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"Quando alguma coisa se apresenta em estado nascente, ela costuma ser frágil e 

delicada, campo aberto a muitas possibilidades ainda não inteiramente 

consumadas e consumidas. [...] algo nascendo e em processo de crescimento [...], 

um território do saber e do conhecimento ainda não sedimentado, indagações e 

investigações em progresso. Um processo como tal não pode ser traduzido em 

uma única definição cabal, sob pena de se perder justo aquilo que nele vale a 

pena, isto é, o engajamento vivo, concreto e real no caminho da instigação e do 

conhecimento. Toda definição acabada é uma espécie de morte, porque, sendo 

fechada, mata justo a inquietação e curiosidade que nos impulsionam para as 

coisas que, vivas, palpitam e pulsam". 

Lucia Santaella 

 



 
 

RESUMO 

  

 

A presente pesquisa engendra-se impelida pelos pensamentos do cientista americano 

Charles Sanders Peirce (1839.1914) que, apresentados sob o aporte de Lucia Santaella, 

tornam-se o alicerce basal para uma sincera reflexão em torno do contemporâneo e o 

trabalho de design neste tempo. Trata-se de um estudo crítico, criativo e objetivo, de base 

conceitual e argumentativa que, ao navegar pelas considerações de Zygmunt Bauman a 

respeito da contemporaneidade, com o olhar do homem intempestivo conceituado por 

Giorgio Agamben, o qual se apropria e faz questão de deixar-se acometer pelas preocupações 

levantadas por Rafael Cardoso, ambiciona, frente ao contexto delineado, levar o original e 

intrigante conceito de abdução peirceano à profunda apreensão e apropriação de modo a 

inaugurá-lo como potencial deflagrador de nossas capacidades naturais para a produção de 

novas significações nas quais o design, enquanto campo e espécie, se reconheça, no tempo 

contemporâneo, de forma concernente à grandeza que o constitui.  
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ABSTRACT 

 

 

The following research arises motivated by thoughts of the american scientist Charles 

Sanders Peirce (1839.1914) which, presented through Lucia Santaella’s perception, become 

the base for reflection around the contemporary and design work in this period. It is a critical, 

creative and objective study, whose character is conceptual and argumentative that sails 

through Zygmunt Bauman’s considerations about the contemporaneity, according the 

extemporaneous man’s vision conceptualized by Giorgio Agamben, who appropriates Rafael 

Cardoso’s concerns. The research aims to bring, making sense with the context described, 

the original and singular Charles Sanders Peirce’s abduction concept to a deep apprehension 

and appropriation to inaugurate it as potential precipitator of our own natural abilities to 

produce new meanings which the design, in its sense of field and species, recognizes itself, in 

contemporary time, in a manner concerning the magnitude that constitutes it.  
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O presente trabalho engendra-se instigado pelos profundos pensamentos do 

cientista americano Charles Sanders Peirce (1839.1914) que, despontados pelo aporte 

cauteloso de Lucia Santaella, professora, pesquisadora brasileira de elevada importância na 

área da semiótica e comunicação, tornam-se o alicerce e referência basal para uma sincera 

reflexão em torno do contemporâneo e o trabalho de design neste tempo. Trata-se de uma 

pesquisa referencial bibliográfica de caráter conceitual e argumentativo que se apresenta 

como um estudo crítico, criativo e resoluto. 

Reconhecendo o contemporâneo em questão a partir das considerações do 

sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que estabelece a liquidez como característica principal 

da situação atual na qual estamos submersos em uma forma líquida de viver que não favorece 

a solidez das relações humanas, e de Giorgio Agamben, filósofo italiano, que adverte 

estarmos cegos pelos fachos das luzes que ofuscam a contemporaneidade e, como reféns dos 

inúmeros dispositivos que inundam a sociedade presente apresentamo-nos deslumbrados 

em meio à busca de nosso desejo essencialmente humano de felicidade, somado às 

relevantes ponderações do historiador de arte brasileiro Rafael Cardoso, com um olhar  mais 

especificamente focado para o campo do design, delineia-se o cenário complexo atual 

decorrente dos efeitos impelidos pelos sintomas que acometem este tempo e a tamanha 

transformação advinda no que diz respeito aos significados e paradigmas que orientam a 

profissão designer. 

Frente a este contexto, a investigação ambiciona, por meio da substancial 

compreensão de como se processa a lógica triádica, evolutiva e interdependente pela qual 

sentimos, existimos e interpretamos o mundo, edificada por Charles Peirce, levar o seu 

original e intrigante conceito de abdução à profunda apreensão e apropriação de modo a  

inaugurá-lo como potência deflagradora de nossas capacidades naturais na instauração de 

pensamentos e atitudes singulares para a produção de novas e inventivas significações nas 

quais o design, enquanto campo e espécie, se reconheça, no contemporâneo delineado, de 

forma concernente à grandeza que o constitui.  
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“Quem conhece o solo e o subsolo da vida sabe muito bem que um trecho de um muro, um 

banco, um tapete, um guarda-chuva são ricos de ideias ou de sentimentos, quando nós 

também o somos, e que as reflexões de parceria entre os homens e as coisas compõem um 

dos mais interessantes fenômenos da terra”. 

Machado de Assis 
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Os Gêmeos. Museu de Arte de Puerto Rico, 2006 
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Águas Profundas de um Contemporâneo Intempestivo 

 

 

Ao mergulhar nas águas profundas do pensamento de Zygmunt Bauman, podemos 

entender o que vem a ser o seu conceito de liquidez que, segundo o autor, acomete a 

sociedade contemporânea. Conforme considera o sociólogo, liquidez e fluidez são as 

assertivas metáforas que definem o tempo no qual estamos submersos, decorrente do 

processo de “derretimento dos sólidos” ocorrido na modernidade, marcado pelo “repúdio e 

destronamento do passado e, antes e acima de tudo, da ‘tradição’ [...] (BAUMAN, 2001, p.09). 

Para Bauman, a “extraordinária mobilidade dos líquidos é o que associa à ideia de 

leveza” (2001, p.09) característica da atualidade e que constitui a chamada vida líquida:  

uma forma de vida que tende a ser levada à frente numa sociedade líquido-

moderna. “Líquido-moderna” é uma sociedade em que as condições sob as 

quais agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele 

necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir. A 

liquidez da vida e a da sociedade se alimentam e se revigoram mutuamente. 

A vida líquida, assim como a sociedade líquido-moderna, não podem manter 

a forma ou permanecer em seu curso por muito tempo (BAUMAN, 2009, 

p.7). 

 

Isto porque os líquidos, os fluidos, movem-se com facilidade e não conseguem 

conservar a sua forma. Ao contrário dos sólidos, não podem ser contidos, estão 

constantemente propensos a mudar e, portanto não fixam o espaço. “Assim o que conta para 

eles é o tempo, mais do que o espaço que lhes toca ocupar; espaço que afinal, preenchem 

apenas ‘por um momento’” (BAUMAN, 2009, p.8). De acordo com o autor, a vida líquida, 

deste modo, é uma vida onde as realizações pessoais não se solidificam, são precárias e 

concebidas em condições de incerteza constante.  
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Por outro aspecto, a extraordinária mobilidade dos líquidos apontada por Bauman, 

poderia sim ser vista, ou melhor, ter-nos acometido de forma extraordinária ao se 

caracterizar pela admissão de novas descobertas desprendidas de um pensamento arcaico e 

rígido, monolítico, frente a uma sociedade em mutação, especialmente em decorrência dos 

avanços tecnológicos e globalização. “Seria imprudente negar, ou mesmo subestimar, a 

profunda mudança que o advento da ‘modernidade fluida’ produziu na condição humana” 

(BAUMAN, 2001, p.15). Porém, fomos conduzidos a uma mudança que não gerou a alteração 

dos sólidos no sentido de uma conceituação de novos paradigmas condizentes às 

necessidades sociais latentes, mas que se desviou como um líquido corrente, sem freios, em 

direção a uma vida desprovida de elos. “O ‘derretimento dos sólidos’ [...] adquiriu, portanto, 

um novo sentido, e mais que tudo, foi redirecionado a um novo alvo” (BAUMAN, 2001, p.13). 

Segundo Bauman, “os sólidos que estão derretendo neste momento, da modernidade fluida, 

são os elos que entrelaçam as escolhas individuais em projetos e ações coletivas” (2001, p.13). 

Elos que em todos os seus aspectos e dimensões estão evaporando das relações humanas, já 

que 

no mundo líquido moderno, a solidez das coisas, assim como a solidez das 

relações humanas, vem sendo interpretada como ameaça: qualquer 

juramento de fidelidade, qualquer compromisso de longo prazo [...], 

prenuncia um futuro sobrecarregado de obrigações que limitam a liberdade 

de movimento e a capacidade de agarrar no voo as novas e ainda 

desconhecidas oportunidades que venham a surgir (BAUMAN, 2011, p.113). 

 

Lealdade é algo em desuso, implica constância, disponibilidade e tempo. E, como 

alerta Bauman, na vida líquida é indispensável andar depressa, pois é sempre necessário 

alcançar, para em seguida poder largar. “Velocidade, e não duração é o que importa. Com a 

velocidade certa, pode-se consumir toda a eternidade do presente contínuo da vida terrena. 

[...] O truque é comprimir a eternidade de modo a poder ajustá-la, inteira, à duração de uma 

existência individual” (BAUMAN, 2009, p.15). 

 Não é importante, portanto, fixar-se já que o solo pode ser alcançado e abandonado 

à vontade e, ainda, pois, ao fixar-se estreitam-se os laços e afastam-se as oportunidades 

outras que podem surgir em distintos lugares, as quais facilmente nos atingem como uma 
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tempestade pelo avanço das tecnologias de informação. De acordo com o autor, no volúvel 

mundo da modernidade líquida, onde é pouco provável que os valores se cristalizem e as 

coisas tomem forma o tempo suficiente para tornarem-se seguras e confiáveis, caminhar é 

melhor que sentar, correr é melhor que caminhar, e surfar é ainda melhor que correr 

(BAUMAN, 2011, p.115). E, 

flutuando como a água... você vai em frente com rapidez, jamais 

enfrentando a corrente nem parando o suficiente para ficar estagnado ou se 

grudar às margens ou às rochas – propriedades, situações ou pessoas que 

passam por sua vida – nem mesmo tentando agarrar-se a suas opiniões ou 

visões de mundo, apenas se ligando ligeiramente, mas com inteligência, a 

qualquer coisa que se apresente enquanto você passa e depois deixando-a ir 

embora, graciosamente sem apegar-se... (Observer Magazine, 2003, p.95 

apud BAUNMAN, 2009, p11).  

 

Desta forma, na vida líquida o consumo é passageiro, tanto dos objetos como dos 

vínculos humanos.  O que importa é a fruição efêmera e imediata num dispêndio desenfreado 

que nos acomete, pois sempre parecemos atrasados acerca dos recentes acontecimentos, 

das últimas notícias e informações. É preciso acelerar, “ir em frente despindo-se a cada dia 

dos atributos que ultrapassaram a data de vencimento e desmantelamento, repelindo as 

identidades que atualmente estão sendo montadas e assumidas, ou perecer” (BAUMAN, 

2009, p.10). E assim, se segue um contínuo e ininterrupto mover dos membros desta 

sociedade, onde o desconforto pela possibilidade de não estar apto e em dia com os mais 

recentes fenômenos, significa “constante autoexame, autocrítica e autocensura” (BAUMAN, 

2009, p.19).  

Paradoxalmente, ao mesmo tempo em que a fluidez característica desta sociedade 

inibe as relações permanentes, sejam elas entre as pessoas ou entre as pessoas e as coisas, 

afastando-nos de laços duradouros com quem ou o que quer que seja, também não nos 

encontramos sozinhos, ao contrário, estamos sempre acompanhados. “O dia inteiro, sete 

dias por semana, basta apertar um botão para fazer aparecer uma companhia do meio de 

uma coleção de solitários” (BAUMAN, 2011, p.15) e mais facilmente ainda, caso se deseje, o 

contato pode ser desfeito em segundos, “sem riscos, sem necessidade de achar motivos, de 
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pedir desculpas ou mentir; basta um toque leve, quase diáfano numa tecla, um toque 

totalmente indolor e livre de risco” (BAUMAN, 2011, p.15).  

Estando sempre conectados, não se está só. E se não estamos sós, não 

experimentamos o encontro consigo mesmo. Segundo Bauman, “a vida líquida alimenta a 

insatisfação do eu consigo mesmo” (2009, p.19, grifo do autor). Conforme reflete Paul Valéry, 

“não podemos mais tolerar o que dura, não sabemos mais fazer com que o tédio dê frutos” 

(apud BAUMAN, 2001, p.7). Em tempos líquidos, somos acometidos pelo medo de sermos 

pegos parados, permitindo-nos contemplação, concentração, inventividade ou solidão e 

deixamos “escapar a chance da solitude: dessa sublime condição na qual a pessoa pode ‘juntar 

pensamentos’, ponderar, refletir sobre eles, criar – e, assim, dar sentido e substância à 

comunicação” (BAUMAN, 2011, p.17).  

Conforme vem nos ilustrar Giorgio Agamben, estamos ainda, de tal forma, 

deslumbrados em meio a fachos de luzes que irrigam este contemporâneo mar. Adotando o 

tempo como objeto de problematização e reflexão, em tempestivas ponderações, Agamben 

(2009) interpreta a contemporaneidade como uma singular relação com seu próprio tempo 

e, ao tomar como referência anotações de Nietzsche escritas em 1874 onde o filósofo avalia 

que “o contemporâneo é o intempestivo” (apud AGAMBEN, 2009, p.58), o professor conclui 

que ser contemporâneo significa, em verdade, não coincidir com o seu próprio tempo e desta 

forma não se deixar cegar pelas luzes de sua época. E explica: 

pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente 

contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está 

adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual; mas, 

exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e desse 

anacronismo, ele é capaz mais do que os outros, de perceber e apreender o 

seu tempo (AGAMBEN, 2009, p.59). 

