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Hermano Cintra 
 
 
Trata-se de um denso tratado filosófico sobre a fenomenologia de Charles Sanders Peirce com cerca 

de 100 páginas escritas de maneira direta em um discurso diligentemente estruturado. Foi produzido 

para e publicado como décimo volume da série Philosophical Currents sob a direção de David H. 

DeGrood para a editora holandesa R.R. Grüner. Em seu prefácio, Rosensohn agradece ao Professor 

Max Fisch da Universidade de Illinois pela leitura preliminar e crítica do estudo. Também explica a 

ênfase dada ao crescimento das ideias para Peirce e ao papel fundador da doutrina das categorias 

em seu pensamento. Além deste prefácio, o livro apresenta cinco capítulos, divididos em duas 

partes, mais um breve apêndice, bibliografia e índice onomástico. 

 

O primeiro capítulo com o título de “The Beginnings of Phenomenology - Introductory” começa 

mantendo o tom prefacial no aviso dado ao leitor de que se assume certo conhecimento geral sobre 

a teoria peirciana e suas contribuições à filosofia. Em seguida, faz o questionamento retórico de se 

seria possível que o mais sistemático dos pensadores poderia não ter construído um sistema. A 

resposta dada nesta primeira etapa do tratado demonstra que não apenas Peirce tem um sistema, 

mas é um sistema fundado em um sofisticado enquadramento do pensamento científico no qual a 

fenomenologia junto às ciências normativas da estética, ética e lógica, acompanhadas da metafísica 

compõe as divisões de seu edifício filosófico.  

 

Deste ponto de partida, o autor segue a demonstrar como a crença fundamental de Peirce no 

crescimento das ideais, suas próprias e as da humanidade, tem um papel fundamental em todo seu 

pensamento. Citando largamente o texto, como tantos outros inacabados, “A Guess at the Riddle”, 

Rosensohn apresenta os primeiros três conceitos de sua jornada: a proposição peirciana de que o 

pensamento se desenvolve (ou cresce) ao mesmo tempo a sob a égide de Tique (sorte), Ananque 

(necessidade) e Ágape (amor ou afeto). 

 

Seu próximo passo é a demonstração do princípio arquitetônico presente na filosofia de Peirce. 

Rosensohn constrói sua tese em contraponto à teoria apresentada pelo professor Murray G Murphey 

que, ao contrário, não entende haver no legado de Peirce um sistema único, mas sim quatro 

formulações defasadas no tempo. O tratado navega por uma série de citações do pensador de forma 

a dar evidências de que o princípio arquitetônico, derivado tanto para Murphey quanto para 
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Rosensohn de seus estudos de Kant, cresceu aos poucos e foi sendo constituído como “logical 

developments of ideas already accepted” (6.307). Nesta discussão, o autor apresenta pela primeira 

vez as concepções de primeiridade, secundidade e terceiridade, demonstrando como seu surgimento 

nos escritos de Peirce fundam sua construção filosófico-arquitetônica de maneira progressiva e 

consistente a partir da proposição fundamental destas categorias fenomenológicas. 

 

O segundo capítulo, que leva o título de “The Birth of Phenomenology”, dedica-se a demonstrar o 

brilhantismo e a natureza singular do ensaio “On a New List of Categories”, publicado por Peirce 

em 1867. Seu primeiro passo é examinar o contexto histórico que acompanha o texto. Rosensohn 

discorre sobre a atuação de Peirce como um homem das ciências empíricas, partindo de seu 

primeiro encontro com a lógica aos treze anos, seguindo por sua longa passagem como pesquisador 

da Coast Survey, onde desenvolveu contribuições importantes a ciências como geologia, 

astronomia, geodésica, matemática. Também apresenta os diversos pensadores com quem o 

pensador está em diálogo, discutindo suas divergências com as teorias de diversos grandes filósofos 

como Descartes, Hegel, Hume, Locke, entre alguns outros. Porém, o primeiro ponto deste 

argumento é mostrar que ao mesmo tempo que Peirce traz deste background sua crença em 

“evolution, continuity and fallibilism” (p 22) e na primazia da experiência, é para a formação da 

cognição que Peirce lança sua mente, seu ponto de partida é whatever appears at any time in any 

way to the mind. 

 

Na segunda retranca do capítulo, Rosensohn aprofunda o argumento da natureza especial do ensaio 

“On a new List of Categories”. Aponta que em nenhum outro texto Peirce deriva de maneira tão 

sistemática suas três categorias fenomenológicas, embora as utilize em vários de seus escritos. 

