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Os três tipos de evolução na obra de Peirce 
Max Rogério Vicentini * 

 
1 INTRODUÇÃO 

Ao perguntar-se sobre o significado da palavra “evolução”, Peirce afirma que não é nada mais que crescimento no sentido mais amplo do termo e que sua característica mais marcante é a diversidade – a passagem do homogêneo ao heterogêneo. Pergunta-se, entretanto,  
Existe tal coisa na natureza como o incremento da variedade? Eram as coisas mais simples, a variedade era 
menor na nébula original, da qual se supõe que o sistema solar tenha crescido, do que agora quando a terra 
e o oceano estão infestados por formas animais e vegetais com suas anatomias intrincadas e suas 
economias ainda mais maravilhosas? (Peirce, CP 1, 174)# 

Sua resposta é sim, parece que um incremento na variedade das coisas realmente ocorreu e continua ocorrendo. Essa constatação, que se impõe ao mais inexperiente observador, requer, contudo, uma explicação. De que maneira ela é possível? Se se concorda com aqueles que vêem no desenvolvimento da natureza apenas a atuação de leis necessárias e absolutas, não há como compreender esse crescimento. Se é da natureza da lei absoluta que de causas iguais sucedam efeitos iguais, tudo que existe deve ser concebido como tendo sido, desde o início, substancialmente como é hoje, dessa forma as leis tornar-se-iam dados, e dessa maneira teriam o efeito de impedir a pesquisa científica – contrariando o preceito lógico mais caro à filosofia de Peirce: não bloquear o caminho da investigação. A hipótese cosmológica proposta pelo autor, que para alguns pode parecer um tanto bizarra (cf. Hookway, 1985, p. 272), mira um duplo objetivo: responder à questão de como o mundo deveria ser para que nos apareça da maneira que o percebemos e como deveria ser para que nossas esperanças com respeito à possibilidade da ciência se realizem. Para que o método de investigação científica tenha validade, Peirce aceita alguns princípios, chamados por ele de ‘esperanças reguladoras’ (regulative hopes). Esses princípios têm por função tornar a busca da verdade uma atividade realizável e não meramente especulativa. Entre eles podemos citar a noção de realidade, entendida como o outro resistente ao pensamente e ao qual este deve se amoldar, que embora não possa ser logicamente provada, é um princípio necessário para que o processo de investigação científica tenha sucesso, ainda que com vistas a um longo prazo. Como afirma Hookway, 
Peirce escreve que uma função da metafísica é explicar como a realidade deve ser para que as esperanças 
reguladoras da lógica sejam absolutamente verdadeiras. Ela [a metafísica] deve fornecer uma descrição das 
características mais gerais da realidade, que mostre que as três categorias são universais, que existem leis 
reais e que há uma afinidade entre nós e a realidade, o que explica nossa habilidade para conhecer suas características. (Hookway, 1985, p. 264) 
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Embora muitos comentadores ignorem a metafísica desenvolvida por Peirce no início dos anos noventa ou considerem-na como “a ovelha negra ou o elefante branco de sua filosofia” (Gallie, 1952, p. 215), percebe-se que sua função é a de possibilitar a ciência e explicar por que ela obtém êxito. A estrutura mais geral de sua cosmologia é indicada pelo filósofo na seguinte passagem: 
No início - infinitamente remoto - havia um caos de sentimentos impessoais, o qual, sem conexão ou 
regularidade, seria propriamente carente de existência. Esse sentimento, variando aqui e ali na pura 
arbitrariedade, teria iniciado o germe da tendência generalizante. Suas outras variações poderiam ser 
evanescentes, mas esta teria uma virtude de crescimento. Assim, a tendência ao hábito teria começado; e a partir daí, com os outros princípios de evolução, todas as regularidades do universo teriam se 
desenvolvido. Em qualquer tempo, entretanto, um elemento de puro acaso sobrevive e permanecerá até 
que o mundo se torne um sistema absolutamente perfeito, racional e simétrico, no qual a mente é, por fim, 
cristalizada em um futuro infinitamente distante. (Peirce, CP 6, 33) 