 

Agamben alerta, no entanto, que, de modo algum, o contemporâneo é aquele que 

vive em outro tempo como um nostálgico a se afogar no tempo em que lhe foi dado viver. 

Segundo o autor, um homem inteligente sabe que não pode fugir de seu tempo pois este lhe 

pertence irrevogavelmente. Porém, prossegue: “aqueles que coincidem muito plenamente 
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com a época, que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são 

contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo 

o olhar sobre ela” (AGAMBEN, 2009, p.59). 

E é, especialmente, esta particularidade em manter fixo o olhar no seu tempo que 

torna o contemporâneo capaz de enxergar à volta de sua época e na claridade ofuscante 

perceber o escuro que lhe diz respeito. Pois, segundo o autor, “todos os tempos são, para 

quem deles experimenta contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é justamente 

aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas 

trevas do presente” (AGAMBEN, 2009, p. 63). Sobretudo, como define Agamben, “o 

contemporâneo é aquele que percebe o escuro do seu tempo como algo que lhe concerne e 

não cessa de interpretá-lo, algo que, mais do que toda a luz, dirige-se direta e singularmente 

a ele” (AGAMBEN, 2009, p. 64). Nesse sentido, perceber o escuro da contemporaneidade é 

aceitar se envolver com o que nos diz respeito sem deixar-nos entreter e cegar pelas luzes do 

tempo no qual nos foi conferido viver.  

Assim sendo, o intempestivo e inatual ao relacionar-se de forma desconexa com sua 

época parece desenvolver a capacidade de “ir e vir” em seu próprio tempo de modo a libertar-

se das amarras que o faz distrair e cegar frente ao que legitimamente lhe concerne. Por esse 

motivo, o autor acentua que tal peculiaridade implica coragem e, especialmente, habilidade 

e atividade, pois de forma inerte e passiva, como um refém do próprio tempo, não é possível 

“neutralizar as luzes que provém da época para descobrir as suas trevas, o seu escuro especial, 

que não é, no entanto, separável daquelas luzes” (2009, p. 63).  

Ainda, nos alerta Agamben (2009), reféns igualmente estamos do domínio com o 

qual nos envolve os inúmeros dispositivos que inundam a vida do contemporâneo. Em tal 

julgamento, o autor chega a resumir o existente em dois grandes grupos: “de um lado, os 

seres viventes [...] e, do outro, os dispositivos em que estes são incessantemente capturados”  

(AGAMBEN, 2009, p. 40).  

Entendendo dispositivo como “qualquer coisa que tenha de algum modo a 

capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os 

gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” (AGAMBEN, 2009, p.40), 
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partindo do referencial do pensamento de Foucault a respeito do termo, onde “dispositivo é 

um conjunto de estratégias de relações de força que condicionam certos tipos de saber e por 

eles são condicionados” (apud AGAMBEN, 2009, p.28), Agamben questiona “de que modo, 

então, podemos fazer frente a essa situação, qual a estratégia que devemos seguir no nosso 

cotidiano corpo a corpo com os dispositivos” (2009, p.42) e reflete a respeito de qual atitude 

assumir perante a força com que estes elementos abstraem as relações humanas, já que 

nesta fase de tamanha disseminação e propagação de tão numerosos e distintos dispositivos 

“não haveria um só instante na vida dos indivíduos que não seja modelado, contaminado ou 

controlado por algum dispositivo” (AGAMBEN, 2009, p.42).  

Mais preocupante para Agamben, no entanto, é, no tempo contemporâneo, o 

crescimento ilimitado destes dispositivos corresponder na mesma medida, pelas palavras do 

autor, a uma “disseminada proliferação de processos de subjetivação” (2009, p.41), indicando 

a impressão de que a subjetividade em nosso tempo “vacila e perde consistência; mas se 

trata, [...] não de uma cancelamento ou de uma superação, mas de uma disseminação que 

leva ao extremo o aspecto de mascaramento que sempre acompanhou toda identidade 

pessoal” (AGAMBEN, 2009, p.42). 

Em realidade, na busca pela produção de subjetividades tão coerentes à existência 

humana, Agamben alerta que em tempos contemporâneos procuramos experimentar tais 

processos por meio de dispositivos, e comenta que “na raiz de todo o dispositivo está, deste 

modo, um desejo demasiadamente humano de felicidade, e a captura e a subjetivação deste 

desejo, numa esfera separada, constituem a potência específica do dispositivo” (2009, p.44). 

Para Agamben, como uma máquina que produz subjetivações, todo dispositivo implica um 

processo de subjetivação. E todo processo de subjetivação, se legítimo, tende a provocar a 

formação de um sujeito.  Porém, em acordo com o autor, os dispositivos contemporâneos, 

especialmente pelo modo como nos relacionamos com eles, agem de forma a ocasionar um 

processo que “podemos chamar de dessubjetivação” (2009, p.47) pois, avalia que não há em 

tempos atuais, como resultado destes processos, a reprodução de um novo sujeito, real, mas 

“espectros” de sujeitos. E conclui que desta forma, “as sociedades contemporâneas se 

apresentam assim como corpos inertes atravessados por gigantescos processos de 
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dessubjetivação que não correspondem a nenhuma subjetivação real” (AGAMBEN, 2009, 

p.48).  

Deste modo, como se mascarássemos em demasia o que nos proporciona processos 

reais de subjetivação afastando-nos daquilo que nos deixa mais próximos de nossa própria 

condição humana, os tempos contemporâneos parecem nos levar a uma espécie de 

inatividade desconcertante e constante em relação a tudo aquilo que verdadeiramente nos 

diz respeito.  

Em especial, a dificuldade em estabelecer relações sólidas, sejam entre as pessoas, 

com as coisas que se adquire ou as ocorrências da vida, seja, sobretudo, consigo mesmo, 

parece apresentar-se como uma das características determinantes do modo de viver nas 

águas deste contemporâneo intempestivo que destitui de valor a formação de laços, a não 

ser por um tempo pré-definido e não muito longo. Aparentemente, o medo de se ligar de 

forma duradoura e compromissada a algum fato, algo ou alguém decorre do receio de se 

perder a liberdade de não poder participar de alguma outra oportunidade desconhecida 

frente a tantas possibilidades que, via dispositivos, nos abordam extraordinariamente. 

Na exaltação de uma individualidade tamanha, ainda que interligada pela 

intercessão de dispositivos, relacionar-se afetiva e efetivamente com um objeto, um 

sentimento ou circunstância parece não mais caber nos tempos contemporâneos. E ainda, ou 

se tem condições de participar emocional, físico e financeiramente de todos os episódios da 

vida e, tem que ser rápido, caso contrário não dá tempo, ou se está fadado ao esquecimento. 

Entretanto, ainda que se consiga tomar parte de tudo, em realidade não há como se estar 

presente de fato em tantos acontecimentos, a não ser superficialmente. Quanto mais 

participamos de tudo, mais parecemos não experimentar efetivamente nada em sua 

dimensão peculiar e qualitativa. E cada vez mais deslumbrados tornamo-nos em meio ao 

reflexo das luzes que, em extraordinária mobilidade, parecem naufragar nosso tempo. 

Neste oceano, corremos, surfamos, flutuamos e nos distraímos de nós mesmos 

numa dinâmica tão sistemática, automática e absorta, que realmente chega a parecer 

deliberada e impregnada de razão, exclusivamente. E quando só a razão habita a consciência, 

uma espécie de “lago sem fundo no qual as ideias [...] estão localizadas em diferentes 
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profundidades e permanente mobilidade” (SANTAELLA, 1998, p.41), apenas a camada mais 

superficial destas águas, onde o pensamento deliberado reside, se evidencia e na superfície 

deixamo-nos ancorar. Mergulhar nas águas profundas da consciência, trazer à tona o que nos 

concerne, incomodar o que repousa e ser leal à natureza que nos constitui não condiz com 

este tempo onde o próprio tempo foi desprovido de valor e significado.  

Em tempos onde o tempo não tem vez, não parece haver tempo para se navegar 

pelo cotidiano de maneira a deixar-nos acometer pelos fenômenos permitindo-nos reflexão 

a respeito das experiências vividas. Contraditoriamente, no tempo líquido não se afunda, não 

se aprofunda, não se mergulha em águas profundas, uma vez que não é recomendável 

acessar o que não se acessa com superficialidade e assim, acabamos por afogar em águas 

rasas o único e tempestivo tempo no qual temos a oportunidade para experimentar a própria 

vida nas reais condições onde nos foi conferida a experiência de viver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wall Clocks. Ball Clock                                                                                                                                                                                                         

George Nelson, 1948.1960 
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Complexo Tempo de Liquefação da Profissão Designer 

 

 

Nesta realidade procedente, o consumo passageiro e desprovido de valores, tanto 

dos objetos como dos vínculos humanos, somado à inclusão excessiva da tecnologia, em 

função de seu avanço revolucionário, implica uma transformação profunda no que se refere 

aos paradigmas que orientam o exercício da profissão designer. Em conformidade com os 

pensamentos de Rafael Cardoso (2012), “a crescente complexidade do cenário atual nos 

obriga a repensar velhos conceitos e a buscar novas respostas – ou, pelo menos, a reformular 

as perguntas de modo mais preciso e eficaz”, (p.219) no que cabe ao design frente ao 

panorama presente. 

Entendendo complexidade como: 

um sistema composto de muitos elementos, camadas e estruturas, cujas 

inter-relações condicionam e redefinem continuamente o funcionamento 

do todo. Algo como uma metrópole, que é constituída por diversos sistemas 

interligados e incontáveis elementos, numa relação intrincada de vaivém, 

sobe e desce, criação e destruição contínuas, sem que se saiba onde ela 

começa ou termina, e sem que ela venha se extinguir nunca (CARDOSO, 

2012, p.25),  

Cardoso desenha um cenário contemporâneo semelhante a um imenso sistema de redes 

integradas, onde “a maior rede de todas é a informação” (2012, p.23) e a complexidade do 

sistema “está ligada ao grau de dificuldade de prever as inter-relações potenciais entre as 

suas partes” (2012, p.25). 

É neste mundo complexo que, na opinião de Cardoso (1998), o design passa por uma 

crise existencial, sobretudo, do ponto de vista da identidade da profissão em decorrência do 

momento de transformação intensa causado pelo crescimento espetacular das tecnologias 

de informação. Assim sendo, parece clara para o autor a necessidade preeminente de um 

exercício de especulação em torno da redefinição dos significados e referências que norteiam 

a área, considerando ainda que “para o design mais especificamente, a condição pós-
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moderna exacerba uma série de questionamentos e contradições que sempre estiveram 

latentes, mas cuja resolução antes era menos premente” (CARDOSO, 2011, p.235).  

Segundo o autor, a alteração de paradigmas que afetou essencialmente a prática do 

design trata-se justamente do salto decisivo das tecnologias – “em especial, equipamentos e 

programas que possibilitam manipular com facilidade e exatidão, assim como transmitir com 

extrema rapidez grande quantidade de dados, inclusive imagens e modelos” (CARDOSO, 

2012, p.227) – e assegura que “os avanços da informática vêm impondo uma crescente fluidez 

aos processos de produção, consumo e uso e, por conseguinte, alguns dos pressupostos mais 

caros do campo do design estão caindo por terra” (CARDOSO, 2011, p.234).  

Como aponta Cardoso, “a volatilidade desse estado líquido de modernidade 

aumentou de modo considerável, principalmente com o pleno ingresso na era da informação 

e da chamada virtualidade” (2012, p.220). As circunstâncias atuais, por seu julgamento, 

chegam a ameaçar a justificativa da atuação social do profissional de design em vista de “uma 

‘democratização’ do instrumental básico do designer – desenho, modelagem, projeção, 

diagramação, impressão, etc.” (CARDOSO, 1998, p.17) – e presume uma inquietação 

desconcertante acerca da possibilidade do designer, em tempos contemporâneos, ser 

substituído por um bom software. Suposição questionada pelo autor, ao esclarecer que a 

natureza essencial do trabalho de design reside em uma conjunção muito particular entre 

processos e produtos que não se define por um ou pelo outro, mas por ambos.  

O fazer de cunho essencialmente técnico ou estético proporcionado por um 

software repleto de fórmulas pré-concebidas não corresponde ao processo integral pelo qual 

decorre o trabalho de design. Técnica e estética são partes integrantes e interdependentes, 

como componentes de um sistema de redes cujas inter-relações condicionam a excelência 

do todo. Nesse sentido, como indica Cardoso, “a grande importância do design reside, hoje, 

precisamente em sua capacidade de construir pontes e forjar relações num mundo cada vez 

mais esfacelado pela especialização e fragmentação de saberes” (2012, p.234).  

No entanto, o cenário deste mundo complexo revela que o tamanho aceleramento 

das atividades e a facilidade de se expressar, em decorrência do progresso e acessibilidade às 

mais variadas plataformas proporcionadas nos tipos diversos de dispositivos, culminam 
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numa significativa banalização da atividade do designer e, inclusive, depreciam 

intempestivamente a essencial relação teoria e prática indispensável e concernente ao 

exercício da profissão. A tecnologia, sem dúvida, é aliada ao design. Porém, o processo 

constitutivo do trabalho de design em sua integridade jamais pode ser sobreposto pela 

eficácia de um software, só e exclusivamente. E é por esse motivo que Cardoso afirma ser, 

cada vez mais, “no âmbito eminentemente subjetivo da experiência e da emoção que as 

verdadeiras decisões de projeto deverão se dar” (2011, p.236).  

Pois, a natureza do design carrega em si relações singulares e inquestionáveis. 

Geometria e teoria, técnica e arte, processo e produto, experiência e emoção não se 

desprendem no processo projetual de um designer. Caso desatadas, o design ele mesmo não 

se constitui, ao contrário, se nega, se liberta e desvincula do sentido verdadeiro de projeto, 

enquanto processo, atingindo uma existência autônoma, sem lastro, sem substrato 

tecnológico e teórico, ambos indispensáveis e inerentes à experiência genuína da profissão. 

