneas do corpo e da mente são o que nos possibilitam, ao 
olharmos o presente e os feitos que nos limitam a determina-
do lugar e tempo, sonharmos outros de nós mesmos e outros 
caminhos e crescermos. 

A primeiridade nos deixa “abandonar la excesiva constricción 
de uma solitária y claustrofóbica identidad para embarcarmos 
proteicos en la travesía del self” (ANDACHT, 2008, p. 7). O self 
é, portanto, entendido como o processo de desenvolvimento 
contínuo de nós mesmos, de uma razoabilidade evolutiva, na 
inseparável união entre o crescimento da razoabilidade, a liber-
dade e a criatividade humanas. Criatividade que é uma pro-
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priedade intrínseca da razão humana, definida como a capa-
cidade de crescer, não sendo, portanto, patrimônio de poucos, 
mas característica central da razão humana. Ela também não 
é um fenômeno pontual, algo de um momento passageiro de 
inspiração, mas algo que está presente em todos os nossos atos 
e pensamentos. “Cada cosa que hiciéramos podría ser creativa 
y esa constancia sería precisamente la que nos permitiría dar 
una continuidad a nuestro vivir, crecer como seres humanos y 
desarrollar empresas creativas.” (BARRENA, 2008, p. 12).

Nos encontramos nuevos al renacer, surcando raudos 
por el proceso del self como determinación semió-
tica creciente. En cambio, cuando nos encontramos 
enfundados en la camisa de hierro inclemente de una 
única identidad asfixiante, esto nos lleva a creer que 
ya no hay donde ir, ni qué soñar, pues la imagen y el 
cuerpo se han confundido en una inmóvil y confor-
mista posición. Todo el ser entonces se agota en esa 
identidad inamovible. (ANDACHT, 2008, p. 6)

Andacht (2008, p. 2), nesse sentido, apresenta a “identidade” 
como um produto interpretativo manifesto, específico, que se 
fixa em um momento dado da história de uma pessoa ou de 
uma sociedade – como exemplo, podemos citar a ideia do pa-
dre, do funcionário, ou a de pertencer a certa etnia ou nação 
–, manifesta pela terceridade. E, em contrapartida, desenvolve o 
conceito de self, entendido como o signo que evolui em um 
contínuo movimento interpretativo, movimento muitas vezes 
inconsciente – processo que se desenvolve na relação entre as 
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três categorias, mas que somente é possível a partir da irreve-
rência da primeiridade.

La semiosis humana discurre entre un límite de segun-
didad que bordea con lo no-semiótico, la cosa que em-
puja y resiste, y uno de primeridad, de lo que es apertura, 
puro juego creativo y visionario, de lo que aún no es 
pero que tampoco es futuro probable y regularizador, 
sino mero instante vibrátil, flotando en el limbo de lo 
concebible e interpretable. (ANDACHT, 2006, p. 4)

A possibilidade livre da categoria do primeiro é uma espé-
cie de ligeira brisa, que emerge com caráter apenas sugestivo, 
mas consegue alterar por completo o curso de nossas vidas. 
Esse estado de sentimento, essa iminência do acontecer, tão 
leve e sutil como uma “burbuja de jabón” é suficiente para 
que se ponha em movimento a roda viva de nossos cami-
nhos. “Esa hegemonia de la primeridad, aún si pasajera, hace 
que esos momentos merezcan ser llamados ‘estéticos’, aunque 
nada tengan que ver com la creación de uma obra de arte, del 
tipo que sea.”. (ANDACHT, 2008, p. 42). É realmente muito 
grande o “poder de la cualidad absoluta de la categoria de lo 
Primero, la idea de lo que es tal como es sin consideración de 
ninguna outra cosa” (CP 5.66). A primeira categoria não per-
manece apenas na iminência de acontecer, mas pode ser gera-
dora de regularidades, de crenças. “hago utilización del azar en 
primer lugar para dejar lugar al principio de generalización, o 
tendencia a formar hábitos, que sostengo ha producido todas 
las regularidades.” (CP 6.63 apud ANDACHT, 2008, p. 42).
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De acordo com Bosi, (2003, p. 38), existe uma relação con-
flitiva entre a chamada “memória-hábito”; que é a memória 
dos mecanismos motores, em que o corpo guarda modelos 
de comportamento de que se vale muitas vezes na sua ação 
sobre as coisas; e, por outro lado, as lembranças independentes 
dos hábitos, que são singulares e constituem-se em autênti-
cas ressurreições do passado. A memória como hábito, seria, 
portanto, a continuidade de certos comportamentos das pes-
soas, que estão estreitamente relacionados à autodefinição e 
ao autocontrole – qualidades, como assinaladas anteriormente, 
próprias à mente do self. E as lembranças isoladas são aquelas 
que veem à mente como chamas que evocam o passado, sem 
pretensão, nem razão de ser. A relação entre as duas poderia 
ser conflituosa, segundo Bosi (2003, p. 38), na medida em que 
a vida psicológica ficasse centrada apenas em criar hábitos, e 
passasse a mover-se apenas para a ação e para os conhecimen-
tos úteis ao trabalho social, o que faria restar pouca margem 
para o devaneio para onde flui a evocação espontânea das ima-
gens, que é posta entre a vigília e o sonho. 

