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O OCULTO DO SENTIDO PRESENTE: UMA LEITURA RADICAL DE PEIRCE  

•◊Alessandro de Assis Pinto Aguiar  

  

RESUMO: Esse artigo surgiu de um seminário sobre a semiótica peirceana e da reflexão sobre 

o quadro de Klee intitulado Rua principal e vias secundárias.  Nele problematizamos princípios 

epistêmicos que se tornaram comuns no método científico, questionando sua fundamentação na 

lógica formal, e apontamos para a importância das noções triádica propostas por Charles Peirce 

na construção de um conhecimento efetivamente processual.  
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LE CACHÉ DU  SENS PRÉSENT : UNE LECTURE RADICAL DE PIERCE  

    

RÉSUMÉ: Cet article a eu sa racine dans um séminaire sur sémiotique peircienne et de la 

réfléxion sur le tableau de Klee dénomé Rue principale et voies sécondaires. En celui ci nous 

problématisons les principes épistémiques que sont dévenues comuns dans la méthode 

scientifique, en questionant sa fondaméntation dans la logique formale et nous attirons 

l’attention pour l’importance des notions triadiques proposées  par Charles Peirce dans la 

construction d’une connaissance efectivement processuel.  

  

Paroles clées : Sémiotique, Connaissance, Logique, Signe.  

  

  

O sentido oculto das coisas  

É não terem sentido nenhum  

Fernando Pessoa  

    

  

Seja o modelo cartesiano, seja o positivista, são coincidentes com formas de conhecer 

que geram uma divisão e uma compartimentalização das áreas do saber, ocorridas com 

intensidade nos percalços da modernidade.   

O século XIX foi o mandril que fixou as questões de como construir as Ciências 

Humanas.  Neste interim, Leopold von Ranke, no contexto germânico, propôs um método que 

diferenciaria a História das demais áreas. Este método é marcado pelo esquema rígido e 

específico, de forma excessivamente purificadora, a ser seguida como norma na elaboração e 

obtenção da verdade, como indicara Latour (1996).  
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 Admitimos a assertiva de que o discurso é uma manifestação do saber na qual o sujeito dotado 

de competência discursiva está compreendido. Utilizamo-nos da referência expressa na obra 

Rua principal e vias secundárias, do célebre pintor e poeta Klee, uma vez que para nós emerge 

de uma concepção que goza de instancia semiótica espetacular compondo um lugar de 

atualização da linguagem. Por isso, em constante atualização nas próprias performances 

manifestadas de forma incompleta e inacabada da língua, ela incorpora este estatuto para 

abandoná-lo, rompendo com a noção de ciência concebida como sistema para passar 

representála, talvez encená-la, enquanto processo intermitente. Assim, nosso objetivo é 

tensionar a ciência com esta visão de saber intensamente processual, dinâmico, adentrando na 

íngreme tarefa do fazer cotidiano, do conhecer e do ensinar.   

  

1.   

Ao pensarmos a figuração abstrata, concluímos por uma concretude da imagética 

provocada pelo entrecruzamento de linhas, pontos, quadriláteros e formas geometrais. 

Apresentam-se tais como as ciências estão. Observamos na tendência historicista recente da 

epistemologia social, a retomada de questões assemelhadas ao antigo debate helênico acerca do 

cosmos. Heráclito dissecando Parmênides?  

Requisitamos o vigor necessário do pensamento para o tratamento de uma perspectiva 

altamente complexa, sem colocar de lado as convicções morais mais elevadas. Isso porque o 

estudo da ética atinge diretamente o útil à vida e permite uma ajuda indispensável na 

compreensão da Semiótica.   

 Advertimos que não se trata de metafísica, nova ou velha. Obliteramos as questões sobre o que 

realmente existe, seus fundamentos, e colocamo-nos a perguntar sobre aquilo que simplesmente 

se manifesta e nos é presente a todo momento. Somos presenteados ao novo.  

    

No mundo da experiência, o passado compõe uma força bruta que compele o presente 

em alguma medida. Dali se revela um sentido de binariedade, que está marcadamente encravado 

na existência individual.   