Conforme pensa Cardoso (2012, p. 236), o design é uma “área projetual que atua na 

conformação da materialidade [...]” e, ao mesmo tempo, informacional que “[...] influi na 

valoração de experiências todas as vezes que as pessoas promovem interações de ordem 

social e conceitual ao se relacionarem com os objetos”. Visivelmente,  

o design é um campo essencialmente híbrido que opera a junção entre corpo 

e informação, entre artefato, usuário e sistema. Com a crescente 

importância da imaterialidade e dos ambientes virtuais em nossas vidas, a 

fronteira entre esses dois aspectos do design – conformação e informação – 

tende a ficar cada vez mais borrada (CARDOSO, 2012, p.237).  

 

Desta forma, as relações basais que definem a natureza do design precisam ser 

apropriadas na contemporaneidade complexa de maneira sólida. Sua liquefação deságua, 

inevitavelmente, na descaracterização da profissão, bastante evidente, visto, por exemplo, o 

uso intempestivo, indiscriminado e inflacionado da palavra e do conceito de design adotados 

em demasia onde não cabe, em inúmeras atividades apenas para se agregar valor comercial, 

somado ainda à aparente insistência no que se refere a uma espécie de espetacularização e 

glamourização excessiva e sem procedência do campo. 
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De fato, como nota Cardoso (1998, p. 18), “o campo vai bem em muitos sentidos”. 

Atualmente no Brasil, forma-se um elevado número de designers e muitos são profissionais 

altamente bem sucedidos. Porém, o que o autor desperta ao alertar a respeito de uma crise 

de identidade relativa à profissão, não se refere aos indivíduos que nela atuam 

despreocupados em “garantir o seu bem-estar social, econômico ou cultural”, mas, “antes à 

coletividade dos designers, um grupo de profissionais que sempre compartilhou o que 

costumava-se chamar, até alguns anos atrás, de uma ideologia”. Não que isso signifique, em 

acordo com pensamento de Cardoso, uma exaltação nostálgica das vanguardas, dos 

costumes e ideais estabelecidos por designers pioneiros de nossa história, mas, é preciso 

considerar que 

a mera rejeição dos mitos do passado não resolve a questão premente da 

identidade presente [...]. Todo mito fundador possui um fundo de verdade e 

portanto faz-se necessário substituir os paradigmas antigos por novos, 

senão corre-se o risco de perder toda e qualquer visão de futuro” 

(CARDOSO, 1998, p. 18). 

 

Em verdade,  

o designer vem perdendo, ao longo dos últimos anos, o senso do destino 

coletivo da profissão e vem se retraindo cada vez mais à segurança relativa 

do seu espaço individual, conformando-se com a marginalização 

progressiva da profissão em um mundo (leia-se, um mercado) ansioso para 

se ver livre de ‘ideologias ultrapassadas’ [...] “(CARDOSO, 1998, p. 18). 

E, assim sendo, a função social do designer, como categoria constituinte da sociedade, 

apresenta-se cada dia mais desacreditada ao tomar uma conotação cada vez mais 

enganadora em relação à sua real concepção.  

Cabe ainda ressaltar que, pelo fato do design envolver ofícios diversos e caracterizar-

se por uma multiplicidade de linguagens, é admitido ao profissional atuar em distintas 

extensões relativas à grande área do conhecimento onde a profissão está inserida. 

Entretanto, esta extraordinária mobilidade e variedade de especializações sustenta-se em 

um cerne estrutural que ampara toda esta pluralidade de fazeres que não se instituem 

isoladamente, mas como competências interligadas advindas e fundamentadas em um 
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alicerce que carrega a natureza do design em sua integridade, pois, certamente “o design é 

muito maior e mais dinâmico do que qualquer uma de suas manifestações específicas” 

(CARDOSO, 2012, p.238), principalmente, se afastadas e não incorporadas à totalidade que 

essencialmente as envolve.  

Como considera Aloísio Magalhães (1998), a atividade do design já apresenta um 

caráter interdisciplinar em sua origem, pois nasceu da necessidade de se estabelecer relações 

entre diferentes campos do saber. Já é, portanto uma profissão que implica relação em sua 

essência e particularidade. Segundo o designer, por não deter um saber único e próprio, a 

atividade utiliza vários saberes. 

Procura, sobretudo compatibilizar de um lado aqueles saberes da 

racionalização e da medida exata – os que dizem respeito à ciência e à 

tecnologia – e de outro, daqueles que auscultam a vocação e a aspiração dos 

indivíduos – os que compõem o conjunto das ciências humanas 

(MAGALHÃES, 1998, p.12). 

Em conformidade, Cardoso (2102, p. 234) reflete: “o design tende ao infinito – ou seja, a 

dialogar em algum nível com quase todos os outros campos do conhecimento”. 

Desse modo, considerar a natureza do design em sua apropriada dimensão e 

especificidade parece ser fundamental para a sociedade contemporânea do mundo 

complexo saber o que é design e os profissionais que no campo atuam não mais precisarem 

esclarecer e justificar a sua atuação e importância social a todo momento. Porém, sem 

dúvida, “o velho desafio de situar o design como campo profissional não obedece mais ao 

procedimento simplificador de dizer o que ele é e não é [...]” (CARSDORO, 2012, p.238). 

Seguramente o design não cabe mais em definições estreitas e limitadas. Seu caráter 

relacional e multifacetado comunga com o sistema complexo da vida contemporânea. 

Por tudo, em acordo com Rafael Cardoso, parece realmente concernente a esse 

tempo rever, especular e prever novos significados que façam fortalecer a compreensão da 

verdadeira natureza do design, em todos seus aspectos e dimensões, para que os mais caros 

pressupostos do campo não se liquefaçam e valores carregados de sentido e solidez sejam 

conferidos aos profissionais, a profissão e, sobretudo, a formação dos novos designers. Pois, 

como nos indica MAGALHÃES (1998, p.10) “somente quando se inaugura uma estrutura que 
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garanta a sua continuidade – a escola – uma atividade adquire verdadeiramente sua 

existência autônoma. Este parece ser o sinal indispensável a qualquer segmento de processo 

vivo: a preservação das espécies”. 
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Cabeça                                                                                                                                                                                                       

Desenho à caneta e tinta. Oskar Schlemmer, 1919 
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Design Contemporâneo e sua Espécie 

 

 

Os sintomas desta contemporaneidade intempestiva parecem navegar 

efetivamente por todas as dimensões, incidindo de forma expressiva sobre os diversos 

segmentos e instituições que compreendem a sociedade, como é o caso da educação, que 

em tempos atuais vem se caracterizando cada vez mais como um produto para rápido 

consumo e preferencialmente de fácil acesso onde, por vezes, a superficialidade e velocidade 

característicos do momento prevalecem em detrimento da própria formação.  

A esse respeito, Zygmunt Bauman assinala os efeitos destas transformações que 

atingiram a sociedade contemporânea. Em entrevista concedida à professora Alba 

Porcheddu (2005) e publicada em Cadernos de Pesquisa (2009), com o intuito de estabelecer 

um diálogo entre Sociologia e Pedagogia a fim de se contribuir para uma reflexão educativa 

pertinente na atualidade, o sociólogo inicia sua fala analisando que pelo fato das relações 

sólidas e permanentes estarem sendo vistas como uma ameaça ultimamente, “a perspectiva 

de assumir uma coisa pelo resto da vida é absolutamente repugnante e assustadora” (2009, 

p.662). E acrescenta que a durabilidade nos dias de hoje não se apresenta mais como uma 

qualidade em favor das coisas, pois “presume-se que as coisas e as relações são úteis apenas 

por um ‘tempo fixo’ e [...], portanto é necessário evitar ter bens, sobretudo, aqueles duráveis 

dos quais é difícil se desprender” (2009, p.662).  

Diante desta perspectiva, Bauman questiona “por qual motivo, então, ‘a bagagem 

de conhecimentos’ construída nos bancos da escola, na universidade, deveria ser excluída 

dessa lei universal?” (2009, p.663). E conjectura que o mundo contemporâneo, portanto, 

talvez esteja inóspito à educação.  

Frente a avalanche de dados obtidos com extrema facilidade e rapidez em 

decorrência das tecnologias, onde a distinção entre informação e conhecimento parece ser 

definitivamente ilusória, o autor (2009, p. 667) avalia que apenas uma reforma, ainda que 

engenhosa, das estratégias educativas pode ser de pouco ou quase nenhum valor, pois “a arte 
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de viver em um mundo ultra suturado de informações ainda deve ser aprendida, assim como 

a arte ainda mais difícil de educar o ser humano neste novo modo de viver”. 

Intermediados por José Ernesto Bologna, Frei Betto e Domenico De Masi em 

Diálogos Criativos (2008), proporcionam análoga e conveniente conversa a respeito dos 

desafios enfrentados pelos educadores na contemporaneidade e alertam para algumas 

importantes reflexões, entre elas, sobre qual seria a “possibilidade dos educadores insistirem 

com êxito na construção de um homem humano, no seu sentido social, no sentido dos valores 

[...] (BOLOGNA in DE MASI, 2008, p.25). 

De Masi aponta para a importância de conferir significados aos eventos da vida e que 

“o problema, portanto, consiste em transformar o consumo em valor”, ou seja, conceder às 

coisas um “conteúdo mais consistente, mais denso, mais premente” (2008, p. 41). E nos 

lembra da afirmação do pedagogo John Dewey que ensina: “educar significa enriquecer as 

coisas de significados” (2008, p. 41). Para De Masi, o “essencial é educar o gosto e atribuir 

sentido às coisas” (2008, p.42). Nesse sentido, fomentar uma maior atenção e sensibilização 

em relação às passagens da vida, para que as vivenciemos de forma mais significante e 

completas de sentido, parece ser um valor relevante a ser estimado na formação dos 

indivíduos contemporâneos.  

Frei Betto já repreende a educação que nos “últimos tempos recebeu um forte 

acento de formação técnica e científica de mão-de-obra altamente qualificada” (2008, p.69), 

onde o esvaziamento da subjetividade foi evidente. A esse respeito, Bauman (2009) reflete e 

analisa a velocidade exagerada com a qual as capacidades adquiridas e as demandas do 

mercado da mão-de-obra, se desvalorizam. E De Masi completa: “o frenesi do trabalho e da 

carreira, colocado em primeiro lugar na hierarquia da existência, é um falso valor, uma falta 

de sabedoria” (2008, p. 80). Segundo o autor, somente da sabedoria pode emanar uma 

melhor qualidade de vida que não consiste em possuir mais coisas e sim descobrir significados 

nas coisas que já temos. E comenta:  

a sabedoria é uma qualidade muito pouco cultivada hoje em dia; ela consiste 

em dar uma justa medida e uma justa ordem às coisas, conquistando a 

capacidade de considerar importantes as coisas verdadeiramente 
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importantes e considerar secundárias as coisas realmente secundárias (DE 

MASI, 2008, p. 79). 

 

Aparentemente, no tempo contemporâneo, parecemos sempre estar correndo 

contra a desvalorização das coisas que nem se quer tiveram tempo de contrair algum valor, 

contidos pelo dilúvio de informações que nos afoga e se constitui tão só como um grande 

banco de dados, desprovido de sentido e significado, se não apurado e transformado em 

conhecimento e aprendizado ao longo da vida. Como analisa Bauman, 

a educação e a aprendizagem no ambiente líquido-moderno, para ser úteis, 

devem ser contínuas e durar toda a vida. Nenhum outro tipo de educação 

e/ou aprendizagem é concebível; a “formação do próprio eu”, ou da 

personalidade, é impensável de qualquer outro modo que não seja aquele 

contínuo e perpetuamente incompleto (BAUMAN, 2009, p.674). 

 

Na formação do designer especificamente, o contexto é agravado diante das 

tecnologias que auxiliam na destreza dos instrumentais que envolvem o exercício da 

profissão, alimentando o falso conceito de que não é necessário estudo e preparo 

aprofundado para exercer a atividade. Uma condição de poder e protagonismo demasiados 

com que a tecnologia vem nos envolvendo causa a impressão de que apenas um ligeiro 

adestramento funcional esvaziado de sentido e desarticulado da natureza característica da 

profissão é o suficiente para se cumprir com o papel social de um profissional de design. E, 

como bem observa Ralph Waldo Emerson, “quando se patina sobre gelo fino a salvação está 

na velocidade” (apud BAUMAM, 2011, p.115).  

Ainda, o consumo desenfreado e carente de valores e significados constitutivo de 

nosso tempo acaba por promover um “fazer” ainda mais rápido e constante de algo ainda 

mais novo para ser consumido de forma ainda mais breve e efêmera. E o ciclo de liquefação 

da profissão e do profissional que satisfaz e perpetua uma “atitude projetiva superficial”, 

geradora de um “design descartável” (CARDOSO, 2012, p. 241), inclusive no que diz respeito 

à formação de resíduos em excesso altamente desfavorável às exigências contemporâneas 

de caráter ambiental, vem tornando-se cada vez mais vicioso e ininterrupto, conservando 
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viva “[...] a velha equação da ‘obsolescência programada’ como mola para o crescimento 

industrial” (CARDOSO, 2012, p.241). 

Frente a esse contexto, para que, neste contemporâneo complexo, o campo do 

design em todas as suas dimensões e inteireza possa realmente experimentar a verdade e 

amplitude do processo que compreende o exercício da profissão, preservando sua espécie 

em conformidade com a natureza relacional que o constitui, a formação deste profissional 

precisa, sobretudo e em primeiro lugar, valorizar e estabelecer uma educação que objetiva e 

manifesta este processo, onde se admite e contempla tempo e ambiência para se propiciar a 

necessária sensibilização e significação técnica e estética das mãos, da mente e da alma, pois, 

“quando a alma é bela, a mente é justa e a mão é hábil” (BOLOGNA in DE MASI, 2008, p.12).  