Bosi (2003, p. 40) traz a noção de distração para explicar as 
lembranças isoladas. Essa palavra tem origem em “dis-tração”, 
que quer dizer desvio do eixo de tração pelo qual somos pu-
xados. Ela traz como exemplo um estudante que escuta a aula 
e faz anotações a respeito do que parece interessante no ca-
derno. Em certos momentos, porém, ele deixa de anotar para 
não perder as palavras do professor. Assim que suspende as 
anotações, “o espírito se perde em lembranças, ideias, relações 
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com episódios vividos. Estes salutares momentos de distração 
vencem o utilitarismo e alargam o conhecimento.” (ibid.). 

Para d’Ors, ao lado da necessidade prática de trabalho, existe 
uma atividade praticamente supérflua, de luxo, uma atividade 
que se estende a fenômenos a princípio inúteis. Essa atividade, 
no entanto, pode estabelecer leis gerais, cujo alcance vem a 
ser bem maior que o momentâneo. Essa atividade o filósofo 
qualifica como jogo. Para ele, portanto, a raiz do conhecimento 
é dupla: por um lado, a necessidade prática, o trabalho; por ou-
tro, essa atividade supérflua, injustificada, estética, que nos faz 
pensar por pensar, que nos faz imaginar por imaginar, o jogo. 
(MORENTE, 1995, p.38). Assim, o trabalho é a ação, a luta 
desesperada contra as resistências do mundo exterior e também 
jogo, contemplação deleitosa “ascenso del pensamento sobre el 
particular problema, para gozarse voluptuosamente en lo ge-
neral y en lo puramente lógico” (D’ORS, 1995, p. 40). Nesse 
sentido, podemos fazer uma relação explícita entre a terceiridade 
de Peirce e o trabalho de d’Ors e entre a primeiridade e o jogo.

Trabalho e jogo, para d’Ors (1995, p. 72), são em essência o 
esforço executado por uma pessoa sobre o mundo exterior, 
que está organizado de maneira que se opõe a sua liberdade. 
Eles são a luta de uma potência interna contra uma resistência 
externa. Essa potência é a expressão do nosso sentimento ínti-
mo em forma de ação como trabalho e jogo contra um mundo 
exterior que se apresenta resistente. 

Trabalho e jogo estão em constante movimento. E na base 
de todo movimento, para d’Ors (1995, p. 42), encontramos o 
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dualismo fundamental entre liberdade e fatalidade, esta última é 
o diálogo entre a secundidade e a terceiridade na natureza. Toda 
a natureza pertence à fatalidade, incluindo tudo o que pode 
ser objeto de reflexão e conhecimento, tudo que está sob leis 
causais. Assim, nosso próprio corpo é resistência, é natureza. “Mi 
cuerpo no es mi yo. Mi cuerpo vive según leyes biológicas que 
me obligan a mí mismo, contra las cuales quiciera rebelarme 
y no puedo.” (ibid.). Nesse sentido, nossa própria memória, 
nossa imaginação já em relação a outras coisas e nossa inte-
ligência são natureza, ou resistência, também porque são algo 
fatal que não dependem de nós mesmos, mas da herança e das 
condições de nosso cérebro. 

Quisiera, disse uno, ser un hombre de voluntad. Más 
como tenerla? Mis sentimientos son ajenos a mí mis-
mo. No mando en ellos, sino que ellos mandan en 
mí. Y después de este despojo que ha devuelto a la 
naturaliza, a las leyes causales, a la fatalidade, a la re-
sistência, todo aquello que parecia ser lo más íntimo 
y personal, qué queda para la potencia? Queda la li-
berdad, es decir, el irreductible yo, que, por defini-
ción misma, es potencia pura, puesto que no puede 
caer bajo determinaciones causales, legales objetivas. 
(D’ORS, 1995, p. 42).