Em uma síntese bastante grosseira, deixando de lado os detalhes da formulação peirceana, pode-se resumir a hipótese da origem do universo da maneira que se segue. Identificam-se três estágios dessa origem. Em um primeiro, no início absoluto, antes da própria existência do universo, encontra-se o puro nada, segundo a descrição fornecida por Peirce,  
A condição inicial, antes da existência do universo, não foi o estado de um ser puro e abstrato. Ao 
contrário, foi o estado de um absoluto nada, nem mesmo um estado de vazio, pois mesmo o vazio é alguma coisa. 
Se vamos proceder de um modo lógico e científico, devemos, a fim de considerar todo o universo, supor 
uma condição inicial na qual o universo completo era carente de existência e, assim, um estado de absoluto 
nada. (Peirce, CP 6, 215) 
Não há coisa individual, nenhuma compulsão, externa ou interna, nenhuma lei. É o nada germinal, no qual 
todo o universo está envolvido ou prenunciado. Como tal, ele é possibilidade absolutamente indefinida e 
ilimitada – possibilidade sem fronteiras. Não há compulsão nem lei. É a liberdade sem fronteiras. (Peirce, 
CP 6, 217) 

O nada assim descrito é um contínuo indiferenciado de qualidade de sentimento, sem relação com qualquer outra coisa. A existência do universo era apenas uma das possibilidades, tão provável quanto a sua não existência. O segundo estágio, caracterizado pela reação, surge de uma singularidade no interior do contínuo. Peirce fala de reações acidentais ou ‘flashes’ entre os eventos (cf. Peirce, CP 1, 141), isto é, do surgimento de relações diádicas, expressas por reações brutas. O terceiro estágio surge por ocasião da realização de uma das possibilidades que tem na sua realização a virtude do seu próprio reforço, isto é, de tornar mais provável a sua repetição na seqüência dos eventos. No início, essas regularidades seriam bastante débeis, mas com o reforço promovido pelo aumento da possibilidade de sua repetição futura, tais regularidades tornar-se-iam cada vez mais fortes até se transformarem em um hábito. A regularidade estabelece um tipo de relação triádica, caracterizada por um terceiro que faz a mediação entre um primeiro e um segundo. A espontaneidade potencial deu origem ao universo atual, que continua em crescimento. Ao princípio motor responsável pela origem e desenvolvimento das regularidades, Peirce denomina de “lei da mente” ou “lei de associação de idéias” ou “lei do hábito. Em The law of mind, Peirce oferece uma caracterização dessa lei. Logo no início do artigo, o autor sintetiza o modo de operar da lei da mente: 
A análise lógica aplicada ao fenômeno mental mostra que há apenas uma lei da mente, qual seja, que as 
idéias tendem a se difundirem continuamente e a afetar certas outras que com elas se encontram em uma 
peculiar relação de afetabilidade. Nessa difusão elas perdem intensidade, e especialmente o poder de afetar 
outras, mas adquirem generalidade e tornam-se fundidas com outras idéias. (Peirce, CP 6, 104) 
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Segundo Peirce, três são os elementos que compõem uma idéia: sua qualidade intrínseca como um sentimento; a energia com que afeta outras idéias e sua tendência de trazer consigo outras idéias (cf. Peirce, CP 6, 135). Atentando, primeiramente, à qualidade, Peirce afirma: 
Atualmente, já não podemos formar senão uma tênue concepção acerca da continuidade das qualidades 
intrínsecas de sentimento. O desenvolvimento da mente humana extinguiu praticamente todos os 
sentimentos, exceto algumas espécies esporádicas, sons, cores, cheiros, calor etc., as quais aparecem agora desconectadas e diferentes. No caso das cores, há uma difusão tridimensional de sentimentos. 
Originariamente, todos os sentimentos podem ter estado conectados da mesma forma, e a suposição era 
que o número de dimensões seria infinito. Na verdade, o desenvolvimento envolve de modo essencial uma 
limitação de possibilidades. (Peirce, CP 6, 132) 