Contudo, como pondera Cardoso, “qualquer atividade precisa existir antes que seja 

possível ensiná-la e, mais ainda, precisa ter história pregressa antes de assumir uma 

dimensão institucional” (2012, p.221) e o design é um campo jovem que se encontra ainda 

em fase de experimentação e desenvolvimento.  

“Tornar-se profissional de qualquer área é um processo longo de aprendizado, do 

qual a faculdade é apenas uma parte” (CARDOSO, 2012, p.232). Assim como os mestres e 

seus aprendizes experimentavam em tempos antigos, o método de aprendizado de um ofício 

era realizado por meio de um extenso caminho a ser percorrido. No entanto, como observa 

Cardoso, na contemporaneidade, a maestria não mais se encarrega de ser o limite para o 

crescimento, pois “os melhores mestres hoje, são aqueles que mantêm a curiosidade e a 

abertura dos iniciantes, completando o ciclo e transformando o aprendizado em processo 

contínuo. No mundo complexo, aprender a profissão é tarefa para toda a vida” (CARDOSO, 

2012, p.239), aparentemente mais do que em qualquer outro tempo. 

Certamente, em meio às luzes deste tempo, como que ao enxergar e interpretar a 

obscuridade, a todos os contemporâneos a quem o design diz respeito, parece tempo de um 

mergulho em águas profundas para, conforme sugere Rafael Cardoso, como que entre 

amigos, se estabelecer “uma conversa – mais ou menos precisa, mais ou menos crítica, mais 

ou menos urgente – [...] rumo à busca de novos valores que possam nortear o design em 

tempos sombrios para um mundo complexo” (2012, p.221).  
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E, com profundidade, liberdade e criatividade,  

imaginar o que o design pode vir a ser, para além das circunstâncias 

imediatas e das limitações passadas. Pensar em design não como um corpo 

de doutrinas fixo e imutável, mas como um campo em plena evolução. Algo 

que cresce de modo contínuo e se transforma ao crescer. Um caminho que 

se revela ao ser percorrido” (CARDOSO, 2102, p.238).  
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Cabeça Construída n. 2                                                                                                                                                                                        

Naum Gabo, 1916 
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A Lógica da Abdução 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

“Entra em teu barco do devaneio, desatraca no lago de pensamento, e deixa o sopro do 

firmamento encher tua vela. Com teus olhos abertos, acorda para o que está à volta ou dentro 

de ti, e abre conversa contigo mesmo; [...]”. 

Charles Sanders Peirce 
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Homem em um Barco                                                                                                                                                                                        

Ron Mueck, 2015 
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Tríade da Vida 

 

 

Estamos no mundo vivendo cada instante de nosso cotidiano, nos relacionando e 

comunicando, sem darmos conta de que forma os múltiplos fenômenos, tanto externos 

quanto internos, acometem a nossa consciência, ininterruptamente. Falamos, ouvimos, 

vemos, tocamos, cheiramos, saboreamos, enfim, vivenciamos os mais diversos tipos de 

experiências, que nos chegam pelos sentidos, no e com o mundo, sem realmente perceber 

como, de fato, apreendemos os acontecimentos, as sensações, os objetos ou os numerosos 

pensamentos que aparecem à nossa mente de forma aleatória ou mesmo deliberada.  

Estar no mundo, deste modo, significa, a todo momento, produzir e receber, 

invariavelmente, essas inúmeras mensagens e informações, ou seja, todas e quaisquer 

formas possíveis e imagináveis de linguagem. Necessitamos e utilizamos das linguagens, 

verbais e não-verbais – faladas, imagéticas, sonoras, gestuais – para nos comunicar, conosco 

e com os outros. Somos seres que precisamos, constantemente, produzir linguagens diversas 

para poder estabelecer relação com qualquer coisa que compreenda a nossa existência no 

mundo.  

Segundo Lucia Santaella (1998, p.10), certamente a linguagem verbal, oral e escrita, 

é a que costumeiramente mais empregamos. Tão natural e integrado ao nosso ser está o uso 

da língua com a qual falamos e escrevemos que tendemos a nos esquecer das inúmeras 

outras formas de linguagem que somos capazes de produzir, criar e transformar para nos 

comunicar. Conforme explica a autora, 

é tal a distração que a aparente dominância da língua provoca em nós que, 

na maior parte das vezes, não chegamos a tomar consciência de que o nosso 

estar-no-mundo, como indivíduos sociais que somos, é mediado por uma 

rede intrincada e plural de linguagem, isto é, que nos comunicamos também 

através da leitura e/ou produção de formas, volumes, massas, interações de 

forças, movimentos; que somos também leitores e/ou produtores de 

dimensões e direções de linhas, traços, cores... Enfim, também nos 

comunicamos e nos orientamos através de imagens, gráficos, sinais, setas, 
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números, luzes... Através de objetos, sons musicais, gestos, expressões, 

cheiro e tato, através do olhar, do sentir e do apalpar (SANTAELLA, 1998, 

p.10). 

 

Em verdade, “somos uma espécie animal tão complexa quanto são complexas e 

plurais as linguagens que nos constituem como seres simbólicos, isto é, seres de linguagem” 

(SANTAELLA, 1998, p.10). De acordo com Santaella, esta enorme variedade de linguagens 

se refere a “uma gama incrivelmente intrincada de formas sociais de comunicação e de 

significação [...]” (1998, p.11) e, assim sendo, se constituem como sistemas sociais e 

históricos de representação do mundo.  

Como define a autora, na busca pela produção de sentido, em “sua inquieta 

indagação para a compreensão dos fenômenos” (1998, p.13), o homem desvela significações 

e este processo se dá pela alteração de todo e qualquer tipo de estímulo emitido pelo mundo 

em linguagem, através de signos que o levam a decifrar o mundo e a se comunicar com e nele. 

Desta forma, “as linguagens estão no mundo e nós estamos na linguagem” (SANTAELLA, 

1998, p.13) em um processo vivo que se reproduz, se transforma, se adapta e se regenera 

continuamente.  

Assim sendo, somos, diariamente, inundados por incontáveis fenômenos, sejam 

eles quais forem, uma réstia de luz, um cheiro de chuva, um ruído ou sinal, uma dor, um 

sorriso, um poema ou até mesmo o silêncio. Segundo Santaella (1998, p.32,33), tais 

fenômenos são qualquer coisa que esteja de algum modo e em qualquer sentido presente à 

mente, isto é, qualquer coisa que apareça, seja ela externa, interna ou visceral, quer pertença 

a um sonho ou uma ideia geral e abstrata da ciência: “fenômeno, desta forma, é tudo que 

aparece à mente, corresponda a algo real ou não”. 

Contudo, pelos pensamentos de Charles Sanders Peirce, Santaella (1998) vai 

mostrar que tais fenômenos diversos cometem um movimento gradativo e hierárquico 

quando aparecem à nossa consciência. A partir da fenomenologia, ciência filosófica que, 

segundo Peirce (apud SANTAELLA, 1998, p.28), tem por função “realizar a mais radical 

análise de todas as experiências possíveis”, ao descrever e avaliar todas as experiências que 
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estão em aberto ao homem, a cada dia, hora, canto e esquina de nosso cotidiano, e que, por 

isso, só a partir dela é possível se ler o mundo como linguagem, o filósofo realizou uma atenta 

e minuciosa apreciação da “experiência” ela mesma, através da contemplação, distinção e 

generalização destas observações em categorias abrangentes: “um estudo que, suportado 

pela observação direta dos fenômenos, discrimina diferenças nesses fenômenos e generaliza 

essas observações a ponto de ser capaz de sinalizar algumas classes de caracteres muito 

vastas, as mais universais presentes em todas as coisas que a nós se apresentam” 

(SANTAELLA, 1998, p.33).  

A tarefa nada fácil, visto que “as coisas, quando nos aparecem, surgem numa miríade 

de formas, enoveladas numa multiplicação de sensações, além de que tendem a se enredar 

às malhas das interpretações que inevitavelmente fazemos das coisas” (SANTAELLA, 1998, 

p.33), tinha por objetivo, conforme elucida Santaella (1998, p.33), dar luz às categorias mais 

gerais e elementares de todo e qualquer fenômeno, levantando os elementos e 

características que envolvem os fenômenos e participam de todas as experiências.  

Deste modo, pela acurada observação de tudo o que surge a nós, Peirce conclui que 

“tudo que aparece à consciência, assim o faz numa gradação de três propriedades que 

correspondem aos três elementos formais de toda e qualquer experiência” (SANTAELLA, 

1998, p.34), ou seja, são três os modos mais gerais de como se dá a apreensão dos fenômenos 

em nossa consciência.  

Esclarecendo que, para Peirce, consciência não se confunde com razão ou 

pensamento deliberado, pois este é apenas um dos tipos de pensamento que envolvem o 

todo da consciência, o cientista entende que não há nela “senão estados mutáveis” onde a 

todo momento o que chamamos racionalidade sofre a “influência de interferências fora de 

nosso controle” (SANTAELLA, 1998, p.42).  

As interferências são internas, isto é, as que vêm das profundezas do nosso 

mundo interior, e externas, as que dizem respeito às forças objetivas que 

atuam sobre nós. Essas forças vão desde o nível das percepções que, pelo 

simples fato de estarmos vivos, nos inundam a todo instante, até o nível das 

relações interpessoais, intersubjetivas, ou seja, as relações de amizade, 

vizinhança, amor, ódio etc., encontrando ainda as forças sociais que atuam 

sobre nós: as condições reais de nossa existência social, isto é, as relações 
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formais de classes sociais que variam de acordo com as determinações 

históricas das sociedades em que se vive (SANTAELLA, 1998, p.42). 

 

Assim sendo, tomando consciência como o lugar onde se interagem formas de 

pensamento, as três categorias pelas quais, segundo Peirce, se opera a apreensão-tradução 

dos fenômenos do mundo, “dizem respeito às modalidades peculiares com que os 

pensamentos são enformados e entretecidos. Enfim, camadas interpenetráveis e, na maior 

parte das vezes, simultâneas, se bem que qualitativamente distintas”, compreendidas como 

os “modos de operação do pensamento-signo que se processam na mente” (SANTAELLA, 

1998, p.42).  

Foram muitas as denominações que essas três modalidades postuladas por Peirce, 

designadas universais já que necessárias para se processar o entendimento de todas as coisas 

que se apresentam no mundo, receberam, visto a variedade e multiplicidade de cada 

fenômeno específico, compreendendo inclusive modalidades particulares que habitam cada 

um. Porém, segundo Santaella (1995, p.18), considerando que o “substrato lógico-formal das 

categorias se mantém sempre”, Peirce por fim chegou a denominação mais pura de 

“primeiridade, secundidade, terceiridade” para nomear as camadas constituintes de toda 

experiência e pensamento que experimentamos. 

Conforme definição de Santaella (1998), a primeiridade trata-se tão somente do 

presente imediato, da consciência no instante presente e por isso consciência imediata tal 

qual é. A qualidade da consciência imediata é nenhuma outra coisa senão pura qualidade de 

ser e sentir, uma impressão, um sentimento, indivisível, não analisável, inconsciente e frágil. 

Tudo o que está presente à nossa consciência de modo imediato está em nossa mente no 

momento presente, “nossa vida inteira está no presente”, em cada lapso de instante em que 

estamos existindo (p. 43, 44).  

O sentimento como qualidade é, portanto, aquilo que dá sabor, tom, matiz 

à nossa consciência imediata, mas é também paradoxalmente justo aquilo 

que se oculta ao nosso pensamento, porque para pensar precisamos nos 

deslocar no tempo, deslocamento que nos coloca fora do sentimento 

mesmo que tentemos capturar. A qualidade da consciência, na sua 
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imediaticidade, é tão tenra que não podemos sequer tocá-la sem estragá-la 

(SANTAELLA, 1998, p.43). 

 

A partir do momento que pensamos sobre este estado primeiro ele já se torna 

segundo para uma representação, por isso, primeiridade é iniciante, original, espontâneo e 

livre. “É novo, por que, se velho, já é um segundo em relação ao estado anterior [...]. Pare 

para pensar nele e ele já voou” (SANTAELLA, 1998, p.45). 

No entanto, o fato da experiência de primeiridade não poder ser descrita, pois, deste 

modo, já estaria em um segundo momento da experiência, sendo refletida, a qualidade de 

sentimento é genuína, está lá, a cada instante, ainda que imperceptível. Na realidade, “essas 

qualidades não são nem pensamentos articulados, nem sensações, mas partes constituintes 

da sensação e do pensamento, ou de qualquer coisa que esteja imediatamente presente em 

nossa consciência” (SANTAELLA, 1998, p.45). Nossa vida, como explica Santaella, é repleta 

de possibilidades desses instantes em que a qualidade de sentir se apresenta como um 

lampejo, como “se nossa consciência e o universo inteiro não fossem, naquele lapso de 

instante, senão uma pura qualidade de sentir” (1998, p.46).  

Desta forma, consciência em primeiridade é qualidade de sentimento, a primeira 

maneira como apreendemos as coisas, o modo primeiro de mediação entre nós e os 

fenômenos em nosso estar no mundo.  

Tratam-se de estados de disponibilidade, percepção cândida, consciência 

esgarçada, desprendida e porosa, aberta ao mundo, sem lhe opor 

resistência, consciência passiva, sem eu, liberta dos policiamentos do 

autocontrole e de qualquer esforço de comparação, interpretação ou 

análise. Consciência assomada pela mera qualidade de um sentimento 

positivo, simples, intraduzível (SANTAELLA, 1998, p.46).  