A liberdade, por outro lado, é a primeiridade pulsando com 
seu dinamismo inerente. A primeira categoria referente à qua-
lidade do sentimento independente de qualquer definição: a 
qualidade de ser tal como é, a capacidade de ser consciente de 
si, sem a tentativa de entendimento. O entendimento já traria 
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a perda dela mesma. Ela é a presencialidade do puro ser, sem 
comparação ou relação com qualquer outra coisa.

Lo que es más íntimo, lo que es más imediato al nú-
cleo espiritual, lo que acudiendo a uma imagen de 
la geologia clássica podríamos llamar los estratos más 
próximos al fuego central del espíritu, nuestros ins-
trumentos de conocimiento no nos sirven ya; porque 
el hecho sólo de emplearlos suponde uma tentativa 
de definir el centro del círculo por uno de sus rádios: 
el radio intelectual [...] lo que es irreductible em 
el espíritu es su libertad, o mejor dicho, “la libertad”. 
(D’ORS, 1995, p. 75)

Na base do pensamento de d’Ors, portanto, está a distinção 
entre potência e resistência. A potência é o “Puro Albedrío” em 
contraposição ao no-yo. Na metáfora do lenhador, que d’Ors 
apresenta para explicar os dois conceitos, quando o lenhador 
diz “yo, mis deseos, mi habilidade, mi vigor, mi mano, mi ha-
cha...” (D’ORS, 1995, p. 141), a disposição de suas palavras já 
carrega a distinção entre o primeiro termo e os seguintes. O 
primeiro está isolado, enquanto que os demais carregam pro-
nomes possessivos “MIS deseos... MI brazo [...] El sólo hecho 
de agregarse al nombre de la cosa, indica ya, en comparación 
con el “yo”, que esta cosa no me pertenece completamente.” 
(ibid.). Essa potência pura do “yo” é a potência da primeirida-
de, que desencadeia o movimento do entrelaçamento do jogo 
(primeiridade) e do trabalho (terceiridade). Ou seja, essa potência 
pura é a primeiridade antes da relação com a natureza. Ela é 
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a possibilidade da relação. Mas o self somente é possível pela 
relação do “yo” com a fatalidade – com o corpo, a memória, as 
paixões, ou seja, pela secundidade, que se mostra por meio das 
inferências que fazemos ante supresas que aparecem por um 
caminho previsível. 

La vieja expectativa, que es aquello con lo que estaba 
familiarizado, es su mundo interior o Ego. El nuevo 
fenómeno, lo extraño, procede del mundo exterior o 
Non-Ego. El no saca la conclusión de que debe sor-
prenderse porque el objeto es maravilloso. Sino que, 
por el contrario, es a causa de la dualidad que se pre-
senta como tal por lo que él [se ve] conducido, en 
virtud de la generalización, a una concepción de la 
cualidad de la “maravillosidad”. (PEIRCE, CP 5.57)

Ou seja, tais surpresas somente aparecem porque nós 
somos surpreendidos na relação com o mundo e não por-
que o mundo por si mesmo seja cheio de novidades e nós 
apenas as constatamos.

A nossa potência interna consiste na construção do self a 
partir do diálogo, concebido pela entrada em cena da primei-
ridade. A primeiridade abre as portas para o novo, como o jogo 
imaginativo da contemplação ante um mundo que se apresen-
ta determinado por uma segunda força resistente e por leis e 
identidades estabelecidas. É o jogo que traz a espontaneidade 
da novidade pelo pensar só por pensar, pelo olhar só por olhar. 
O trabalho é a luta desesperada contra as forças externas, ele 
é tanto apenas a repetição das leis existentes e a busca por se 
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desprender das mesmas, quanto a nova terceiridade que aparece 
a partir dos caminhos possíveis. 

A imaginação livre é uma chave no nosso self ou processo 
identitário. O ser criativo é inseparável do ser no qual nos 
tornamos a cada momento de nossas vidas. Para (ANDACHT, 
2008, p. 49), a supreção da imaginação da semiose empobrece 
a compreensão de como, em nossa ação diária, científica ou 
artística, podemos conceber a realidade de distintos modos. 
Sem essa espuma de possibilidades, nosso self se restringiria 
ao que passou e ao que com certeza será em nosso futuro. 
Não haveria espaço para o que talvez seja. Sem a primeiridade 
estaríamos “todos condenados Ante la Ley, todos forzados a 
comportarnos como lo estipula el pasado, y como lo regula el 
hábito que empuja desde el futuro.” (ibid.)

