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Seminário Avançado de Pesquisa I: Sobre mediações lógicas e mediações estéticas – tempo e não tempo na dupla 
face dos hábitos 
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Horário:  4ª  feira - Das 19:00 às 22:00 horas  

Crédito:  03 (três)  

Nível:  Mestrado/Doutorado  

Ementa:  

Hábitos, tal como entendidos à luz da filosofia de Charles S. Peirce (1839-1914), são 
modos semióticos de representação da alteridade quando esta aparece faticamente 
redundante, temporal, portanto. Mediações assim nascidas e que se mostram eficientes guias 
de conduta, em face de sua aderência ao curso futuro dos fatos, são de natureza lógica e 
permanecem enquanto tal aderência se retroalimenta. Assim conceituados, os hábitos 
cumprem o importante papel de mediar a alteridade dos fatos representando-os segundo 
relações reais com outros que se lhes assemelham, dando-lhes uma face lógica que os 
distanciam de concepções de caráter psicológico, como as que se verificam, por exemplo, na 
filosofia de Hume.  

A par de tal face lógica, positiva, por certo, em termos de guia de conduta em contextos 
cognitivamente cotidianos ou mesmo nos mais sofisticados da ciência, o curso irá propor uma 
reflexão sobre uma outra sua face dos hábitos, possivelmente denominável de negativa, uma 
vez não facultarem a percepção de fenômenos que, para eles, não têm relevância, ou seja, 
que não retroalimentam seu esquema lógico-interpretativo da experiência. Muitos elementos 
fenomenológicos ficam excluídos de seu inerente critério de relevância selecionador de 
signos, entre eles aqueles que naturalmente não nos chamam a atenção por notoriamente 
não alimentarem a formação de conceitos pela sua irregularidade. São eventos descontínuos, 
ao contrário daqueles que se evidenciam sob a continuidade de uma ordem lógica da 
realidade. Mas o que significariam essas irregularidades? Que relações mantém com o 
continuum do tempo? Que importância para a conduta humana teriam? Que universo 
semiótico deles cuidaria e que natureza de signos seria deles oriundos? Abre-se com estas 
questões uma reflexão sobre mediações oriundas de uma classe de experiência que não cabe 
em linguagens logicamente estruturadas, de natureza puramente sensível, inadequadas por 
sua natureza à formação de hábitos lógicos de conduta. Este curso buscará mostrar sua 
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importância pragmática, a saber, evidenciando sua influência em nossa humana conduta, e 
como tal classe de experiência seria da esfera da Arte, entendida como sistema de signos que 
recolhe uma espécie de resíduo de mundo desdenhado pelas classes de experiência 
generalizáveis que resultam em hábitos constituintes de mediações lógicas diante da 
alteridade fática. 

Síntese do conteúdo analítico do curso 

a) As relações lógicas entre hábitos e crenças em Peirce; 
b) A classificação das crenças e sua fundamentação histórica; 
c) As consequências epistemológicas, éticas e psicanalíticas dos tipos de hábitos; 
d) Hábitos de conduta – o jogo entre interpretações lógicas e emocionais da experiência; 
e) Tempo e não-tempo na experiência fenomenológica; 
f) Entre os contínuos lógicos e de qualidades – os nexos entre mediação e imediação; 
g) O papel da Arte na constituição de mediações de natureza estética; 
h) As mediações exemplares no âmbito da música e da literatura: Mahler e Rilke. 
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[Títulos de adicionais de outras obras serão recomendadas durante o curso] 
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