 

E quando esse estado de possibilidade de ser caminha para o que já é, 

irremediavelmente, penetra-se no mundo real, pensável, que se caracteriza pela 

secundidade, onde se institui a nossa pura existência cotidiana no mundo, ao esbarramos 

continuamente nos fatos, nos objetos, nos obstáculos, nas coisas reais à nossa volta. 
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Conforme explica Santaella (1998, p.47), só o fato de existirmos, de simplesmente estarmos 

vivos, “significa, a todo momento, consciência reagindo ao mundo”. Deste modo, existir é 

senão estar numa relação, é “tomar um lugar na infinita miríade das determinações do 

universo, resistir e reagir, ocupar um tempo e espaço particulares, confrontar-se com outros 

corpos...” (SANTAELLA, 1998, p.47). Nesse sentido, a secundidade é o aqui e agora, é ação e 

reação, é sentir a atuação dos fatos externos resistindo à nossa vontade.  

Todo fenômeno carrega a sua qualidade, mas este só passa a existir de fato, a partir 

do momento em que se materializa. Porém, antes de interpretarmos e passarmos para o 

pensamento como representação do mundo, adentrando o universo do terceiro, Santaella 

explica que nossas reações à realidade, nossas interações com a materialidade das coisas e 

dos outros já se constituem como respostas sígnicas ao mundo e comenta: “agir, reagir, 

interagir e fazer são modos marcantes, concretos e materiais de dizer o mundo, interação 

dialógica, ao nível da ação, do homem com sua historicidade” (1998, p.50).  

Assim sendo, percebemos, reconhecemos e explicamos tudo a nossa volta primeiro 

enquanto qualidade constitutiva, livre de qualquer elemento segundo. Em seguida, enquanto 

relação, que dá à experiência o seu caráter factual de conflito e resistência. E por fim, como 

interpretação, que satisfaz à camada da inteligibilidade, da terceiridade, através da qual 

representamos e interpretamos o mundo pensando em signos.  

De acordo com Peirce, como elucidado por Santaella (1998, p.52), só podemos 

pensar em signos e de nenhuma outra forma se dá a nossa compreensão do mundo. Diante 

de qualquer fenômeno, a consciência produz um signo ou representação, ou seja, um 

pensamento como mediação entre nós e os fenômenos. “O homem só conhece o mundo 

porque, de alguma forma, o representa e só interpreta essa representação numa outra 

representação [...]. Para conhecer e se conhecer, o homem se faz signo e só interpreta esses 

signos traduzindo-os em outros signos”.  

Esclarecendo que, para Peirce, signo é qualquer coisa que representa outra coisa, 

seu objeto, Santaella (1998, p.58) explica que ele só pode funcionar como signo ao carregar 

esse poder de representar, substituindo uma outra coisa diferente dele para um intérprete. A 

partir desta relação que o signo estabelece com o seu objeto é que se produz na mente que 
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interpretou, um outro signo, que traduz o significado do primeiro, denominado seu 

interpretante. Com tal definição, Peirce inaugura, conforme nos conta Santaella, o “conceito 

do pensamento como signo, isto é, do signo como corporificação do pensamento, signo este 

concebido como mediação ou relação triádica” (2004, p.24). 

Portanto, o significado de um signo é outro signo — seja este uma imagem 

mental ou palpável, uma ação ou mera reação gestual, uma palavra ou um 

mero sentimento de alegria, raiva... uma ideia, ou seja lá o que for — porque 

esse seja lá o que for, que é criado na mente pelo signo, é um outro signo, 

tradução do primeiro (SANTAELLA, 1998, p.60).  

 

De tal modo, compreendemos e interpretamos o mundo traduzindo um 

pensamento em outro pensamento num movimento consecutivo, onde o significado de um 

pensamento ou signo, é sempre um outro pensamento, e assim, sucessivamente. Desta 

forma, “falar em pensamento, é falar em processo, mediação interpretativa entre nós e os 

fenômenos” (SANTAELLA, 1998, p.50). 

Eis aí, num mesmo nó, aquilo que funda a miséria e a grandeza de nossa 

condição como seres simbólicos.  Somos no mundo, estamos no mundo, 

mas nosso acesso sensível ao mundo é sempre como que vedado por essa 

crosta sígnica que, embora nos forneça o meio de compreender, 

transformar, programar o mundo, ao mesmo tempo usurpa de nós uma 

existência direta, imediata, palpável, corpo a corpo e sensual com o sensível 

(SANTAELLA, 1998, p.52). 

 

Assim, Santaella revela que no labiríntico lago sem fundo da consciência, os 

pensamentos são eventos, atos da mente, que só são significados a partir do momento em 

que são pensados, analisáveis e interpretados em outros subsequentes pensamentos. Deste 

modo, pensamento é processo contínuo que se dá numa relação de três elementos: “a 

qualidade material, ou como o pensamento sente, o que dá ao pensamento sua qualidade; a 

pura aplicação denotativa, ou conexão real, que coloca um pensamento em relação com 

outro; a função representativa que faz dele uma representação” (2004, p.54).  
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Entretanto, Peirce (apud SANTAELLA, 1998, p.52) explica que essas três instâncias 

ou estados da mente não podem ser entendidos como elementos estanques, visto que 

"nenhuma linha firme de demarcação pode ser desenhada entre diferentes estados integrais 

da mente, isto é, entre estados tais como sentimento, vontade e conhecimento”. Ainda que 

nem sempre desejemos, a todo instante estamos pensando e sentindo, simultaneamente.  

Esse caráter dinâmico, a maior particularidade do pensamento, foi que, segundo 

Santaella, Peirce lutou para que sua lógica fosse capaz de abraçar, pois “sua visão do 

pensamento era estritamente dialógica” (2004, p.192). Conforme explica MacDonald (apud 

SANTAELLA, 2004, p.192) a respeito, “os signos são a matéria do pensamento, o diálogo sua 

forma, uma forma básica, geral, que abraça toda a força da imaginação e todas as formas de 

pensamento crítico”.  

Enfim, quando pensamos, estamos estabelecendo um diálogo interior, uma 

conversa conosco mesmos, “e quanto maior a nossa imaginação, mais nos tornamos capazes 

de nos defrontar com uma multiplicidade de possibilidades a favor e contra cada uma das 

proposições que apresentamos a nós mesmos (SANTAELLA, 2004, p.192). De acordo com 

Santaella (2004, p.55), é na relação existente entre os nossos estados mentais, em diferentes 

instantes, portanto, que há representação e, assim sendo, se dá a cognição. Pois, em 

primeiro, senão pura qualidade de ser e sentir. Em seguida, consciência em reação ao mundo, 

existir. E por fim, interpretação e representação, conhecer. 

Desta forma, segundo esclarecimentos de Santaella, Peirce desenha o modo como 

nos relacionamos e interpretamos tudo aquilo que se apresenta a nós, seja de qual natureza 

for. Estamos no mundo, somos no mundo, vivendo a nesga de um instante ou um prolongado 

momento, uma simples distração ou sofisticada deliberação, a sós ou em conjunto, em um 

processo vivo, relacional e contínuo, que se expressa em uma lógica triádica, dinâmica, 

evolutiva e interdependente.  
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Figurino. Balé Triádico                                                                                                                                                                                        

Oskar Schlemmer, 1922 
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Lógica da Criação 

 

 

Extraídas da análise rigorosamente lógica de tudo que aparece no mundo, as 

categorias universais de Peirce configuram-se, portanto, como categorias lógicas onde, 

segundo Santaella (2004), o filósofo vai estruturar e conceber um método científico para 

orientar o raciocínio como instrumentos para auxiliar e ampliar o poder da razão, esta parte 

ou camada mais superficial da consciência, sobre a qual podemos exercer autocontrole. 

Assim, à luz e sob a égide da doutrina das categorias universais, os esforços de 

Charles S. Peirce voltaram-se para a edificação de um novo método para as ciências que, 

como explica Santaella, apresentasse em seu escopo argumentos que transcendessem os 

horizontes legados por Descartes, onde o cientista “buscou mapear uma alternativa 

adequada ao cartesianismo, que trouxe consigo uma nova visão da mente, da cognição 

humana, dos métodos das ciências e da própria realidade” (2004, p. 23).  

De acordo com a autora, sem se deixar deter à simples negatividade da crítica, ao 

discernir, na passagem do século XIX para o XX, a necessidade de um método que 

correspondesse aos novos tempos, na investigação de “uma fundação epistêmica mais 

adequada e apropriada aos desafios para os quais as ciências [...] já estavam apontando” 

(SANTAELLA, 2004, p. 32), Peirce vai dirigir sua análise e questionamento à noção cartesiana 

de intuição, colocando sob interrogação a hegemônica resposta fornecida até então para 

questões que envolvessem o funcionamento da ação mental, da descoberta e da investigação 

humanas.  

Conforme expõe Santaella (2004, p.33), o cartesianismo criticado por Peirce 

“entendia que a ação mental era intuitiva, o que acabou por redundar numa teoria poderosa 

e persuasiva sobre a natureza do insight intelectual humano”. Teoria que, segundo a autora, 

se infiltrou tanto no espírito dos filósofos e dos investigadores, como no imaginário popular, 

ao delinear que “se a ação mental é intuitiva, as situações de flash, quando descobrimos ou 
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ganhamos uma nova compreensão das coisas, são ilustrações aparentemente 

inquestionáveis dessa forma de ação mental (2004, p. 33). 

Entendida desta maneira, Santaella analisa que a intuição acaba por repousar todas 

as explicações a respeito dos poderes humanos da descoberta, tornando-se sinônimo de 

inspiração, lucidez e sagacidade. “Trata-se de um ato de conhecimento imediato, 

instantâneo, direto, enfim, não mediado por nenhuma cognição prévia. Nele repousa todo o 

nosso poder para chegar à luz da verdade das coisas” [...] (SANTAELLA, 2004, p. 33). 

Frente a esse contexto, Peirce vai se propor a intensa tarefa de colocar tal tradicional 

herança sob ponderação explorando argumentos seguros que pudessem articular com 

garantia sua desconstrução do cartesianismo, “uma vez que a crença na intuição e a robusta 

certeza que ela acarreta produzem conforto, funcionando como um abrigo seguro a nos 

proteger contra a indeterminação, a incerteza, o falível e o provisório” (SANTAELLA, 2004, 

p.40). 

No entanto, segundo Santaella, “Peirce estava convencido de que não poderia haver 

nada mais inadequado e não confiável do que fundar o conhecimento na intuição, pois isso 

significa depositar na consciência individual a certeza do conhecimento e da investigação” 

(2004, p.47).  Ainda que não recuse a ocorrência da intuição, para Peirce, “cognições 

intuitivas, caso existam, não podem ser tomadas como sinônimos de certeza e infalibilidade” 

(SANTAELLA, 2004, p.47). Se para Peirce não há pensamento que não seja procedido de 

outro pensamento, não há como considerar uma cognição como um ponto de partida 

infalível para o conhecimento.  

Conforme pondera a autora, é “comumente considerado que nossas hipóteses, 

conjecturas, adivinhações, muitas vezes corretas dos fatos, sejam produzidas por um 

misterioso sexto sentido, nascidas nas zonas desconhecidas da imaginação [...] fora do 

escopo e da capacidade explicativa da lógica [...]” (2004, p. 96). Peirce, no entanto, vem 

determinar que há acaso na descoberta, mas que há lógica também, uma “lógica viva que dê 

conta da possibilidade da criação na ciência e no dia-a-dia” (SANTAELLA, 2004, p.101). 
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Deste modo, Santaella (2004, p.79) vai esclarecer que o método alternativo que 

Peirce construiu alicerçou-se em um conceito definitivamente original, do qual dependia toda 

a sua crítica a Descartes, fundado na proposta revolucionária de que a hipótese, mais tarde 

denominada por ele abdução, constitui um terceiro tipo de raciocínio ao lado da dedução e 

da indução, distinguindo-se como “um tipo de raciocínio que, sem deixar de ter uma forma 

lógica, tem um caráter instintivo e é, antes de tudo, um processo vivo de pensamento” 

(SANTAELLA, 2004, p.92). 

Diretamente suportada pela dinâmica triádica das categorias fenomenológicas 

universais, a lógica ou semiótica de Peirce, ciência que investiga todas as formas de 

linguagem possíveis tendo por objetivo analisar tudo o que se relaciona a signos e 

representações, é estruturada em três distintas divisões, onde o segundo ramo nomeado por 

ele de lógica crítica vai explicar que, então, são três os tipos de ação mental que envolvem o 

processo do pensamento: abdução, dedução e indução, mais tarde também avaliados e 

postulados por Peirce como os três estágios ou passos metodológicos interdependentes 

pelos quais se processa qualquer investigação científica.  

Segundo Santaella (2004, p.181), a lógica crítica, coração da semiótica de Peirce, vai, 

deste modo, classificar os raciocínios e determinar os seus valores, porém, sem antes 

“examinar cuidadosamente todos os modos pelos quais o pensamento pode ser expresso”, 

papel da chamada gramática especulativa, o primeiro ramo da semiótica peirceana, que tem 

por função explicar a forma como pensamos, ou seja, a maneira como os signos se concebem 

e se articulam em nossa consciência. Já o terceiro ramo da lógica de Peirce, denominado 

metodêutica ou retórica especulativa, vai considerar como a investigação deve ser ao tratar 

os tipos de raciocínio como métodos, determinando o procedimento mais apropriado no 

processo de desenvolvimento de uma pesquisa. 

Assim sendo, a lógica triádica evolutiva pela qual pensamos e interpretamos o 

mundo, pelo olhar de Charles S. Peirce, se processa a partir de signos, que organizados em 

múltiplas linguagens, compõem argumentos de raciocínios abdutivos, dedutivos e indutivos 

nos permitindo desenvolver métodos para compreendermos os fenômenos diversos que nos 

acometem incessantemente.  
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Certamente, o singular conceito de abdução de Peirce envolve vários aspectos 

apresentados por ele em muitas de suas passagens descritas. Entretanto, conforme nos 

informa Santaella (2004, p. 104), as mais elucidativas são aquelas em que Peirce definiu a 

abdução  

como um instinto racional, como conjecturas espontâneas da razão criativa, 

evidenciando sua natureza ao mesmo tempo racional e instintiva e 

esclarecendo que, por ‘instinto’, queria significar a capacidade de adivinhar 

corretamente, escolher a explicação apropriada para um conjunto de fatos 

surpreendentes ou para qualquer fato isolado que desperte curiosidade (CP 

5.173, apud SANTAELLA, 2004, p.104). 