Pensamos, então, na possibilidade de algo tão verdadeiro que dele não se pode tirar, sem 

destruir o suposto fato de verdade. Tomamos como ponto de partida a relação pela qual um 

outro suposto por apenas dois objetos relacionados tendem à mudança do primeiro sem relação 

a algum sentido do estado seguinte. Na formulação matemática, seriam números que no 

intervalo dado não tendem ao infinito da geometria pós-euclidiana.   
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Ambas as mudanças estão comutadas de tal forma que cada tendência é seguida e 

modificada em alguma proporção pela anterior e pela posterior. Daí o peso da força, dos 

processos de pretensão e retenção demonstrados em Husserl (2006). Quanto à ausência de 

alguma razão, regularidade ou norma que tome parte na ação somática compreende-se a 

emergência da brutalidade.     

Note o exemplo da pessoa que observa no instante presente, um passado. Tempo 

comunicado, não linguístico, que constitui um fora da relação dual, e não um simples 

pensamento comparativo. Isso porque força, o bruto, nada mais é do que uma complicação de 

binariedades ou mera reação, na medida em que a pessoa que observa o instante presente torna 

possível o passado.  A intensão de comunicar o ato é criado na medida em que faz com que um 

primeiro seja possível. Nos termos peirceanos:    

  

Supõe não apenas dois objetos relacionados, mas sim que, além deste estado 

de coisas, somando-se a este, existe um segundo estado subsequente. Supõe, 

além do mais, duas tendências, uma, de um dos relatos, tendendo a mudar a 

primeira relação em um sentido no segundo estado: a outra, do outro relato, 

tendendo a mudar a mesma relação num segundo sentido. (PEIRCE, 2009, 

p.23)  

  

    

 Vê-se a linha de fuga, a indicação do além do binarismo que gera a transmutação das coisas. 

Uma das teses deste artigo está na identificação da binariedade como uma forma evidente de 

negação, de apagamento dos rastros, quer seja meramente por meio de uma similaridade ou por 

uma identidade. Afirma-se que apenas nas formas reais o poder de reagir entre si está a 

funcionar. Isso porque a existência individual em nossa atual representação de mundo é 

inegavelmente atomística.   

 Ao considerarmos a proposição do que poderia surgir operando no instante presente da 

existência, retiramos do recalque a futuridade. Caso fosse completamente separado do passado 

e do futuro, incorreríamos em mera adivinhação, um chute proveniente do oculto que há no 

presente absoluto. Obviamente, se tomarmos a possibilidade absoluta da ação cai por por terra 

qualquer estímulo à binariedade. Seria um delírio da razão considerar-se uma espécie de 

consciência com natureza própria totalmente presentificada? Ou um ato de sentir sem a intrusa 

presença do eu?  

 O mundo ficou reduzido a uma qualidade do sentir que nem mesmo possui certo grau de nitidez 

ou de qualquer análise. Dada a tamanha grandeza comparativa do distúrbio da consciência, ela 

confunde-se com um sentimento, quiçá um sentido. Cabe, então, denominar esta forma de 
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Oriência ou Primeiridade peirceana. Pela oriência consideraremos que exista uma pluralidade, 

uma múltipla composição inerente à unidade. Oriência, originalidade ou primeiridade é, nesta 

concepção, a mais primitiva das categorias cognoscitivas.   

 Assim como uma estrada que conduz a um elemento mais puro, contida nela própria o ser in 

futuro, surge nas formas mentais, nas intenções ou mesmo nas expectativas o enquadramento 

reducionista. Esquece-se que a memória, por meio de sua força vital, e sem auxílio algum do 

raciocínio, fornece todo nosso conhecimento do passado por uma ação extremamente difusa e, 

até atemporal. É a imagem pura, dizia Bergson (1999), sem qualidade ou juízo, a criar 

initerruptamente endosmoses na percepção.   

Pode-se contrapor que todo conhecimento do futuro é conhecido mediante alguma coisa. 

Contudo, aqui nos deparamos com uma tese que contradiz a assertiva reiterada de que o futuro 

modifica o presente. Melhor dizendo, o futuro está antes, não adiante.   

  

2.  

 Isso não ocorre de modo direto ou dualístico, e seriam vãs as tentativas de assim se 

compreender como, quando ou por que o passado influencia o presente. A lavra de 

conhecimento que temos sobre as leis da natureza é análogo ao conhecimento de um futuro 

prospectado proporcionalmente à inexistência direta do conhecimento acerca de como as leis 

são descobertas.   

Vários seriam os modos de estudar os métodos de raciocínio na ciência humana. 