Os preceitos que Peirce enuncia servem à explicação da origem das regularidades. Segundo o filósofo, todas as leis surgiram de uma única lei: a lei de mente, que é a tendência à generalização de idéias. Segundo suas palavras: 
A única lei primária e fundamental da ação mental consiste na tendência à generalização. Os sentimentos 
tendem a se propagar; as conexões entre sentimentos despertam sentimentos, sentimentos vizinhos tornam-se assimilados, as idéias são capazes de se reproduzirem a si mesmas. Estas são as muitas 
formulações da única lei do crescimento da mente. Quando um distúrbio de sentimento acontece, temos 
uma consciência de um ganho, o ganho de experiência; e um novo distúrbio estará apto a assimilar a si 
mesmo a um daqueles que o precedeu. Os sentimentos, ao serem excitados, tornam-se mais facilmente excitados, especialmente nos modos pelos quais haviam sido excitados previamente. A consciência de tal 
hábito constitui uma concepção geral. (Peirce, CP 6, 21) 

Uma regularidade, por exemplo, uma lei física, é resultado desse processo de associação de idéias. O cosmos parte de uma pura espontaneidade em direção a uma generalização cada vez maior. A tendência à generalização, que já é operativa no terceiro estágio da origem do universo e que, de fato, é muito mais antiga que a própria existência, começa a agrupar as reações acidentais em contínuos fragmentários. Em contínuos porque tal é a natureza lógica da generalização, fragmentários porque a tendência à generalização tem de lutar com a brutalidade sem lei do acaso. 
Essa foi a primeira das leis da natureza e esteve e ainda está continuamente reforçando a si mesma. Um hábito de adquirir hábitos começa a ser estabelecido, e um hábito de reforçar o hábito de reforçar hábitos, 
e um hábito de reforçar aquele hábito e assim por diante, ad infinitum. (Peirce, 1976, 1, pp. 139-140) 

Pela lei da mente, Peirce explica a origem das leis e, de modo mais geral, a origem das regularidades. O cosmos surge da grande espontaneidade, que ainda hoje se faz presente na constatação da variedade e da diversidade na natureza. Essa espontaneidade, aos poucos, vai se anulando pela lei de associação de idéias, a lei da mente, que faz surgir as regularidades. Cabe notar aqui que não é metafórico o uso de termos mentais para a descrição da evolução do cosmo. O cosmo é considerado por Peirce como uma grande mente, cujos processos de desenvolvimento são os mesmos da mente humana; em síntese, é uma entidade que se desenvolve por meio da experiência (cf. Ibri, 1992). Uma diferença, contudo, pode ser encontrada na antiguidade do cosmos, que o torna muito mais regular que a mente humana, ainda transbordante de espontaneidade. 
2 OS TRÊS TIPOS DE EVOLUÇÃO 

As concepções evolucionistas de Peirce aparecem de maneira mais pronunciada nos textos que tratam de suas concepções cosmológicas, isto é, em sua obra mais tardia, ainda que possamos encontrar elementos que demonstrem sua preocupação com o tema desde o início de sua carreira intelectual. Há relatos do próprio autor que afirma a impressão marcante que a leitura da Origem das espécies de Charles Darwin, já no ano seguinte a sua publicação, causou em todo o círculo de estudiosos de Cambridge, do qual Peirce fazia parte. 
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Ainda que fosse um grande admirador e leitor de primeira hora das obras de Darwin, Peirce tinha um olhar mais abrangente sobre os tipos de evolução encontrados em atuação no mundo orgânico. A evolução descrita por Darwin seria apenas um dos tipos e não o mais presente. A concepção peirciana prevê a existência de três tipos diferentes de evolução orgânica, que podem ser usados como critérios para a classificação das teorias propostas sobre o tema. Em primeiro lugar, observa-se a evolução de tipo darwiniana, na qual a reprodução é indicada como o momento da ocorrência de variações fortuitas que explicam o desenvolvimento das espécies, da monera ao homem. Segundo Peirce, a evolução darwiniana ocorre como conseqüência da atuação de dois fatores: a hereditariedade, que faz a descendência assemelhar-se aos pais, ainda que preserve espaço para a ocorrência de pequenas variações, e a destruição de tipos ou de raças que não conseguem manter a taxa de natalidade maior do que a taxa de mortalidade. Em segundo lugar, tem-se a teoria de tipo lamarckiano, na qual as modificações ocorridas nas espécies são frutos dos desafios apresentados aos indivíduos e respondidos durante a sua vida, por meio de esforços e exercícios, com a intenção de fixar novos hábitos. A teoria darwiniana diferencia-se da teoria lamarckiana na medida em que esta atua sobre o indivíduo enquanto que aquela atua sobre a espécie, podendo dar lugar ao surgimento de características benéficas à espécie, mas deletérias ao indivíduo. Peirce afirma: 
Concebendo-se de maneira mais ampla e filosófica, a evolução darwiniana é evolução pela operação do 
acaso e da destruição dos resultados ruins, enquanto que a evolução lamarckiana é evolução por meio do efeito do hábito e do esforço. (Peirce, CP 6, 16) 