A imaginação, todavia, não aparece apartada de qualquer 
vínculo com momentos vividos ou com as expressões do pre-
sente que se apresenta à mente. Pelo contrário, ela somente é 
possível na relação com a secundidade e dentro da razoabilidade 
do universo da terceiridade (ANDACHT, 2008, p. 49). Como 
dito, seu movimento em direção à criação de novos hábitos 
passa pelas três categorias.

Essa é a categoria da imaginação livre de relações definidas, 
do jogo de ideias só pelo jogo, da espontaneidade de qualquer 
expressão. São as “Cualidades absolutas que aún no tienen re-
sidencia fija, ni pertinencia legítima, porque como la brisa van 
donde se les antoja.” (ANDACHT, 2008, p.6). Conforme An-
dacht (ibid.), essa é uma evidência legitima do sinequismo, da 
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continuidade que as coisas do mundo têm entre si. A despre-
tenção de primeiridade é o que permite a comunicação imagi-
nativa e imaginária “que deja al protagonista a merced de una 
corriente imperceptible que lo arroja a outra orilla, diferente, 
outro.” (ibid.). Para o sinequismo de Peirce, os fenômenos pos-
suem um caráter comum entre si. Mesmo que alguns sejam 
mais mentais e espontâneos e outros mais materiais e regula-
res. (ibid.). Isso ocorre porque existe nos fenômenos, como 
assinalado anteriormente, a presença viva das três categorias. 

Entendo essa qualidade de expressão espontânea em para-
lelo com a expressão de d’Ors (1995, p. 75) “Yo quiero que-
rer”, que se refere ao reino da liberdade, do puramente interior, 
do reino do voluntario. Liberdade que, todavia, se submete à 
fatalidade da natureza, da secundidade. Essa liberdade de que fala 
o filósofo, livre de qualquer determinação em pensamento, 
legitima expressões como “la Libertad quiere”, “ la Libertad 
piensa”, ou “la Libertad siente” em lugar de “la voluntad es 
libre”, “el pensamento es libre”, ou “la emoción es libre”. 

A liberdade, em última análise, é uma pausa entre os in-
tervalos de movimento do trabalho e do jogo. Para d’Ors, a 
filosofia deve estar inserida na vida de um homem íntegro, 
vida que se desenvolve na junção desses dois momentos, o de 
movimento e o de suspensão do mesmo. E a filosofia guarda 
em si uma semente de eternidade, que florece. Ela é a série de 
repousos que cortam o movimento, mas não há repouso sem 
movimento. Filosofia significa pensamento e pensamento 
quer dizer movimento, logo, ela é movimento (d’Ors, 1995, 
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p. 136). Movimento que podemos entender como o próprio 
crescimento do signo, do self. “Una comparación vulgar: la 
filosofía es a la vida lo que la cinta cinematográfica es al mo-
vimiento que de ella sale proyectado.” (d’Ors, 1995, p. 137). 

O self individual, como presença reagindo separado de 
outros selves e do seu futuro (ambos, seu futuro individual e 
seu futuro coletivo) possui um status meramente negativo. 
“Ser um self é estar em processo de tornar-se um self, um 
processo que nunca está completo (CP 6.157 apud COLA-
PIETRO, 2014, p. 124) Importante destacar que, embora tra-
temos aqui do self em seu desenvolvimento no tempo e nas 
suas potências de futuro a partir das categorias de Peirce, o 
self para desenvolver suas capacidades plenas de semiose en-
quanto signo deve ser entendido não apenas a partir de sua 
conexão com o futuro e com o passado, mas também de sua 
associação com outros selves. 

O self é distinguível, mas não separado de outros; de 
fato, a identidade do self é constituída por suas rela-
ções com os outros. Como Peirce expôs a questão 
tardiamente em sua vida, ser um self é ser um possível 
membro de alguma comunidade. (5.402 n.2) [...] o 
que ele estava afirmando é que é sempre, a princípio, 
possível para o self tornar-se um com algum outro: 
Esta possibilidade pertence à essência da individuali-
dade (ibid.) (COLAPIETRO, 2014, p.121).