Laplace e seus seguidores tinham em vista uma aplicação da teoria das probabilidades; Kant 

postulava com rigor a lógica analítica... Facílimo reconhecer que toda ciência está na dobra dos 

símbolos. Para haver pensamento certo não é suficiente ter apenas correta linguagem. Tal fator 

esclarece por que a linguagem é ela mesma espaço dentro e o fora do pensamento. Se tantos 

concordam com a assertiva feita por Derrida (1973) de não existir fora do texto, 

complementamos que dentro dele tranquilamente escoamos pelos espaços vis em branco, ou 

por um simples furo.  

Decorre que o curso progressivo retira da medida dos valores sua precisão. E temos 

notado que esta precisão é imprescindível para o infinito progresso da ciência. Na elaboração 

da teoria científica, afinal, nos deparamos somente com as três formas de raciocínio: dedução, 

indução, analogia. Dedução seroa o exame do estado das coisas calcado nas premissas, 

precedida por uma elaboração que forma o diagrama com as relações que explicitamente 

deixaram de ser mencionadas. Estas estão asseguradas nas elaborações mentais, intrínsecas ao 



5  

  

 

diagrama de onde estas relações sempre subsistiram. Petição de princípio, sempre haverá ao 

menos um caso excluído das verdades necessárias ou prováveis nessas relações abstraídas.   

Não menos interessante é a operação da indução, resultado da adoção de um raciocínio 

que, em geral, parte de uma conclusão aproximada para ir de encontro ao real. Pressupõe-se 

uma verossimilhança radicada no intrinsicamente múltiplo.  

Por fim, a Analogia, que nada mais é que inferir a suprema concordância sobre os 

aspectos determinados, enjaulados no conjunto limitado de objetos, conceitos e teorias.  

Lembrava Maritain:  

  

O raciocínio por analogia é uma indução parcial ou imperfeita, na qual o 

espírito passa de um ou de alguns fatos singulares (ou de uma enunciação 

parcial), não a uma conclusão universal, mas a uma outra enunciação singular 

ou particular que ele infere em virtude de uma semelhança. [...] O raciocínio 

por analogia é uma indução imperfeita que conclui do particular em virtude de 

uma semelhança. (1977,p42).  

  

Indicamos nesses três passos do pensar a busca permanente da possível reprodução. 

Nessa lógica de produzir o próximo, onde fica a infinitude aberta do horizonte? O círculo 

hermenêutico caduca diante da temporalidade incessante.  

Concluimos com a Retrodução que se refere àquela adoção provisória de hipóteses, 

das possíveis verificações experimentais, revelando, se fosse possível, todas as nuanças e 

desacordos pre-vistos.  

As inferências prováveis e aproximadas da ciência podem ser classificadas a partir 

destes princípios. Ainda assim, existem outros exemplos tripartites na lógica idealista segundo 

o que é real, possível ou necessário é o pertinente ao pensamento. Uma alternativa é a tripétala 

formada pelos nomes, proposições e inferências. Ora a tripartição fica expressa nas respostas 

afirmativas e negativas, excluindo-se o incerto do sistema representacional.   

Com singular importância, porém, nos deparamos com os três tipos de signos 

indispensáveis ao novo raciocínio semiótico, conjugando o signo diagramático ou ícone, ao 

índice e ao símbolo.  Como diz o pensador norte-americano, o signo é o meio “para denotar um 

objeto perceptível, ou apenas imaginável, ou mesmo inimaginável num certo sentido” 

(PEIRCE, 2009, p.46).   

O Ícone ou signo diagramático sugere, nas operações de indução, dedução ou analogia, 

a inferência do sujeito do discurso. Visto como um pronome demonstrativo ou relativo, chamase 

a atenção para um objeto sem descrevê-lo. Símbolo nada mais é que o nome geral, tentativa de 
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descrição que significa o objeto. Este, por sua vez, está implicado via associação de ideias, do 

passado e do futuro, nas conexões entre nome, caráter e significação. Nesse processo,   

  

  

Um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, 

representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria na mente dessa 

pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. Ao signo 

assim criado denomino interpretante do primeiro signo. O signo assim criado 

denomino seu objeto. Representa esse objeto não em todos os seus aspectos, 

mas com referência a um tipo de ideia que eu, por vezes, denominei 

fundamento do representâmen. ‘Ideia’ deve aqui ser entendida num certo 

sentido platônico, muito comum no falar cotidiano; refiro-me àquele sentido 

em que dizemos que um homem pegou a ideia de outro homem; em que, 

quando um homem relembra o que estava pensando anteriormente, relembra 

a mesma ideia, e em que, quando um homem continua a penar alguma coisa, 

digamos por um décimo de segundo, na medida em que o pensamento continua 

conforme consigo mesmo durante esse tempo, isto é, a ter um conteúdo 

similar, e a mesma ideia e não, em cada instante desse intervalo, uma ideia 

nova. (PEIRCE, 2009, p.46).  