E, em terceiro lugar, encontra-se a teoria cataclismática, proposta por Clarence King, de acordo com a qual as modificações são o resultado de mudanças bruscas no ambiente. Em face destas alterações no ambiente, os organismos aumentam enormemente a quantidade de variações que ocorrem em suas reproduções. Assim, notam-se alterações que não são imperceptíveis, como a evolução darwiniana e lamarckiana supõem, nem frutos do acaso, nem do esforço individual, mas respostas a mudanças ambientais. 
Esse modo de evolução, por forças externas e por meio da quebra de hábitos, parece ser requisitado por 
alguns dos mais amplos e importantes fatos da biologia e da paleontologia, ao mesmo tempo em que tem sido o principal fator na evolução histórica de instituições, tanto quanto na de idéias, e possivelmente não 
pode recusar um lugar proeminente no processo de evolução do universo em geral. (Peirce, CP 6, 17) 

3 OS TRÊS MODELOS DE EXPLICAÇÃO 
Um aspecto central e condição de possibilidade da evolução é a existência de variações no interior dos fenômenos naturais. Nota-se, na formulação peirciana, o reconhecimento do aspecto eminentemente mutável da natureza. Não mais circunscrito apenas aos fenômenos biológicos, Peirce procura montar um quadro teórico no qual a evolução é o aspecto marcante de todos os acontecimentos dos mais variados campos. A teoria da evolução, afirma Peirce, iluminou o modo como a história e, particularmente, a história da ciência se desenvolveram. Nesses campos, não seria um erro afirmar que os três tipos de evolução encontram-se presentes e concorrem para os resultados alcançados. Um exemplo fornecido da atuação da forma darwiniana na evolução da ciência pode ser encontrado no modo como as teorias são propostas. É bastante plausível, afirma Peirce, que na elaboração de hipóteses para a solução de um determinado problema, os cientistas façam um grande número de tentativas mentais de elaboração de teorias, diversas umas das outras de modo quase imperceptível, até que uma delas seja vista como francamente impossível. Essa hipótese é rejeitada e a energia investigativa volta-se para as outras formulações até que uma delas se mostre mais apta a fornecer as respostas almejadas, e se torne cada vez mais forte na mente do cientista. 
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A evolução lamarckiana, diz Peirce, “toma a forma de uma modificação perpétua de nossa opinião de forma a torná-la mais representativa dos fatos conhecidos na medidas em que mais e mais observações são coletadas” (Peirce, CP 1, 108). Embora esse tipo de evolução não explique os grandes avanços da ciência, já que implica em uma evolução bastante gradual, é o responsável pelos avanços que se notam após décadas de pequenas contribuições individuais. O exemplo indicado por Peirce é a evolução da classificação dos elementos químicos que ocorreu no lapso de tempo entre Berzelius e Mendeleev. Os principais progressos científicos, entretanto, ocorrem por saltos, afirma Peirce, e “o impulso para cada salto é um novo recurso observacional ou algum novo modo de raciocinar sobre as observações” (Peirce, CP 1, 109). Como exemplo, o autor indica a descoberta dos micro-organismos por Pasteur, que desbancou a perspectiva metafísica de Claude Bernard ao indicar os agentes causadores das doenças, unindo novas idéias a novos métodos observacionais. 
4 EVOLUÇÃO E COSMOLOGIA 