Apresenta um conjunto de citações em que o próprio pensador defende a importância do ensaio. Por 

fim, relata o surgimento a formulação destas categorias para Peirce a partir de suas críticas as 

categorizações de Kant e Aristoteles em especial, criticando ambos por derivar suas fenomenologia 

de tabelas preliminares que carecem de validação a priori, as divisões do julgamento no caso do 

primeiro e tipos de predicados linguísticos para o segundo. 

 

Por fim, Rosensohn expõe a doutrina das categorias, mostrando, não obstante às críticas que tinha, o 

quanto Peirce apropria do pensamento aristotélico e kantiano em sua formulação de suas categorias. 

Neste primeiro momento, a preocupação de Rosensohn não é tanto defini-las, mas detendo-se na 

categoria da primeiridade e citando os exemplos utilizados por Peirce, em especial a genial 

demonstração de seu conceito a partir da frase “the stove is black”, seu foco é evidenciar os 

mecanismos de construção utilizados: a forma de pensar que lhe permite derivar sua fenomenologia 
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a partir de “elementary conceptions” ou como chegar a unidade do pensamento a partir da 

multiplicidade das impressões sensuais vislumbradas por Kant. 

 

No terceiro capítulo que, com o curioso título de “The Same Subject Concluded”, encerra a 

primeira parte do livro, Rosensohn rapidamente conceitua as três categorias começando pelo 

terceiro como o que coloca dois outros em relação e introduzindo a ideia do interpretante; seguindo 

para conceber o segundo como o outro; e perceber que o outro implica no eu, “self”, que está 

ligado a ideia do terreno, “ground”. Passa então a tratar da divisão dos signos correspondendo o 

primeiro à uma qualidade como mera semelhança entre o signo e o objeto, chamados ícones; o 

segundo à relação entre o signo e o objeto que permite sua distinção sem qualquer necessidade de 

interpretação, chamados índices; e o terceiro à referência a um interpretante que impõe a 

caraterização dada pelo signo ao objeto. Por fim, Rosensohn fecha este breve capítulo apontando 

como estas três concepções “reference to a ground, reference to an object and reference to an 

interpretant” são vistas por Peirce como fundamentais para uma ciência verdadeiramente universal: 

a lógica. 

 

No quarto capítulo, “Phenomenology and Nature”, Rosensohn relata como Peirce por longo tempo 

reluta em aceitar que suas três categorias, em sua simplicidade conceitual, possam efetivamente ser 

a base única e suficiente para a categorizar tudo que possa estar presente a mente: “This sort of 

notion is as distasteful to me as to anybody...” (8.328); mas por força de sua crença no método 

científico passa aplicar esta fenomenologia a diversos ramos da experiência humana a título de 

verificação. O capítulo, que funciona como uma preparação para a exposição final, percorre por 

breves trechos a demonstrar a validade da tríade, nascida como categorias do pensamento, em 

diversos domínios da natureza: 

a) Categorias da consciência: (1) primeiridade como sentimento ou elementos de 

compreensão, (2) secundidade como esforço ou elementos de extensão, e (3) terceiridade 

como noções ou elementos de informação; 

b) Categorias da fisiologia: (1) primeiridade como excitação neural periférica ou visceral, (2) 

secundidade como reflexo repetitivo ou descarga neural, e (3) terceiridade como 

estabelecimento de conexões neurológicas ou fixação de hábitos e crenças; 

c) Categorias da razão / psicologia: (1) primeiridade como sensação de qualidade (2) 

secundidade como sensação de resistência (3) terceiridade como sensação do aprendizado, 

síntese. 
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d) Categorias da biologia (evolução): (1) primeiridade como variabilidade acidental, (2) 

secundidade como hereditariedade, e (3) terceiridade como generalização (eliminação das 

variações indesejáveis); e 

e) Categorias da física (cosmogonia): (1) primeiridade como acaso, (2) secundidade como lei, 

e (3) terceiridade como hábito. 

 

No quinto e último capítulo, “Phaneroscopy: The Description of the Phaneron”, Rosensohn começa 

por explicar porque Peirce cria o termo phaneron: acreditava que o mal uso das palavras era 

prejudicial a ciência e pretendia que seu novo termo fosse associado à ideia do que é presente à 

mente independente de qualquer condição. Rosensohn faz uso do apêndice a seu tratado que traz 

seis definições da fenomenologia ou phaneroscopia escritas por Peirce com o intuito delimitar 

alguns aspectos importantes do pensamento peirciano dos quais, evitando repetir o que já foi 

resenhado, vale ainda ressaltar: não está relacionado à introspeção; não questiona qualquer 

correspondência com a realidade; abstém-se instâncias cerebrais ou fisiológicas de qualquer 

natureza; e repele hipóteses explicativas que não surjam do escrutínio direto da experiência. 