  

  

A cadeia de transmissão poderia não ter fim, mesmo que o autor deixe trancafiada a 

novidade no processo. Tal aspecto, se for relacionado com o aspecto energético da ideia, “uma 

energia que é infinita no aqui e agora” (PEIRCE, 1998, p.258), demonstra o intervalo 

intransponível do representamen com a mente. Os signos causam-se mutuamente conformes ao 

modelo do mobile perpetuum.   

Em lógica, um poderoso feixe a iluminar todas as outras tríades está no reconhecimento 

dos caracteres singulares, duplos e plurais. Trinam sobre predicados, pares; por exemplo a cor 

de um objeto e pares de objetos implicados por termos, - “o termo poder ser considerado quer 

simplesmente como expressão do conceito, quer como parte da enunciação ou proposição, quer 

como parte da argumentação” (MARATAIN, p. 72) -, relativos como “amante”. Os caracteres 

plurais são reduzíveis à caracteres triplos sem a possibilidade de serem reduzidos à  duplos. Isso 

ocorre devido à necessária introdução de um termo relativo ao exprimilos. Podemos então 

pensar na conjunção, “mas” entre duas sentenças criando um modo de significação relativo à 

tensão criada.  

  

3.  

Consideramos que um fato triplo envolve a concepção de síntese. Ela pode ser entendida 

por um termo metaforicamente referido a uma estrada com bifurcação. Observando o quadro 
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de Paul Klee Rue principale et rues secundaires, podemos perceber a formação da rede 

semântica:  

    

  

 

  Klee, Rue principale et rues secondaires disponível em http://www.devoir-

dephilosophie.com/dissertation-rue-principale-rues-secondaires-paul-klee-174518.html.  

  

Uma estrada é uma ocorrência demarcada duplicadamente, que não apresenta nenhuma 

bifurcação. Entretanto, com a combinação de fatos duplos seguintes podemos obter mais dois 

terminais, e assim por diante. Qualquer número de terminais pode ser ligado por roteiros que 

possuem menos de três direções. Isso é indicado nos gráficos:  

  

  

http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-rue-principale-rues-secondaires-paul-klee-174518.html
http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-rue-principale-rues-secondaires-paul-klee-174518.html
http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-rue-principale-rues-secondaires-paul-klee-174518.html
http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-rue-principale-rues-secondaires-paul-klee-174518.html
http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-rue-principale-rues-secondaires-paul-klee-174518.html
http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-rue-principale-rues-secondaires-paul-klee-174518.html
http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-rue-principale-rues-secondaires-paul-klee-174518.html
http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-rue-principale-rues-secondaires-paul-klee-174518.html
http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-rue-principale-rues-secondaires-paul-klee-174518.html
http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-rue-principale-rues-secondaires-paul-klee-174518.html
http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-rue-principale-rues-secondaires-paul-klee-174518.html
http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-rue-principale-rues-secondaires-paul-klee-174518.html
http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-rue-principale-rues-secondaires-paul-klee-174518.html
http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-rue-principale-rues-secondaires-paul-klee-174518.html
http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-rue-principale-rues-secondaires-paul-klee-174518.html
http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-rue-principale-rues-secondaires-paul-klee-174518.html
http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-rue-principale-rues-secondaires-paul-klee-174518.html
http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-rue-principale-rues-secondaires-paul-klee-174518.html
http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-rue-principale-rues-secondaires-paul-klee-174518.html
http://www.devoir-de-philosophie.com/dissertation-rue-principale-rues-secondaires-paul-klee-174518.html
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 Os três elementos essenciais de uma rede de estradas são: a) estrada para um terminal; b) 

conexão de estradas; c) ramificações. As três categorias do fato são: a) fato sobre um objeto;  

b) relação ou fato sobre dois objetos; c) fato sintético ou fato sobre vários objetos.   