Em uma formulação geral, Peirce distinguiu três tipos de evolução: a evolução causada por variação fortuita, denominada de evolução ticástica, ou ticasmo; a evolução que segue uma necessidade já dada, denominada de evolução anancástica, ou anancasmo; e a evolução marcada pela atuação da causalidade final, denominada de evolução agapástica, ou agapasmo. Os três modos de evolução são compostos pelos mesmos elementos gerais, diz o filósofo. Uma geração passa espontaneamente uma quantidade de ‘talentos’ para a geração seguinte e esta possui a disposição de tomá-los e desenvolvê-los e, dessa maneira, servir a um propósito geral. Esses elementos mostram-se mais claramente no agapasmo, mas também estão presentes de maneira diversa no ticasmo e no anancasmo. Essas duas formas podem ser vistas como formas degeneradas de agapasmo, afirma o autor. Embora o ticasmo possa ser considerado uma forma degenerada de agapasmo, possui, entretanto, características que lhe são próprias. As variações que dão lugar ao crescimento, só o fazem por meio da distribuição aleatória de talentos, implicando que os rejeitados cedam o seu lugar para aqueles que possuam mais disposição. Como exemplo, Peirce usa os jogos de azar no qual os jogadores arruinados deixam na mesa o seu dinheiro para tornar aqueles não arruinados ainda mais ricos. Enquanto que, no agapasmo, “o progresso ocorre a partir da continuidade da mente, em virtude da simpatia positiva existente entre a descendência criada” (Peirce, CP 6, 304). O anancasmo, por sua vez, é um modo de evolução claramente afiliado ao agapasmo na medida em que demonstra uma tendência para o desenvolvimento em direção a uma preordenada perfeição. Como exemplo, Peirce cita a filosofia hegeliana. O que a diferencia do agapasmo é o fato de que “a liberdade viva é praticamente omitida de seu método” (Peirce, CP 6, 305). Apenas com a introdução de elementos ticásticos, dotando o sistema de liberdade vital, o hegelianismo poderia se aproximar do verdadeiro agapasticismo que, afirma Peirce, Hegel estava mirando. O processo de crescimento, ou evolução, dirá o autor, deve ser explicado como estando submetido aos mesmos princípios a que todos os demais fenômenos estão. Assim, faz-se necessário encontrar uma lei que tenha, na sua aplicação, o motor de seu fortalecimento, ou seja, uma lei que possa crescer devido à sua própria natureza. Esta é a lei da mente. Como afirma Peirce: “a única tendência que pode crescer por sua própria virtude, [é] a tendência de todas as coisas adquirirem hábitos” (Peirce, CP 6, 100). É natural atribuir a uma lei o caráter de absoluta, como o atribuído às leis da física. A lei da mente, entretanto, não requer uma exata conformidade na produção de seus efeitos. Como afirma Peirce, “a conformidade exata estaria em conflito inequívoco com a lei, uma vez que cristalizaria instantaneamente o pensamento e impediria as formações posteriores de hábitos” (Peirce, CP 6, 23). A lei da mente apenas torna certo sentimento mais provável (likely). Em outras palavras, pode-se dizer que a lei da mente inclina o curso futuro dos eventos a certa direção sem, contudo, determiná-lo. Para Peirce, “a 
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causa final não determina de que modo particular algo se realizará, mas unicamente que o resultado terá certo caráter geral” (Peirce, CP 1, 220). É a causa final, acrescenta, que atribui existência a um objeto de uma classe. Não devemos, todavia, entender essa atribuição como algum tipo de produção miraculosa. É o próprio autor que esclarece o sentido preciso dessa atribuição: “o que eu entendo pela idéia, que confere existência aos membros individuais de uma classe, é que ela lhes confere o poder de produzir resultados neste mundo, que ela lhes confere, equivale dizer, existência orgânica, ou, em uma palavra, vida” (Peirce, CP 1, 220). 
5 O PAPEL DA CAUSALIDADE FINAL NA EVOLUÇÃO 