O self em relação com outros me faz lembrar a diferen-
ciação que d’Ors traz entre “espiritu” e “cultura”. Para ele, a 
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liberdade, sendo potência, e a fatalidade, sendo resitência, aquela 
conquista esta, penetrando paulatinamente, a liberta e a hu-
maniza. Assim, a esfera de potência vai aumentando a medida 
que vão sendo descobertas novas resistências que o homem tem 
que vencer. Essa é a obra do homem, que põe a natureza a seu 
serviço “sometiéndola a leyes que se pliegan sutilmente a su 
albedrío.” (MORENTE, 1995, p. 43). E é essa ampliação da 
liberdade que nos traz dois aspectos, ou dos mundos: “espiritu”, 
que são as conquistas imediatas sobre o que é externo; e a 
“cultura”, em que existe a colaboração entre os homens, não 
apenas de uma mesma geração, mas de outros tempos tam-
bém. O “espíritu” vai se desdobrando para o mundo externo. 
A potência cresce a cada nova vitória sobre a natureza. “El hom-
bre elévase a la máxima humanidad, cuanto más se empapa de 
espiritu y de cultura. No puede desdeñar ni uma ni outra, sin 
negarse en cierto modo a sí mismo.” (ibid.).Tal penetração da 
liberdade na fatalidade abarca de modo completo a atividade do 
homem, que consiste em trabalho e jogo.

Natureza e liberdade não são mundos tão absolutamente se-
parados e distintos. Existe uma comunicação entre eles. Os 
dois, sendo inimigos, sublimam em uma relação mútua, em 
uma unidade. Um é resistência e o outro é potência e somente 
na luta entre os dois, somente na vida, se realizam plenamente. 
“Como que sin naturaliza no puede el espíritu ser espíritu!” 
(MORENTE, 1995, p. 44). A natureza é que obriga, com sua 
resistência, a abertura para todo o conhecimento. E depois de 
um “suspiro de satisfacción de todo éxito, un nuevo punto 
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irónico de interrogación, uma súbita inquietude que nos lanza 
em nuevos problemas e impulsa el pensamento más allá, más 
lejos y más hondo.” (ibid.).

O radical antagonismo entre ambos os mundos é o que faz 
possível uma consideração harmônica entre eles e, por conse-
guinte, um sentido harmônico para a experiência. Para Mo-
rente (1995, p. 45), não seria lícito interpretar o dualismo de 
Eugenio d’Ors como uma permanência na concepção estática 
da metafísica cartesiana. Pelo contrário, ele supera tal concep-
ção, subordinando um mundo a outro, mas precisamente a na-
tureza à liberdade. A concepção do mundo como uma constante 
energia, ou força, que permanece igual a si mesma através de 
várias transformações é substituída por uma concepção onde 
o tempo é imprescindível como agente de transformação. As 
concepções de uma a outra ordem de energia não são, portan-
to, indiferentes e compensáveis, mas significam uma perda, e 
isso devido ao interesse de d’Ors de valorizar hierarquicamen-
te os princípios de sua concepção do mundo e da vida. 

Conclusão

Colocando em relação as categorias de Peirce e os concei-
tos da filosofia do homem que trabalha e que joga, podemos 
perceber como o self se desenvolve em uma luta constante 
entre duas forças: a potência e a resistência. Forças que são a 
expressão da vida do homem na sua relação com a natureza. 
Nessa relação, a potência se sobressai pelo seu diálogo intrínse-
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co entre trabalho e jogo. Aquele como luta desesperada contra a 
natureza do mundo. Este, como uma atividade lúdica, de luxo. 
Um sempre dependendo do outro. 

O interesse em relacionar esse dois filósofos na busca do 
desenvolvimento do self está no entendimento de como a po-
tência da primeiridade pode estar vinculada ao jogo. A partir 
desse entendimento, podemos perceber que não é o trabalho, 
com sua finalidade definida, que faz o self crescer enquanto 
movimento criativo, mas a atividade lúdica, com sua permis-
são de momentos de distração. É pela distração que podemos 
ser outros de nós mesmo. É quando não estamos preocupados 
em seguir hábitos ou em nos comportarmos de determinada 
forma previsível que temos a possibilidade de chegar a ser o 
que nem sonhávamos. O jogo, com suas brincadeiras e com 
seu pensar por pensar, pode mudar completamente o curso 
de nossas vidas. A primeiridade como categoria da imaginação 
livre nos permite sentir outros de nós, nos permite sermos 
levados em espumas de acasos, nos permite, até mesmo, ser o 
sonho de possíveis outros. 
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