 Entendemos como uma forma degenerada de um fato duplo, o ponto de vista da formação 

composta por dois fatos singulares em coexistência. Nos fatos plurais existem duas formas de 

degenerescência porquanto constituem-se em uma síntese singular de fatos, onde aquele de 

forma mais elevada é multiplicado ou, basicamente, composto pelos fatos singulares.   Temos, 

portanto, uma explicação da teleologia motivacional que indica haver três classes de signos. 

Uma vez que existe a conexão triádica com o signo, a coisa significada e a cognição, a 

conjunção aponta para:   

  

  

a) Signo                                                  Coisa significada                        

Ícone  

           (Relação de razão)       

  

b) Signo                                                    Coisa significada                       Índice                      

(Ligação física direta)  

  

c) Signo                                            Objeto                                 Símbolo  

/   Nome              (associação mental)  

  

Considerando-se a diferença entre um termo lógico, uma proposição e uma inferência, 

obtemos a seguinte correspondência:  

  

  

                                                                 Ou                 
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Os símbolos, e de alguma maneira outros Signos, podem ser Termos,  

Proposições ou Argumentos. Um Termo é um signo que deixa seu Objeto, e a  

fortiori seu Interpretante, ser aquilo que ele pode ser. Uma Proposição é um 

signo que indica distintamente o Objeto que denota, denominado de seu 

Sujeito, mas que deixa seu Interpretante ser aquilo que pode ser. Um 

Argumento é um signo que representa distintamente o interpretante, 

denominado de sua Conclusão, que ele deve determinar. Aquilo que resta de 

uma Proposição depois de seu Sujeito ter sido removido é um Termo, 

denominado de seu Predicado. Aquilo que resta de um Argumento quando sua 

Conclusão é removida é uma Proposição que se denomina sua Premissa. 

(PEIRCE, 2009 p..29).  

  

  

Neste ponto advertimos para as não tão raras doutrinas que mencionam a 

obrigatoriedade de se ver no outro. A pressuposição de que é no outro que se pode ver, atravanca 

o outro como referência exclusivista para uma suposta compreensão de alteridade. Desse modo, 

o simbólico traz em si o corte com o ausente: a presença do outro emergindo sorrateiramente 

do invisível. O fantasma assombra a imagem impressa vitalmente no olho.  

No conjunto das Ciências Sociais, seja qual for a parcela de seu esmigalhamento, 

podemos também ouvir que segundo o filósofo todo homem seria um animal político e vive, se 

somente se, em sociedade. Inverdade útil e doutrinaria da sujeição. Certamente, doutrinaria 

repetida aos quatro ventos pois inegavelmente anti-ética.   

Aqui admitimos a asserção de que o homem é, se e somente se for, um ser de 

possibilidades. A procura de ir além dos melindres filogenéticos é, em si mesmo, detentor 

absoluto, quiçá universal, apartado do sujeito do discurso. Não há como caçar a arbitrariedade 

linguística, muito embora os estados de alienação possam utilizar-se do outro como fundamento 

(falso) para significar o mundo. Corolário infantil da epistemologia: sozinho ninguém se basta.   

Simples é perceber o construto que trata a linguagem inserido no paradigma dualístico 

produz estultices tais como as que admitem ser nomes atos de puro poder (adâmico?) implicadas 

na sensação do verdadeiro. Neste aspecto, as Ciências, chamadas geralmente de Humanas, não 

poderiam perquirir a humanidade além desta forçosa categorização.   

Entendimento mais amplo está na condição que admite o conceito, além da díade, da 

cultura humana enquanto a possiblidade aberta de significância (QUADROS, 2013). Enquanto 

tal, livre de qualquer relação gregária, a noção implicaria incomensuravelmente na ampla 

convivência com o fulcro individualizante do horizonte de expectativas.   

Sobremaneira, este é o ponto de tensão. Assim como o entendimento perquire acerca 

da verdade, essa estrada se descobre no próprio percurso. Forçoso é o fato que aquilo que mais 
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une é exatamente onde emerge nosso maior distanciamento. Deste terminal, se desdobra a maior 

complexidade daquilo que se pretende enunciar. Na estrada, deparamos com a força que faz 

sistemas artificiais tornarem-se verdades, ilusões tornarem-se reais, manipulações serem 

amplamente aceitas, controles adquirirem eficiência. Defronta-se essa perspectiva com a pura 

negação da realidade, interferindo ostensivamente no modo sofisticado e propedêutico do 

cabedal sofista hodierno propalado, dentre outros, pela mídia.   