 

Peirce entende, de acordo com anotação de Santaella (2004, p.105), que o instinto 

“funciona como um fio comum unindo todos os reinos vivos da natureza, dos vegetais aos 

homens”, acompanhando todas as instâncias da vida, sendo, no reino humano, os poderes 

instintivos do homem evidenciados, por exemplo, na capacidade para conjecturar, para 

perceber um caminho mais apropriado ou prever uma hipótese válida na ciência. No entanto, 

para Peirce, instintiva é a nossa faculdade de adivinhação e não a adivinhação em si e nem a 

própria descoberta. Instinto, em Peirce, é apenas a fonte geradora de todo um processo 

muito mais amplo que veio a ser chamado por ele de abdução. Conforme afirma Santaella, 

“diante de algo que nos surpreende, a abdução é o processo pelo qual brota, engendra-se 

uma hipótese ou conjectura” (2004, p.104). Processo esse que, como lembrado por ela, tem 

a forma de uma inferência lógica, mas, que ao mesmo tempo, nasce no flash de um insight, 

onde, “o novo, portanto, é apreendido ou descoberto por nós, nada mais nada menos, do que 

pela adivinhação” (2004, p.104).  

A essa capacidade humana de adivinhar hipóteses possíveis para se explicar algum 

fato em questão, Peirce denominou il lume naturale, expressão igualmente encontrada em 

textos escolásticos e cartesianos, sugerindo assim, que o “homem tem o insight natural das 

leis da natureza” (SANTAEELA, 2004, p.104). No entanto, de acordo com a autora, a essa tal 

noção de “luz da razão”, por Peirce ponderada com base em escritos do filósofo chinês do 

século VI a.C. Laotsé e em considerações a respeito deste conceito já presentes na filosofia 
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da antiga Babilônia, o cientista vai conferir um caráter original ao procurar interpretar il lume 

naturale como uma capacidade científica. 

Nesse sentido, Peirce, como analisa Jones (1972, p.112 apud SANTAELLA, 2004, 

p.112),  vai então fundamentar o conceito de abdução como uma teoria do insight alternativa 

à cartesiana, criticando a sua noção de intuição, ao considerar que os insights humanos não 

devem ser propostos como premissas imediatas, que a verdade não pode estar atrelada a 

uma consciência pessoal em particular, e que, sobretudo, o insight humano deve ser 

considerado como a mais falível das faculdades humanas, negando-lhe a característica da 

indubitabilidade. Il lume naturale, ao contrário de Descartes que o considerou como sinônimo 

de intuição, foi tomado por Peirce como expressão da analogia evidenciada na ligação do 

homem com as demais formas vitais da natureza. Como esclarece comentário de Santaella, 

“[...] brotam do instinto tanto as adivinhações mais insignificantes quanto as grandes e novas 

ideias da arte e da ciência, ambos os tipos fazendo parte de uma mesma vocação humana 

para a verdade sensível e inteligível” (2004, p.112-113).  

Por esse aspecto, Santaella (2004, p.105) ainda nos faz lembrar que em todos os 

reinos e níveis onde o instinto se manifesta, seja nas plantas, nos animais inferiores ou no 

homem, as ações praticadas referem-se à própria sobrevivência e proteção da espécie 

decorrentes da adaptação e capacitação dos seus elementos ao reagirem adequadamente às 

condições impostas pela natureza. No homem, esta reação é senão reação criativa, “o 

instinto se traduzindo em faculdade eminentemente criadora, que se volta não para a 

satisfação do indivíduo em si, mas para a coletividade. Daí a abdução encontrar seu domínio 

mais natural na arte e na ciência”, visto que, “nestas, e principalmente no caso da arte, 

mesmo que haja uma satisfação inicial do indivíduo, os resultados ou produtos voltam-se 

sempre, mais cedo ou mais tarde, para o coletivo. Do começo ao fim, desde o vegetal até o 

homem, para Peirce, o instinto é social” (SANTAELLA, 2004, p.105,106).  

“Isso quer dizer que o cientista, pesquisador, o investigador, [...] apenas 

aprimoram e sofisticam, como tarefa própria da ciência, uma potencialidade 

para a abdução, a dedução e a indução que já é parte integrante da espécie 

humana em si mesma, potencial que exercemos cotidianamente em cada 

milésimo de segundo no qual existimos” (SANTAELLA, 2004, p.159). 



53 
 

Peirce vai, deste modo, validar e justificar seu conceito de abdução instintivo 

racional, como a base onde se fundam os alicerces da descoberta humana, “na intimidade 

entre as leis da natureza e a mente humana, no fio analógico do instinto, ligando todas as 

pontas do universo de que o homem é parte” (SANTAELLA, 2004, p.159).  

Assim sendo,  

enquanto da intuição cartesiana deriva-se a certeza indubitável, do instinto 

peirceano 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 (SANTAEELA, 2004, p.113-

114).  

 

Desta forma, segundo explicação de Santaella (2004, p.163), entende-se que o 

conteúdo originário de nossos pensamentos, onde se estabelecem nossas adivinhações, tem 

uma base inconsciente, enquanto o que decorre posteriormente, pode ser controlado e 

colocado à crítica, determinando assim a abdução como um raciocínio de caráter instintivo 

que leva a adoção de uma hipótese a ser verificada e comprovada nos estágios subsequentes. 

Daí deriva o seu aspecto falível e frágil, denominado por Peirce de falibilismo, fundamentado 

em seu “reconhecimento de que o erro é sempre e em qualquer circunstância possível” 

(SANTAELLA, 2004, p.122). Como ilustra Santaella, Peirce acredita que “cada investigador 

individual, por mais sistemático e rigoroso que possa ser seu pensamento, é essencialmente 

falível” (1998, p.26), visto que, para o filósofo, não existem princípios absolutos, não sendo 

nem as leis da natureza absolutas, mas, evolutivas. 

Deste modo, o espaço onde a abdução de Peirce institui-se reconhece o falibilismo 

e absorve a possibilidade da falha como um princípio, constituindo-se enquanto processo 

vivo, gradativo e evolutivo. Segundo afirma Santaella,  

isso nos dá uma ideia de sua concepção da ciência e Filosofia como 

processos que amadurecem gradualmente, produtos da mente coletiva que 

obedecem a leis de desenvolvimento interno, ao mesmo tempo que 

respondem a eventos externos – novas ideias, novas experiências, novas 
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observações – e que dependem, inclusive, do modo de vida, lugar e tempo 

nos quais o investigador vive (SANTAELLA, 1998, p.26). 

 

Como bem nota a autora, o próprio sistema peirceano assim cresceu, visto que era 

indispensável para ele considerar toda sua experiência filosófica e científica como valioso 

material de trabalho. “Sua arquitetura teórica não foi, desse modo, construída a priori, mas 

só chegou a ser divisada depois de mais de trinta anos de infatigáveis investigações” (1998, 

p.26), pelas palavras de Peirce assim evidenciadas: “em meio a um contrito falibilismo, 

combinado com uma elevada fé na realidade do conhecimento e um intenso desejo de 

descobrir as coisas, é que toda a minha filosofia parece ter crescido" (apud SANTAELLA, 

1998, p.26).  

Compreende-se de tal modo, como assinala Santaella, que o que Peirce postulava 

em verdade, era a teoria de um crescimento contínuo no universo e na mente humana. "O 

universo está em expansão", dizia ele, "onde mais poderia ele crescer senão na cabeça dos 

homens” (apud SANTAELLA, 1998, p.26)?  

Seguindo, portanto, pela lógica da ação mental peirceana, de acordo com 

esclarecimentos de Santaella (2004, p. 93, 94), logo que uma hipótese nos chega pela 

abdução, traçamos suas consequências experimentais necessárias e prováveis pela dedução 

e, no passo seguinte, as testamos por meio de experimentos e comparações, baseadas na 

hipótese, pelo processo da indução. Deste modo, a abdução se mostra meramente 

preparatória, o primeiro passo do raciocínio que busca uma teoria, enquanto a indução o 

passo último, conclusivo, que procura fatos. “A indução se torna, assim, o único processo 

comprobatório, e a abdução aquele processo que leva não à adoção de hipóteses como 

opiniões finais, mas às hipóteses elas mesmas – à sua adoção como puro ‘pode ser’” 

(SANTAELLA, 2004, p.95). Como interpreta Kruse (1986, p.436 apud SANATELLA, 2004, 

p.104), “trata-se de um movimento que vai do nível da observação para o da explicação, nada 

havendo de suave na passagem de um para o outro”. E Peirce (CP 5.171 apud SANATELLA, 

2004, p.104) acrescenta: a abdução “não apela para a razão, porque, nela mesma, não 

professa nenhuma certeza, apenas sugerindo que algo ‘pode ser’”. Assim sendo, Santaella 
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completa expressando que a abdução vai distinguir-se pelo único modo de pensamento que 

introduz uma nova ideia, ou seja, aprender algo não sabido ou compreender algum fenômeno 

surpreendente é sempre “o resultado da abdução e de mais nenhuma outra coisa” (2004, 

p.104). 

Contudo, o interior do processo de abdução apresentado por Peirce envolve mais de 

uma instância. Por intermédio de Shanahan (1986, p. 449), a partir de Delaney (1982, p.178), 

Santaella (2004, p.124) demonstra que a tal natureza instantânea do aparecimento de uma 

hipótese satisfaz a um primeiro estágio, relativo à geração das hipóteses, onde são 

concebidas explicações potenciais para o fenômeno sob avaliação. Estágio este que se 

apresenta como: 

uma função da imaginação criativa dos indivíduos e cuja ordem e grandeza, 

de fato, varia de indivíduo para indivíduo. Quer dizer, embora a capacidade 

abdutiva seja comum a todos os seres humanos, sua intensidade é relativa, 

visto que não há como negar o talento. É por isso que essa primeira fase não 

pode ser reduzida a fórmulas estritas e regras de procedimento 

(SANTAELLA, 2004, p.124).  

 

Já em um segundo momento, como prossegue Santaella, ocorre um ordenamento 

preferencial das hipóteses, um processo de seleção criterioso onde se dá a consideração da 

melhor hipótese para determinada observação, que, por assim ser, depende “de uma 

conduta deliberada, consciente, voluntária, controlada e aberta à crítica a cada passo” (2004, 

p.126).  

Desta forma, Santaella revela que a teoria da abdução de Peirce se constitui como 

uma doutrina genuinamente lógica de como a descoberta acontece, não invalidando, porém, 

suas manifestações psicológicas, e esclarece: “embora a segunda fase da abdução, depois 

que a hipótese surgiu, pareça mais lógica do que a primeira porque suas regras ficam mais 

explicitadas, tanto a primeira como a segunda são partes inseparáveis de um mesmo todo, a 

lógica da descoberta” (2004, p.125). Em ambas as fases, a abdução se institui na sua inteireza 

e não a partir de uma divisão. 
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É importante, no entanto, como alerta Santaella, avaliar que levar em conta a 

novidade da teoria peirceana não significa partir “para a glorificação do emocional e da 

irracionalidade” (2004, p.28) girando em torno do conflito entre razão e emoção. Peirce 

mostra “que as vias que vão do instinto à razão, e vice-versa, não estão separadas por 

fronteiras intransponíveis” (2004, p.28) e explica que as hipóteses que construímos e 

escolhemos por abdução “reclamam por uma aceitação crítica e por uma confirmação 

indutiva” (SANTAELLA, 2004, p.119). A questão para Peirce é que a ocorrência da sensação 

de instantaneidade a qual experimentamos, que, de fato, desperta a aparente semelhança 

entre intuição e abdução, já que por ambas ela é reconhecida e possivelmente traduzida pela 

palavra flash, não possibilita adotá-la como base indubitável para uma teoria a respeito da 

ação mental. 

Em suma, ao ser colocada por Peirce na função de primeira forma de raciocínio 

lógico, incluindo em seu conceito a sua função metodológica manifesto na consideração dos 

estágios da ação mental como processos também metodológicos de qualquer investigação,  

a abdução evolui de simples subsidiária da indução [...] para ocupar o lugar 

privilegiado no qual a criatividade ocorre na ciência. Ela evidentemente 

realiza, por isso mesmo, a fusão perfeita entre os aspectos lógicos e 

psicológicos do processo, engendrando as fundações hipotéticas sobre as 

quais a dedução e a indução devem então se construir (SANTAELLA, 2004, 

p.95). 
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Litografia. Pablo Picasso, 1945 
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Interdependência do Processo 

 

 

A partir do momento em que os raciocínios que compõem o trio peirceano da ação 

mental são também, por ele, postulados como os três estágios lógicos metodológicos e 

interdependentes de uma investigação, torna-se fulgente a particularidade que integra o 

método científico de Peirce. Considerar, numa pesquisa, as fases inicias de formação de 

hipóteses tão relevantes como as seguintes, ao apresentar uma preocupação marcante no 

que diz respeito ao nascimento destas hipóteses, coloca em destaque a questão de como se 

dá, em nós, a descoberta de novas ideias, onde o ato de conceber, de criar algo novo é 

reconhecido e acentuado pelos holofotes da análise lógica do conhecimento científico. 