Peirce conclui que a causa primária atuante no universo em crescimento deve ser a causa final, mas que, contudo, é inócua sem a atuação da causa eficiente. Como indica Silveira, “o que o cosmo evolucionário exige para se efetivar na organização crescente que o define é a presença de duas causas cujo modo de operar é reciprocamente inverso: a causa final e a causa eficiente” (Silveira, 1985, p. 8). Assim, sob a atuação da lei de aquisição de hábitos ou da mente, há um contínuo crescimento da uniformidade a partir das formas diferenciadas. Entretanto, como aponta Peirce, as divergências às leis estão agindo continuamente a fim de aumentar a variedade do universo (cf. Peirce, CP 6, 101). A idéia, ou causa final, atrairia os acontecimentos que se processariam em função de um ser in futuro. Dizer que o futuro não influencia o presente é uma doutrina inaceitável, afirma Peirce expressando uma idéia característica do pragmatismo (cf. Peirce, CP 2, 86). A defesa desta doutrina negaria a possibilidade da existência de causas finais e fins, que são imprescindíveis para a constituição do cosmo. A evolução agapástica, mais representativa da atuação da causalidade final, considera que a própria idéia possui uma força de atração que conduz o pensamento para si. Como afirma Peirce: 
O desenvolvimento agapástico do pensamento é a adoção de certas tendências mentais, não totalmente descuidadas como no ticasmo, nem completamente cegas pela mera força das circunstâncias ou da lógica, 
como no anancasmo, mas por uma imediata atração da própria idéia, cuja natureza é adivinhada depois que 
a mente a possui, pelo poder da simpatia, isto é, por virtude da continuidade da mente [...] (Peirce, CP 6, 
307) 

Quando Peirce se refere ao pensamento, este deve ser entendido como “o princípio primordial para a compreensão não só dos fenômenos do espírito, mas da totalidade do cosmo” (Silveira, 1989, p. 75). A matéria, afirma Peirce, 
[...] em obediência ao princípio, ou máxima, da continuidade, de que devemos assumir que as coisas são 
contínuas tanto quanto possamos, urge que devamos supor uma continuidade entre os caracteres da mente e da matéria, de tal forma que a matéria não seria mais do que mente, que tendo hábitos de tal modo 
empedernidos é levada a agir com um grau particularmente elevado de regularidade mecânica ou rotina. 
(Peirce, CP 6, 277) 