 

O texto segue então para um novo exame, mais detalhado, da primeiridade. Explica-a como aquilo é 

presente e imediato. A qualidade da experiência tomada “in toto”, anterior a qualquer reflexão, a 

multiplicidade sensorial de Kant. Rosensohn segue o pensamento de Peirce demonstrando tratar-se 

da dimensão estética da experiência que não esgota o objeto mas tampouco pode ser percebida 

como uma abstração. Em seguida, dedica-se a derivar da onipresença da primeiridade a realidade da 

terceiridade. Alerta que o primeiro não é nem pensamento nem sensação, mas qualidade de 

sentimento. Lançando mão de definições deste último termo, assim como dos conceitos de relação 

diádica, a forma do segundo, e de representação ou pensamento que determina um interpretante, o 

terceiro, Rosensohn apresenta o postulado de que esta tríade contêm elementos indecomponíveis do 

fenômeno, o primeiro elemento, qualidade de sentimento, como qualidade positiva, o segundo, 

relações diádicas como elemento dependente mas não composto, e o terceiro, representação ou 

mediações, que envolve composições. 

 

Chega-se então à secundidade, cuja discussão detalhada Rosensohn abre com o contraponto a 

Hegel, citando Peirce: “...the element of secondness, of hard fact, is not accorded its due place in his 

system...” (1.524) Trata-se do universo do mundo reagente, que resiste, onde objetos se opõe uns 

aos outros, diferenciam-se através da ação a qual sempre cabe uma reação. Caracteriza-se pelo 

elemento de luta que importa vivacidade alta ou baixa aos objetos. É ação mútua anterior a qualquer 

tentativa de explicação, ou fato anterior a qual lei ou hábito que possa ser estabelecido. Antes de 
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caminhar para a explicação da terceiridade, Rosensohn ainda expõe a distinção entre segundos 

genuínos  e degenerados. Sendo estes últimos todos os que envolvem relações diádicas em que os 

termos são constituídos por fatos, como A bate em B, sendo que um de seus termos nunca pode ser 

uma mônada, uma qualidade. 

 

Finalmente, o texto detalha o conceito de terceiridade ou a categoria do significado (onde 

paralelamente só são genuínos os que não são compostos por segundos, ou seja A está para B 

implicando C é genuíno; A bate em B para que B bata em C é degenerado). Para discorrer sobre o 

terceiro, Rosensohn apresenta a doutrina do interpretante. De maneira mais geral, temos o fato de 

que a experiência não é constituída nem por qualidades de sentimento nem por reações fatuais, ela 

precisa ser interpretada. É preciso produzir um interpretante para mediar a bruta existência dos fatos 

que persistem. Uma qualidade de sentimento só pode tornar-se sentimento por meio da sua 

interpretação, ela precisa ser representada pela mente. Peirce divide este interpretante novamente a 

partir da tríade fenomenológica: interpretante imediatos que correspondem a vagas qualidade de 

sentimento; interpretante dinâmicos que representam efeitos brutos; e interpretante últimos ou finais 

que derivam de considerações que podem ser de natureza dedutiva, indutiva ou hipotética, as três 

formas da argumentação, sobre os fatos e sentimentos experimentados. 

 

Após a consideração fundamental de que, embora as as categorias peircianas possam ser tratadas 

como modos separados em um nível ontológico, sua experiência é sempre interdependente e 

universal (há sempre primeiro, segundo e terceiro em tudo que é experimentado), Rosensohn 

termina seu tratado com uma consideração crítica ao que considera uma contradição na perspectiva 

evolutiva utilizada por Peirce de sua tríade na cosmologia e em seu entendimento da evolução da 

sociedade. Sua diatribe está no fato de que esta interdependência e universalidade das categorias é 

relegada por Peirce no tratamento linear que dá a sua concepção evolutiva de uma pura existência 

como primeiridade, para uma lei absoluta, ou determinação total como secundidade, seguida de um 

avanço para comunidade como terceiridade na formação social. 

 

O autor desta resenha de sua parte opina que este argumento final carece da brilhante clareza que 

caracteriza o restante do texto que por seus irretocáveis méritos está incluso em grande parte das 

mais conceituadas bibliografias críticas sobre a obra do pensador fundamental que foi Charles 

Sanders Peirce. 