Nesse sentido, Santaella (2004, p.164) revela que ao “examinar sob lentes lógicas o 

poder adivinhatório humano”, Peirce constrói seu edifício triádico de como se processa o 

pensamento, a descoberta e a investigação humanas, longe de ser apreendido como um 

“mero uso serial de três formas de raciocínio ou uma simples soma de métodos”, onde, “a 

junção original que ele propôs entre abdução, dedução e indução deve ser entendida de 

modo muito mais generoso do que a imagem estritamente técnica que costumamos ter dos 

métodos [...]” (2004, p.164), visto que, como bem observa a autora (SANTAELLA, 2004, 

p.12), costumeiramente tendemos a apresentar certa repulsa à questões que envolvem 

método, principalmente em se tratando de áreas como a arte e suas correlatas, que, de fato, 

“não podem dispensar a criação, nas quais as errâncias podem inesperadamente se converter 

em descobertas premiadas pelo acaso”, perpetuando-se uma espécie de “preconceito meio 

inconsciente quanto a uma pretensa oposição inconciliável entre método e poder de criação, 

como se um necessariamente implicasse a negação do outro”.  

Porém, como nos faz notar a autora (2004, p.103), a essência fundamental da 

abdução refere-se ao ato criativo de invenção de uma hipótese explicativa, e que por isso 

mesmo, revela-se como “o tipo de raciocínio pela qual a criatividade se manifesta na ciência 

e na arte, do que decorre que, é aí, justamente nesse ponto de encontro, onde os caminhos 

de ambas se cruzam” e acrescenta que, justamente por se caracterizar como o mais frágil dos 
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argumentos lógicos, é que “a abdução serve com perfeição às necessidades da arte, pois esta 

não tem nenhum compromisso com a verdade da ciência, produzindo uma verdade que lhe 

é própria, a pura verdade do admirável e do sensível da razão”, onde a razão criativa vem se 

estabelecer. 

Assim, Santaella continua e adverte que esse caráter frágil, a própria fragilidade ela 

mesma, é exatamente tudo do que depende a criação na ciência, onde o processo 

subsequente da averiguação irá descansar e qualquer princípio de investigação pode residir, 

seja ela teórica, prática, científica ou aplicada à vida cotidiana, sendo, aos argumentos 

abdutivos conferido, deste modo, o desenvolvimento e formulação de “explicações 

tentativas para todas as situações na ciência ou fora dela [...]” (2004, p.103). 

Diante deste contexto, procede ainda observar, a compatibilidade do conceito de 

abdução com a noção peirceana da dúvida. Como apontado pela autora (2004, p.114), Peirce 

acredita que “nossas investigações não nascem de um estado de dúvida universal e absoluta, 

mas da curiosidade para a verificação se nossas hipóteses, vislumbradas pela abdução, têm 

alguma validade”. Para Peirce, a dúvida em lugar de motivadora da pesquisa, ao contrário, 

funciona como um neutralizante irreversível, pois acredita que  

começamos as nossas investigações carregados de crenças, que podem ser 

até nefastas, mas as começamos também com a esperança de que nossas 

hipóteses possam se comprovar. A dúvida é algo que necessariamente surge 

no decorrer da pesquisa e não antes que ela se inicie. Como no amor tudo 

começa com a curiosidade, só persistindo por que há dúvida (SANTAELLA, 

2004, p.114). 

 

Nesse sentido, Santaella acrescenta:  

A maior parte de nossos instintos é fixada em concordância com o 

sentimento. Se há razão em jogo, trata-se de uma razão consoante com o 

sentimento. Uma vez que todas as crenças teóricas ou práticas têm uma 

origem instintiva, há uma ligação indissolúvel entre crenças e sentimentos. 

Daí a impossibilidade de separar pesquisa e paixão, a diferença entre as 

crenças práticas e teóricas, advindo do fato de que, embora estas últimas 

também nasçam do instinto, elas não podem ser fixadas pelo instinto, mas 

sim pelo método científico. Eis aqui a compatibilidade entre instinto e os 
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estágios do método científico que, começando na abdução como fruto do 

instinto, devem se completar na dedução e na indução (SANTAELLA, 2004, 

p.114). 

 

Em síntese, como bem sugere a autora, trata-se senão “do princípio gerativo para as 

mutações da sensibilidade e para o crescimento do conhecimento” (2004, p.103), onde 

figura-se puramente o caminho triádico peirceano pelo qual perpassa a nossa experiência 

sensível e inteligível no mundo, em um percurso gradativo, evolutivo e interdependente, 

onde, tão-só ao percorrê-lo em sua totalidade, se é possível inaugurar uma razão criativa, 

expandida e potencialmente inventiva que determina a “lógica ampliada”, a qual Santaella 

(2004, p.22) revela que Peirce desejou e voltou-se incansavelmente a construir.   

Ainda que aparentemente complexo, visto que “a própria noção de abdução é ela 

mesma abdutiva” (SANTAELLA, 2004, p.106), quando se é compreendido a fundo o seu 

caráter evolutivo considerando-se a inteireza do processo do qual faz parte, torna-se ainda 

admissível e profundamente lógico relacionar as tríades peirceanas de modo a compreender, 

com o aporte de Santaella (2004, p.95), que a abdução vai atender à camada da primeiridade, 

onde a pura qualidade de sentir confere, ainda que em lapsos de instantes, senão 

possibilidades, de caráter original e espontâneo, oriundas de um eu falível, liberto e imediato; 

já a dedução, satisfaz a secundidade, na qual um eu agora pensante e interativo analisa 

explicações possíveis que se estabelecem pelo diálogo da pura relação e existência reagindo 

ao mundo; e, por fim, a indução vem contentar a categoria da terceiridade, quando um eu 

sígnico, em busca de significações, produz interpretação e representação identificáveis na 

experimentação, instituindo a experiência cognoscível, o conhecimento ele mesmo, com 

base nas hipóteses levantadas no estado primeiro da experiência sensível. Assim sendo, 

torna-se possível compreender ainda o raciocínio consequente de Santaella: “o sentimento 

deve ser lido nas chaves lógicas da primeiridade, a sensação nas da secundidade e o 

pensamento nas de terceiridade [...]” (2004, p.56).  

Por fim, é notável e indubitável, por intermédio da autora (2004, p.95), reconhecer 

que não o grau de força de cada um dos argumentos ou estágios da ação mental peirceana é 

a evidência, mas a “ordem de interdependência do processo” que respeita a dinâmica gradual 
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e contínua que experimentamos ao vivenciar a tríade peirceana em sua genuína integridade. 

Como bem conclui Santaella, “[...] não podemos nunca ter um conhecimento absolutamente 

certo e seguro, nem mesmo, ou melhor, muito menos de nós mesmos” (2004, p.58). Em 

verdade, “nossas faculdades intelectuais são tão frágeis e falíveis quanto nossas faculdades 

físicas” (2004, p.121). Daí Peirce dizer (apud SANTAELLA, 2004, p.120) que nada melhor para 

definir nosso eu, nossa pessoalidade, do que senão as nossas falhas, visto que só 

reconhecemos nosso eu quando nos defrontamos com nossos limites, tropeçando e nos 

confrontando com o real. “Na medida em que o ser humano é um signo, ele está em 

processo” (SANTAELLA, 2004, p.58). 

Ao fim e ao cabo, a aptidão para adivinhar, que é natural ao homem e que os 

investigadores aprimoram, levando-a ao limite de suas possibilidades, 

aliada ao desenvolvimento autocontrolado de habilidades dedutivas e 

indutivas, numa inter-relação coesa e indissolúvel, constituem a versão do 

método da ciência a que Peirce chegou depois de toda uma vida dedicada 

ao problema (SANTAELLA, 2004, p.164). 

 

E Santaella vem mostrar que, a partir do momento em que nos consentirmos 

generosos e graciosamente levarmos à sério sua declaração, colocando-nos à escuta do 

sonho peirceano, “poderemos encontrar o tipo mais consequente, original, relevante e 

compensador de aplicação para seus conceitos filosóficos e semióticos (2004, p.18)”.  
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Curvas sobre a Dança de Palucca                                                                                                                                                                                

Wassily Kandinsky, 1926 
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Uma nova Cultura pela Preservação de uma Espécie 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Qual é a função própria do homem senão a de corporificar ideias gerais em criações de arte, 

em utilidades, e sobretudo em cognições teóricas?” 

Charles Sanders Peirce 
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Ivana Chair                                                                                                                                                                                                          

Karim Rashid, Talenti, Itália, 2010 
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Conforme argumentos tratados, pela permanente produção e organização de signos 

em inúmeras e plurais formas de linguagem se dá nossa relação com tudo o que envolve 

nossa existência. Naturalmente, o homem se apresenta em constante busca por significados 

e precisa interpretar e representar os inúmeros fenômenos que o acometem para 

compreender e se comunicar no e com o mundo. Ao se comunicar, se deslocando em 

linguagens, de algum modo, intervém, adultera, cria e altera a própria evolução em todas as 

suas dimensões e, desta forma, operando na natureza, produz cultura. Assim, como seres de 

linguagem, organismos vivos produtores e consumidores de comunicação e cultura, o ser 

humano se faz sígnico e institui, pelas linguagens diversas que produz, transforma e 

regenera, processos de significação e sentido como condição natural de sua existência 

evolutiva. Ao interpretar o mundo, experimenta o processo que o faz existente, humano, 

vivo, numa relação constante e inter-relacional que, como nos mostrou Santaella, aos olhos 

peirceanos em uma tríade gradual se perfaz, determinada primeiro enquanto qualidade e 

sentimento, segundo como relação e existência, terceiro como representação, interpretação 

e conhecimento.  

No entanto, imersos em um contemporâneo pouco propício à formação de vínculos, 

evidenciado em Bauman, não parecemos estar nos permitindo reflexão em torno de nossa 

existência, tão própria e especial. Continuamente em estado de liquidez e pressa, o homem 

vivente deste contemporâneo de poucos lastros parece sentir, produzir e consumir, longe de 

conseguir desvelar peculiaridades e qualidades distintivas frente a avalanche de informações 

que lhe aparecem cotidianamente e, assim, não admite perceber-se sensível, relacional, 

pensante e inteligível, simultânea e respectivamente. Vive este processo por que lhe é natural 

e típico, mas como que deslumbrado em meio à claridade de seu tempo, sobre a qual 

Agamben nos bem alerta, não consegue se deixar abordar pelos fenômenos de modo a senti-

los, consenti-los e interpretá-los, discernindo o processo em sua integridade essencial.  

Os estágios pelos quais perpassa a nossa experiência viva, conforme nos despontou 

Peirce, refletem nossa condição humana de ser, existir e conhecer. Como esclarecido, 

passamos por esse caminho invariavelmente a todo instante sem darmos conta de estarmos 

confirmando um movimento que, de fato, não controlamos inteiramente. Entretanto, os 

efeitos desta contemporaneidade vigente parecem roubar de nós a capacidade nossa de 
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descobrirmos formas de nos permitirmos oportunidades válidas para se experimentar o 

processo em sua inteireza, participando de modo mais cauteloso do percurso que nos leva ao 

conhecimento, do estado de sentimento ao da inteligibilidade, considerando, inclusive, a 

condição primeira de nossa experiência sensível como parte integrante de um processo coeso 

e indissolúvel. Pois, ainda que, como nos explicou Santaella, nosso acesso sensível ao mundo 

se dê como que oculto por uma crosta sígnica que acaba por desviar de nós uma possível 

existência direta e sensual com o sensível, a qualidade de sentimento é legítima, está lá, 

vigorante e presente compondo o processo, e nossa faculdade instintiva ainda se apresenta, 

genuína e naturalmente. 

Como observado, temos capacidade original para admitir a sublime condição na qual 

podemos conectar pensamentos, refletir sobre eles, criar e assim dar sentido e significado às 

inúmeras comunicações que estabelecemos. No entanto, veloz e superficialmente, 

parecemos procurar aceleradamente por signos já prontos. Partindo em disparada ao 

encontro de significados findos, repousamos no estado da representatividade e, 

naturalmente, repetimos o processo sem consentir reflexão sobre ele. E, como nos ilustrou 

Peirce, se pensar é processo consecutivo onde se instituem pela abdução, dedução e indução, 

conjecturas, diálogo e reflexão, possibilidades, análise e experimentação, perdemos ocasiões 

tangíveis e sublimes de criação, correção e cognição. Se não pensamos sobre, não 

encerramos o ciclo e se não completamos o processo, não experimentamos, de fato, a própria 

experiência ela mesma.  

Em um lance certeiro e único, o contemporâneo procedente parece nos remessar ao 

estado terceiro sem nos permitir reposicionar na condição primeira onde a dinâmica da 

experiência humana se reinicia, fiel à natureza viva, evolutiva e interdependente que a 

constitui, e o percurso singular que transcorremos à procura de significações perde 

consistência dando-se, senão, de forma insignificante. A busca natural por sentido, inerente 

a espécie, assim, se decompõe na volatilidade e fluidez com que se processa a experiência da 

vida humana na contemporaneidade, aparentemente tão imersa na terceiridade, somente.   

Diante desta perspectiva, no que diz respeito ao campo do design e sua concepção 

no contemporâneo diagnosticado, os sintomas que parecem nos remeter com elevada 

aceleração à experiência terceira, quase que a restringindo a um exercício contínuo e vago de 
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mera reprodução simbólica sem sentido, tendem a se agravar, frente a extraordinária 

inserção de tecnologias e múltiplos dispositivos na experiência humana presente.  

Conforme ponderado, os avanços da informática atribuíram aos processos de 

produção e consumo uma fluidez crescente que, somado à democratização dos 

instrumentais que integram o exercício da profissão, vem descaracterizando o processo real 

pelo qual se institui o trabalho de design. O aparente poder de competência que a destreza 

com as novas tecnologias parece propiciar, alimenta o desleal pensamento de que os 

princípios para se atuar no campo encerram-se satisfatoriamente uma vez bem conhecido 

programas e equipamentos diversos que, como notado, com cada vez mais exatidão e 

rapidez, permitem expressar, manusear e comunicar numerosa quantidade de informações, 

representações e padrões pré-estabelecidos. 