A título de exemplificação, retomemos à pragmática da normativa cientifica. Dentro 

deste regime imperial, a lei forceja o aviltamento dos fatos. E ainda prosseguindo nessa diretiva, 

reforçada pela didática, alentamos o papel pedagógico redutor das sociabilidades, já 

demonstrado em outro trabalho (QUADROS e AGUIAR, 2014).   

A grande utopia fora cristalizada por metas inatingíveis. A evidência dos espaços, ali, 

sempre se tornam reduzidas a lugares e usurpam o vestígio do inabitável. A morada da 

linguagem, no espírito heideggeriano, deveria ser local para estranhamento.  

Ora, a demanda de sentido requer o passo processual. O vital movimento browniano 

não se encaixa, afinal, nos sistemas reprodutivos da epistemologia clássica. Representação e 

reprodução traduzem uma relação siamesa conivente ao eternizado status quo. Por isso, Peirce 

arma a entrada do que, por definição, não possui portas. Nem dentro, nem fora.  

 Podemos distinguir na relação triádica de comparação, desempenho, e pensamento elementos 

basilares de edificação. A primeira limita-se à natureza das possibilidades lógicas. Em seguida, 

é aquela que dize respeito à natureza dos fatos. Por fim, o pensamento eleva ao indicial a 

natureza das leis que unificam. Reconhece-se a necessidade de distinguir entre os correlatos de 

primeira, segunda e terceira naturezas, em todas as relações que abrem condições de 

representacionalidade.  

 Em uma relação triádica, surge em primeiro plano o Signo, na escaramuça do segundo que é o 

Objeto, com capacidade para denominar um Interpretante. Sob esta ótica, se admite, nesta 

relação sempre promíscua, a presença do objeto. Como ressalta Peirce:   

  

A relação triádica é genuína, isto é, seus três membros estão por ela ligados de 

um modo tal que não consiste em nenhum complexo de relações diádicas. Essa 

é a razão pela qual o Interpretante, ou Terceiro, não se pode colocar numa 

mera relação diádica com o Objeto, mais sim deve colocar-se numa relação 

com ele, do mesmo tipo da assumida pelo Representâmen. Tampouco pode a 

relação triádica na qual o Terceiro se coloca por ser meramente similar àquela, 

colocando o Primeiro termo, pois isto faria da relação do Terceiro com o 

Primeiro uma mera Secundidade degenerada. (PEIRCE, 2009, p.63).  
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 A rua principal e as vias secundárias acorrentam as possibilidades do conhecimento. A 

figuração acarreta a constância dos duplos, das idas e vindas, das bifurfações. A terceira 

margem do rio (ROSA, 2001), seja na calmaria ou na violência de seu desaguar, está mais 

apropriada para a epistemologia da Ciência Humana.  

    

REFERÊNCIAS  

  

BERGSON, Henri. Matéria e Memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito.  

São Paulo: Martins Fontes, 1999.  

HUSSERL, Edmund. A origem da geometria. Lisboa: SE & PQ, 2006.  

LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos. São Paulo: Editora 34, 1996.  

MARITAIN, Jacques. Elementos de filosofia: a ordem dos conceitos e lógica. Rio de 

Janeiro:  

Livraria Agir, 1977.  

PEIRCE, Charles. Antologia filosófica. Lisboa: Imprensa Nacional, 1998.  

PEIRCE, Charles. Semiótica. São Paulo: Perspectiva, 2009.  

QUADROS, Eduardo G. O devir poético. In: Ramos Neto, João O. (Org.). Autoridade e Poder: 

estudos interdisciplinares de História do Cristianismo. São Paulo: Editora Reflexões, 2013, p. 

13-28.   

QUADROS, Eduardo G; AGUIAR, Alessandro P.  Uma nova socialização? A política 

educacional da Ditadura Civil-Militar em Goiás. Outras Fronteiras, v. 1, 2014, p. 109-127.  

ROSA, Guimarães. Primeiras Histórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.  

 

i 

 

  

   

i Artigo publicado em 21/02/2020  - Revista Acadêmica Online  /  V.VI; N.30  /  Edição (jan/fev)2020 

 

 