A partir de 1890, tendo conseguido vários avanços no estabelecimento das categorias da experiência, Peirce oferece uma interpretação da noção de hábito, na qual lhe é conferido um estatuto ontológico, distanciando-se, dessa maneira, tanto da noção humeana, como daquela utilizada pelos psicólogos do início do século XX. Como afirma Bortolotti “o hábito passa a ser a categoria universal da lei, dotado de objetividade” (Bortolotti, 2003, p. 1). Segundo Peirce, “um hábito não é uma afecção da consciência, é uma lei geral da ação, de tal forma que em certo tipo geral de ocasião um homem será mais ou menos apto a agir de certo modo geral” (Peirce, CP 2, 148). Como uma lei geral, o hábito se entranha na própria constituição do cosmo. O princípio de aquisição de hábitos é tomado por Peirce como o motor da constituição das leis do cosmo. Em outro momento, o filósofo dirá que “está claro que nada a não ser o princípio do hábito, ele mesmo devido ao crescimento de uma tendência infinitesimal do acaso em direção à aquisição de hábitos, é a única ponte que pode ligar o abismo entre o acaso do caos e o cosmo da ordem” (Peirce, 
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CP 6, 263). Segundo Santaella “para Peirce, a tendência do universo a adquirir novos hábitos, tendência esta que tem seu expoente na mente humana, é aquilo que permite o contínuo crescimento da potencialidade da idéia” (Santaella, 2004, pp. 248-249).  No plano da evolução cosmológica, o hábito, ou a lei, inclina a um desenvolvimento do universo que tem como meta torná-lo mais razoável. O incremento da razoabilidade do universo não é, contudo, um processo que se desenvolva sem tropeços. Para bem compreendermos esse desenvolvimento, faz-se necessário uma breve incursão na teoria das inferências que Peirce desenvolveu, em particular, no tipo de inferência denominado de abdução ou retrodução, termos que traduzem o vocábulo apagoge empregado por Aristóteles. Nos trabalhos produzidos entre 1865 a 1901, vemos Peirce aprofundar e desenvolver suas análises e concepções do processo de produção de inferências, culminando com a distinção de três tipos de raciocínios que se integram e concorrem para a realização do conhecer: a indução, a dedução e a abdução. O problema de se determinar a origem das premissas de qualquer raciocínio foi um problema que conduziu suas investigações nesse período. Conforme ressalta Santaella (2004), a interpretação da abdução tem sido um tópico polêmico entre os comentadores da obra de Peirce. O que distingue esse processo inferencial é o fato de ser, ao mesmo tempo, um processo instintivo e ter a natureza de uma inferência lógica. É por meio da abdução, Peirce deixa claro, que as novidades são introduzidas no processo evolutivo da natureza e do homem. A dificuldade do tratamento e compreensão desse conceito fundamental é bem sintetizada por Santaella ao se perguntar: “se as hipóteses são frutos da maravilhosa faculdade imaginativa humana, como podem elas se acomodar dentro da forma de uma inferência lógica?” (Santaella, 2004, p. 109). A intuição, entendida como flash de criatividade, é a base do processo de abdução que terá como finalidade a produção de uma nova idéia ou forma, que poderá dar lugar a uma inclinação geral ou hábito. Em uma leitura rápida, é tentador compreender esse flash como sendo de natureza intuitiva. Nada mais equivocado, se levarmos em conta que a principal crítica que Peirce endereça a Descartes refere-se justamente ao conceito de intuição. Para Peirce, toda cognição possui uma base inferencial. Se não há a possibilidade de uma cognição sem a existência de uma cognição que a preceda, como entender o surgimento da novidade que a abdução põe em cena?  A solução parece derivar do caráter habitual do instinto. Peirce afirma que todo instinto tem o caráter de um hábito e, dessa forma, distingue a ação por ele produzida da reação bruta e cega. São derivados da própria evolução a que está submetido o cosmo e o homem como uma parte integrante. Santaella aponta que “do instinto peirciano germina a abdução, fonte de todas as iluminações e criações humanas, mas também o mais frágil de todos os raciocínios, o mais falível, sem nenhum poder de comprovação, necessitando da dedução e da indução para que possa ter qualquer valor de verdade” (Santaella, 2004, pp. 113-114). A utilização de explicações que envolvam causalidade final tem sido insistentemente evitada pela filosofia e ciência contemporâneas como um erro já superado. Essas abordagens tentam reduzir as explicações teleológicas a explicações baseadas unicamente em causalidade do tipo eficiente. Como aponta Menno Hulswit, até mesmo certos biólogos evolucionários, os quais mantêm que a biologia não pode ser feita sem o uso da linguagem teleológica, defendem que as explicações dos processos biológicos não podem ser baseadas em nada além do que a causalidade eficiente.  Uma caracterização da causalidade final, que na visão desses filósofos e cientistas é problemática, deve possuir ao menos as três seguintes características, segundo Hulswit: 
(1) Referência a um evento individual futuro. (2) A influência do evento individual futuro sobre o evento presente. (3) A determinação completa do curso do evento em direção ao estado final do processo. A abordagem que Peirce propõe da causalidade final não apresente nenhuma dessas características; insistir na presença dessas três propriedades seria um equívoco de entendimento. A compreensão da 



