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O livro The Essential Peirce, Volume 2: Selected Philosophical Writings, que foi 

publicado nos Estados Unidos em 1998, faz parte de amplo projeto de pesquisa da Universidade 

de Indiana e foi editado pelo Peirce Edition Project. A obra reúne 33 publicações do pensador 

Charles Sanders Peirce, além da cronologia de sua vida desde seu nascimento, em 10 de setembro 

de 1839, até sua morte, em 19 de abril de 1914. 

O prefácio traz ampla lista de pessoas que contribuíram para a realização da pesquisa e 

a dificuldade em organizar o material, ao mesmo tempo que chama atenção para o trabalho 

embrionário e explica toda a metodologia na preparação da edição a partir dos Collected Papers. 

Também argumenta que o leitor considere que Peirce deve ser estudado levando-se em conta a 

permanência de seu pensamento, sua vitalidade intelectual e suas principais características, e que 

seus escritos são signos de grande inteligência em um processo de trabalho que busca tomar o 

“caminho da verdade”. Diz também que Peirce rejeitava a afirmação de Pearson's de que existem 

primeiras impressões de sentido, que servem como ponto de partida para a razão perceptiva. Na 

verdade, a percepção resulta de operações que envolvem três tipos de elementos: as qualidades 

do sentimento, reações e a generalização. As ideias têm o poder “de encerrar ou criar alguns 

veículos, que ao encontrar as ideias e as habilidades têm a possibilidade de transformar a face da 

Terra”1.  

A introdução de Nathan Houser situa a mudança de Peirce, em abril de 1887, com a 

segunda mulher, Juliette, para a pequena cidade próxima da região da Pensilvânia, chamada 

Poconos. Também fala da necessidade da segunda edição de The Essential Peirce: Selected 

Philosophical Writings, já que a primeira, que organizou os trabalhos de 1867 a 1893, havia sido 

publicada nos Estados Unidos em novembro de 1992. Discorre sobre a importância do 

conhecimento de Peirce para a História, os pensadores que o influenciaram e a ligação com a 

lógica e a matemática, que estão presentes em grande parte do pensamento peirciano. Houser 

também comenta alguns artigos, cita editores e polêmicas com autores contemporâneos a Peirce, 

como Willian James e Josiah Royce. Também situa o primeiro texto de Peirce, que compõe o 

início do recorte cronológico do livro, 1893, quando Peirce havia completado 53 anos de idade. 

Houser comenta cada um dos 33 textos do pensador norte-americano e destes identifica as 

principais articulações. 

Em resumo, seus comentadores dizem que Peirce argumentou que o pragmatismo é uma 

lógica, ou semiótica, que concebe a tese do significado de um tipo particular de símbolos, a 

explicação de que são signos que se referem a vários objetos em dois modos: indexicalidade, 

pelos sentidos dos sujeitos e pelo sentido dos predicados. Os processos pelos quais os 

julgamentos perceptivos surgem no percepto tornam-se um fator-chave da teoria peirciana da 

percepção. Porém, se os julgamentos perceptivos são o ponto de partida para todo o 

                                                 
1  “of finding or creating their vehicles, and having found them, of conferring upon them the ability to transform 

the face of the earth.” (PEIRCE, 1998, p. xxv). 



desenvolvimento intelectual, nós somos capazes de perceber generalidades. Peirce também 

argumentou sobre a relevância de todas as três categorias do ser para o pragmatismo: pensamento 

(terceiridade) - pode apenas governar a ação do pensar (secundidade) ao qual retorna, e não pode 

surgir, exceto no sentimento (primeiridade). 

Em dezembro de 1908, Peirce definiu o signo como qualquer coisa que é determinada 

por outra chamada de objeto. O signo produz um efeito sobre uma mente (humana ou não). Esse 

efeito é chamado de Interpretante, ou seja, é um outro signo que interpreta o signo precedente. 

Peirce fez uma distinção entre “argumento” e “argumentação” que ele, explicitamente, não tinha 

feito antes: um argumento é “qualquer processo de pensamento razoável que tende a produzir 

uma crença definitiva”. A partir de uma argumentação, “um argumento procede sobre definição 

formulada por premissas”. 

Os 33 capítulos que compõem o livro de 624 páginas são: 1. Immortality in the Light 

of Synechism (1893) 2. What Is a Sign? (1894) 3. Of Reasoning in General (1895) 4. Philosophy 

and the Conduct of Life (1898) 5. The First Rule of Logic (1898) 6. Pearson’s Grammar of 

Science (1901) 7. Laws of Nature (1901) 8. On the Logic of Drawing History from Ancient 

Documents, Especially from Testimonies (1901) 9. On Science and Natural Classes (1902) 

Harvard Lectures On Pragmatism (1903) 10. The Maxim of Pragmatism (Lecture I) 11. On 

Phenomenology (Lecture II) 12. The Categories Defended (Lecture III) 13. The Seven Systems 

of Metaphysics (Lecture IV) 14. The Three Normative Sciences (Lecture V) 15. The Nature of 

Meaning (Lecture VI) 16. Pragmatism as the Logic of Abduction (Lecture VII) 17. What Makes 

a Reasoning Sound? (1903) A Syllabus of Certain Topics of Logic (1903) 18. An Outline 

Classification of the Sciences 19. The Ethics of Terminology 20. Sundry Logical Conceptions 

21. Nomenclature and Divisions of Triadic Relations, as Far as They Are Determined 22. New 

Elements (1904) 23. Ideas, Stray or Stolen, about Scientific Writing (1904) Pragmaticism (1905–

07) 24. What Pragmatism Is (1905) 25. Issues of Pragmaticism (1905) 26. The Basis of 

Pragmaticism in Phaneroscopy (1906) 27. The Basis of Pragmaticism in the Normative Sciences 

(1906) 28. Pragmatism (1907) 29. A Neglected Argument for the Reality of God (1908) 30. A 

Sketch of Logical Critics (1911) 31. An Essay toward Improving Our Reasoning in Security and 

in Uberty (1913) Appendix: Semiotics from late correspondence 32. Excerpts from Letters to 

Lady Welby (1906–08) 33. Excerpts from Letters to William James (1909). 



 