Como observado pela contribuição de Cardoso, o trabalho do designer manifesta-se 

pela experiência de um processo onde, sobretudo, se estabelecem e sobressaem relações 

muito particulares e coerentes. Como uma área projetual que, sem deixar de considerar os 

valores estéticos, alia requisitos de produção com necessidades sociais no intuito de 

materializar ideias em criações objetivas que correspondam à variadas formas de utilidades, 

informações e serviços, o design não só dialoga com diversos campos do saber como se 

institui ele mesmo dialogicamente. É por sua natureza interdisciplinar. Dedica-se à 

objetivações, à consolidação de ideias, porém, não sem requerer cognições teóricas que as 

conceituem e concretizem. Daí, a grandeza de seu caráter inter-relacional, evolutivo e 

dinâmico que discorre entre a arte e a técnica, a teoria e a geometria, a experiência e o 

sentimento, atendendo à afirmação de um processo interdependente que lhe é peculiar e 

determinante. Trata-se de uma investigação diligente que inaugura aportes teóricos 

criativos, explica e experimenta proposições e concretiza um conceito instruído por requisitos 

definitivos, observando que tal processo não necessariamente segue a uma regra ou ordem 

de caráter monolítico, visto que os estados da mente não são demarcados ou encerrados em 

suas instâncias, mas ao contrário, instituem-se dinamicamente, em benévola e extraordinária 

mobilidade e interdependência. Se logo partimos rumo ao estado sígnico, mediados por 

ferramentas, ainda que condizentes e complementares na produção de representações, 

promovemos o processo de materialização e significação já imbuídos de signos pré-
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concebidos sem conseguir consentir qualidades, relações e interpretações distintivas para se 

chegar à reproduções singularmente inventivas. Se não admitimos o percurso, não 

permitimos que a razão criativa, parte visivelmente integrante e concernente ao trabalho de 

design, se manifeste no decorrer do processo. 

Como nos esclareceu Santaella, os argumentos peirceanos que fundamentam e 

determinam sua lógica ampliada, a qual dedicou uma vida a construir, demonstram que uma 

razão potencialmente criativa, expandida, só se revela quando a dinâmica triádica da ação 

mental se estabelece integralmente. Passando pelos estágios do pensamento considerando 

os seus aspectos constitutivos leva-nos a terceiridade de modo fecundo, uma vez que a razão 

criativa teve oportunidade de se engendrar. Este foi justamente o empenho de Peirce, 

fornecer instrumentos que pudessem expandir o poder da razão, a parte da consciência a qual 

podemos controlar, mostrando de que modo pensamos e por onde perpassa o caminho 

metodológico de qualquer investigação. 

Por este aspecto, exercer a profissão designer de forma genuína, por sua natureza, 

parece respeitar a tríade viva e evolutiva pela qual experimentamos o mundo, transitando de 

forma interdependente pelas camadas do pensamento consentindo lugares cabíveis para 

que os estados de nossa experiência engendrem-se qualitativamente distintos, onde o 

processo abdutivo, inclusive, possa se admitir e produzir ocasião favorável para uma razão 

ampliada abastecer de inventividade e singularidade as representações concebidas em 

condição de terceiridade. Viver a tríade da ação mental em sua totalidade é dar oportunidade 

fecunda à primeiridade, onde a abdução se reconhece e instaura espaço para que a razão 

criativa possa se conceber. O grau de força e distinção com que incidirá, como lembrado, é 

relativo, mas a oportunidade potencial para que aconteça é natural e comum a todos os seres 

humanos. 

Conforme analisado em Santaella, a aptidão para adivinhar possibilidades 

inovadoras, bem como para experimentá-las e comprová-las é natural ao homem. A 

potencialidade para a abdução, a dedução e a indução é parte integrante da espécie humana 

e evidencia-se em cada instante de nosso cotidiano, nas mais ínfimas escolhas e atitudes até 

as grandes descobertas na arte e na ciência. Porém, não sem um esforço propulsor que coloca 

o processo em efetivo movimento. Levar a capacidade natural humana ao limite de suas 
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possibilidades é um ato deliberado que precisa admitir ambiências propícias para que a 

inventividade inclua o seu lugar. Partir, por distração, mediação, deslumbramento ou pressa, 

ao encontro da terceiridade sem favorecer para que o processo se conclua e se reinicie 

gradualmente, constrange o desenvolvimento do vínculo promissor entre o eu liberto, o 

pensante e o inteligível, que só se constitui quando nos permitimos transitar entre primeiro, 

segundo e terceiro. Deixar-se errante, reflexivo e sígnico, poroso, existente e interpretativo, 

dando tempo fecundo para que o ciclo se encerre, sem coagir o reinício, dá espaço ao 

falibilismo, a curiosidade, a formação de crenças que nos motivam à investigação, nos 

fazendo produtores de representações e cognições realmente novas, criativas, completas em 

sentido e significado, já que inteiras em seus processos de produção.  

Quão bem nos lembrou Peirce, nada melhor que nossas falhas para, em tropeços e 

confrontos com o real, nos reconhecermos e definirmos nossa pessoalidade. A formação do 

próprio eu, como advertiu Bauman, é impensável senão de forma contínua e eternamente 

incompleta. Em meio a uma obscuridade que ilumina, dar luz à tríade da vida pela qual nos 

distinguimos humanos, preservando sua inteireza, parece nos levar, libertos, à processos 

reais de subjetivação rumo à nossa busca tão especial por significados. Se somos signos, 

somos processo. Submergi-lo vai contra a nossa natureza, corta o fio que nos une aos outros 

reinos vivos, talha nossos vínculos, invalida o instinto social, natural de sobrevivência que, 

como observado, no homem se exprime, senão, em reação criativa, voltada para o coletivo e 

proteção de sua espécie, e que, ao sujeito designer tão concernente se inaugura, já que e tão 

só, ao se reconhecer sensível, pensante e sígnico, pode, porque inteiro, compreender e 

expressar as complexidades do mundo em cognições sinceramente significantes,  

correspondentes à natureza essencial de sua classe que, como todo segmento de processo 

vivo, tende a preservar sua espécie. 

Assim sendo, frente aos sintomas de um contemporâneo que parece reter e 

naufragar nossa verdade essencial, restringindo e liquefazendo os aspectos e dimensões do 

trabalho de design, como nos lembrou Cardoso, repensar conceitos já superados, imaginar 

novos indicativos adiante das circunstâncias presentes e imperativos ultrapassados, 

admitindo homem e campo, por suas naturezas, como corpos evolutivos que se transformam 

continuamente em um percurso que se perfaz tão só ao ser percorrido, parece corresponder 
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a um tempo onde uma forma nova de se comunicar no e com o mundo precisa se reconhecer 

pela e na produção e regeneração de linguagens que autorizem novos significados, sentidos 

originais, referências e paradigmas outros que, ao suprirem os antigos, instauram uma nova 

cultura, coeva, porém alinhada com o tempo futuro. Uma cultura imbuída em signos não 

antes estabelecidos e findos neles mesmos, mas em hipóteses criativas, tentativas, que 

organizam significados inovadores, e por isso, liberta, falível, incomum e porosa. Uma cultura 

em si, abdutiva, onde ambiências propícias, potencialmente abdutivas, são previstas, como 

instigantes para o nosso reposicionamento em estado de primeiridade admitindo relação 

proeminente com o processo em sua totalidade. E, uma vez sensíveis e acessíveis à formação 

de vínculos profundos, podermos sentir as grandezas qualitativas do mundo, experimentar 

suas materialidades múltiplas e refletir a respeito das cognições decorrentes da experiência 

ela mesma. Uma cultura que nos leve a ser e agir abdutivamente, propensos, inteiros, 

produtores de linguagens intensas e transformadoras, onde sujeito, campo e escola se 

reconheçam libertos, atuantes na natureza como contemporâneos intempestivos, que, em 

meio às luzes do seu tempo percebem o escuro como algo que lhes concerne e, 

graciosamente, nunca param de interpretá-lo. 

Como nos fez notar Santaella, a abdução refere sua essência constitucional ao ato 

criativo de invenção de uma hipótese explicativa a ser averiguada, e por isso estabelece-se 

como o raciocínio pelo qual a criatividade se manifesta no dia-dia, na arte e na ciência, onde 

a descoberta e invenção humanas se distinguem e repousam. Ao admitir o espontâneo, o 

falível, o admirável e o sensível, atende generosamente às artes, e, também por isso, se 

aprova ao exercício da profissão designer. Ao mesmo tempo racional e instintiva, satisfaz a 

síntese absoluta entre aspectos lógicos e psicológicos, técnicos e estéticos, teóricos e 

experimentais, sensíveis e inteligíveis, que se completam em um processo vivo e 

interdependente no qual o design se reconhece e pode descansar. Ainda que por um juízo 

fundamentado em requisitos e finalidades pré-definidas, o trabalho de design congrega 

valores estéticos, solicita percepções qualitativas e sensuais, implica liberdade e 

singularidade de pensamento e convoca um uso inventivo das linguagens produzidas, 

admitindo-se assim não só como campo correlato às artes, mas enquanto instância 

complementar e inclusiva de uma ampla e mesma área do conhecimento. O processo pelo 

qual a abdução engendra-se, se reconhece, enfim, na arte, na ciência, no design, no cotidiano 
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e, sobretudo, no homem. Daí, o seu caráter generoso, livre e universal, que por assim ser, 

atende aos processos vivos onde pela locomoção, regeneração e evolução de suas espécies, 

inauguram novas culturas, preservam suas naturezas e garantem sobrevivência no universo 

que as inclui. 
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Novo Homem                                                                                                                                                                                                           

El Lissitzky, 1923 
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Sob a égide que edifica os princípios da lógica peirceana, como seres sociais que 

somos, compreendemos a vida, criamos, transformamos e narramos nossa história por meio 

de uma rede complexa, intrincada em múltiplas formas de relação, comunicação, 

compreensão, significação e corporificação de ideias, que assim, nos aprovam dizer, decifrar 

e representar o mundo pelas linguagens as mais plurais e diversas que nossas capacidades 

naturais são capazes de imaginar e produzir.  

Assim sendo, somos também plurais, ao instituirmos, congênita e inventivamente, 

tão numerosas e distintas maneiras de se comunicar e desvelar significados. Imagética, 

sonora, gestual ou verbalmente, quanto mais conhecemos, mais autorizados estamos à 

experimentação de semioses profundas, à processos legítimos de subjetivação, significação 

e sentido. O quão sensíveis, relacionais e cognoscíveis nos aprovarmos, abdutiva, dedutiva e 

indutivamente, maior e melhor se constituirá nosso repertório e cultura para definirmos 

atitudes e ambiências inovadoras, imbuídas em estímulos, provocações, desafios e 

experiências significantes que nos proporcionem condições tanto intelectuais como 

instrumentais, onde a eficácia, a superficialidade e a rapidez não passam à frente das 

sensações, reflexões e cognições que somos apropriados a estabelecer.  

Pois, somos ricos em matérias, histórias, formas e percepções. Somos propícios à 

vínculos, contatos, à pensamentos, qualidades, palpáveis e admiráveis, ao racional e o 

instintivo e, por isso, aptos à razão criativa e sua consequente ordenação no desenvolvimento 

de descobertas, argumentos e posturas singularmente críticas e criativas, condizentes às 

complexidades deste tempo em que nos cabe viver. Igualmente, a dimensão do trabalho de 

design, assim se reconhece, plural, relacional e dinâmica, e, tão só, deste modo, se inaugura 

crítica, criativa e produtora de linguagens únicas, inventivas e completas em seus aspectos 

qualitativo, experimental e representativo. 

Somos, no entanto, os responsáveis por nos fazer despertar para o que está à volta 

ou dentro de nós, o que dorme ou palpita, para aquilo que nos incita ou faz repousar. 

Podemos, tanto quanto nos dispusermos, mergulhar nas águas profundas de nossa 

consciência generosa e viva abastecendo nosso estar no mundo com possibilidades 

potenciais que nos reposicionem em primeiridade, nos admitindo a experiência triádica da 

vida em sua totalidade. Munir nossa existência de propulsores, gatilhos abdutivos, 
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deflagradores de nossas potencialidades naturais que, como iluminadores daquele escuro 

que nos concerne e pertence, autorizam a nossa razão, abdutivamente ampliada.  

Deste modo apresentam-se as imagens e capitulares que acompanham este 

trabalho, deliberadamente selecionados, longe de uma conotação explicativa, como 

lampejos imagéticos e verbais, representantes plausíveis das palavras ditas. Sobretudo, 

fraturas semióticas que nos retiram do automatismo, entes provocativos, potencialmente 

abdutivos, que nos fazem remeter à condição liberta, porosa e qualitativa no decorrer do 

processo desta experiência presente. Pois, olhar à volta, submergir em nós e navegar pela 

grandeza das linguagens múltiplas que somos capazes de produzir é um ato que depende tão 

somente de nossa disponibilidade e vontade em nos proporcionar estados possíveis para que 

a primeiridade possa se engendrar. Ainda que se apresente frágil, inconsciente e não 

analisável, irrevogavelmente, é parte constituinte das nossas sensações e pensamentos, que 

só então se constituem qualitativamente distintos, se o processo inteiro se inaugurar.  

Em verdade, conferir ao processo a sua integridade é, senão, nos formar 

qualitativamente distintos, contemporâneos livres admitindo ativa, hábil e corajosamente, 

em meio a um tempo complexo, líquido, deslumbrante e intempestivo, nossa vocação 

natural para a verdade, sensível e inteligível, que nos constitui. E assim, sentir, existir, 

conhecer e sobreviver ao mundo que nos integra, do modo pelo qual nossas espécies 

sinceramente evoluem. 
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Nu Azul                                                                                                                                                                                                           

Henri Matisse, 1952 
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“Convém lembrar que, apesar de o caminho ser difícil, as belezas do lugar são muitas e é bom 

permanecer com os olhos bem abertos, pois além de escondidas, elas passam muito 

rapidamente”. 

Contracapa livro: SANTAELLA, Lucia. O que é Semiótica, 1998. 
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