 

 430 

formulação peirciana envolve vários aspectos de sua teoria, que são de difícil exposição. Centraremos nossa atenção aqui na maneira que Peirce realiza a caracterização do ser in futuro que atrai e direciona o acontecimento dos eventos. Dito de outro modo, de que maneira podemos compreender o fim a que se dirige o curso dos eventos. Peirce insiste que o ser in futuro é uma idéia e como tal possui um caráter geral. Ora, o que é geral não pode ser um evento, uma vez que esses são individuais e concretos. Como aponta (Peirce, CP 1, 341), os fins não são mais do que ‘desejos operativos’. E aqui não podemos evitar a linguagem antropomórfica, pois é a única a nossa disposição, segundo Peirce. Alguma coisa desejada é sempre de certo tipo. É claro que há graus de especificidade nos desejos, mas eles são sempre gerais. Desse modo, a causa final é geral, não individual. A maneira como a causa final atua sobre os eventos presentes, na concepção de Peirce, também difere da caracterização acima oferecida. A sua influência, como já foi apontado acima, é apenas uma inclinação; não existe individualmente no futuro, mas é apenas um horizonte de possibilidades. Sob certas circunstâncias, ela determina um curso de acontecimentos com o objetivo de que o fim seja obtido, sob outras, o curso dos acontecimentos é alterado. Como aponta o filósofo: “A causalidade final não determina de que modo particular algo será alcançado, mas unicamente que o resultado terá certo caráter geral” (Peirce, CP 1, 211). Desse modo, é um tipo de causalidade eminentemente falível. Menno Hulswit refere-se a ela como sendo “não uma coisa concreta, mas um tipo, uma mera possibilidade; nada mais que um estado final ideal para o qual um processo tende” (Hulswit, p. 4). Desse modo, a concepção peirciana de causalidade final parece evitar alguns dos principais problemas vistos pela ciência moderna como obstáculos a sua utilização. 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
BORTOLOTTI, Ricardo Gião. Características e fundamento do hábito no pensamento de C. S. Peirce 
Anais do V simpósio em filosofia e ciência da Unesp. CD-rom. Marília: UNESP, 2003. DARWIN, C. Origem das espécies. Trad. Eugênio Amado. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1985. GALLIE, Walter Bryce. Peirce and pragmatism. Harmondsworth: Penguin Books, 1952. HAUSMAN, Carl. Charles S. Peirce’s evolutionary philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. HOOKWAY, Christopher. Peirce. London & New York: Routledge & Kegan, 1992. HULSWIT, Menno. Teleology. Disponível em: <http://www.digitalpeirce.fee.unicamp.br/hulswit/p-telhul.htm>. Acesso em 13 novembro 2003.  IBRI, Ivo Assad. Kósmos noetós. São Paulo: Perspectiva, 1992. PEIRCE, Charles Sanders. Collected papers of Charles S. Peirce. Vols. I-VI. Edited by Charles Hartshorne and Paul Weiss. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University, 1934. –––––. Collected Papers of Charles S. Peirce. Vols. VII-VIII. Edited by Arthur Burks. Cambridge, MA: The Harvard University Press, 1958. –––––. Collected Papers, v. 1-8. In: Past Masters, CD-rom databases. InteLex Corporation, 1992. –––––. The new elements of mathematics. Ed. C. Eisele. The Hage: Mouton; Atlantic Highlands, 1976. –––––. Ilustrações da lógica da ciência. Trad. Renato Rodrigues Kinouchi. São Paulo: Idéias & Letras, 2008. SANTAELA, Lúcia. O método anticartesiano de C. S. Peirce. São Paulo: Editora Unesp, 2004. SILVEIRA, Lauro Frederico Barbosa da. Cosmo evolutivo e plano da criação na filosofia peirciana. 
Trans/Form/Ação: 8: 1-24, 1985. –––––. Charles Sanders Peirce: ciência enquanto semiótica. Trans/Form/Ação: 12: 71-84, 1989.  




