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RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar as categorias de Charles Peirce (1958), abordar o 

crescimento da “terceiridade” e sugerir que um Realismo Modal (David Lewis, 1986) pode ser encontrando 

nos fragmentos concernentes à Hipótese Cosmológica de Peirce. Mais especificamente, as categorias – 

(primeiridade [firstness]), (segundidade [secondness]) e (terceiridade [thirdness]) – possuem (a) uma face 

fenomenológica, associada à aparência, (b) uma face ontológica, associada à realidade e (c) uma face 

modal. Em sua face fenomenológica, a primeiridade é qualidade e, em sua face ontológica, primeiridade é 

acaso. Em sua face fenomenológica, a segundidade é reação e, em sua face ontológica, segundidade é existên-

cia. Em sua face fenomenológica, a terceiridade é regularidade e, em sua face ontológica, terceiridade é lei. A 

categoria de primeiridade, em sua expressão modal, é possibilidade. A categoria de segundidade, em sua 

expressão modal, é atualidade. A categoria de terceiridade, em sua expressão modal, é necessidade. Peirce 

sugere que a passagem da primeiridade (qualidade/possibilidade) à terceiridade (lei/necessidade) é a 

característica fundamental da evolução/criação da realidade. A evolução “[...] procede do vago para o 

definido”, e o futuro indeterminado “[...] torna-se o passado irrevogável”. Como uma regra “[...] o 

continuum tem sido derivado de um continuum mais geral”. Argumentamos que o continuum mais geral é a 

totalidade dos mundos possíveis. A atualização das leis inscritas no continuum produz o mundo atual. Essa 

interpretação é derivada deste fragmento: “[...] devemos supor que o universo existente, com toda sua 

segundidade arbitrária, é uma determinação arbitrária de um mundo de idéias”. O processo evolucioná-

rio é um processo pelo qual as formas platônicas tornam-se desenvolvidas. Não necessitamos supor que 

toda forma deve, para sua evolução, emergir neste mundo, mas, apenas, que ela precisa entrar em algum 

teatro de reações, dos quais este é um (CP, 6.192). Defendemos que certo Realismo Modal estava presente em 

Peirce. Palavras-chave: categorias, terceiridade, realismo modal. 

 

ABSTRACT: The purpose of this paper is three-fold: (i) to present Charles Peirce’s categories, (ii) to 

discuss the tendency to growth in thirdness, and (iii) to suggest that a version of modal realism (David 

Lewis, 1986) can be found in Peirce’s cosmological hypothesis. More precisely, we argue that the categories 

(firstness, secondness and thirdness) partake of (i) a phenomenological aspect, which is associated with the 

appearance of reality, (ii) an ontological aspect, which is associated with the reality behind the appear-

ance of reality, and (iii) a modal aspect, which is associated with the notions of possibility, actuality and 

necessity. From a phenomenological point of view, (i) firstness is a quality of feeling, (ii) secondness is 

reaction, and (iii) thirdness is regularity. From an ontological point of view, (i) firstness is chance, (ii) 

secondness is existence, and (iii) thirdness is real law. From a modal point of view, (i) firstness is possibility, 

(ii) secondness is actuality, and (iii) thirdness is necessity. For Peirce, there is in nature an evolutionary 

potential derived from chance (as an element characterized by freedom) and from the tendency to growth 

in natural laws. The laws of nature, for Peirce, stabilize the “suggestions” of chance, and this interaction 

between freedom (or the absence of determination) and law guarantees that nature is found to be in 

evolution. Peirce argues that evolution (any evolution) “[...] proceeds from the vague to the definite”, and 

the “indeterminate future becomes the irrevocable past”. The “[...] undifferentiated differentiates itself. 

The homogeneous puts on heterogeneity” (CP, 6.191). As a rule, for Peirce, the continuum is derived from 

a continuum of higher generality. We suggest that the continuum of higher generality can be understood as 

the totality of the possible worlds. The actualization of real thirdness (laws of nature) inscribed in a continu-

um of possibilities, produces (and has produced) the actual world, the world of our experience, a world 

which does not, however, cease to constitute, ontologically, a possible world. This interpretation of ours is 

derived from the following passage from Peirce: “From this point of view we must suppose that the 
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existing universe [the actual world], with all its arbitrary secondness, is an offshoot from, or an arbitrary 

determination of, a world of ideas, a Platonic world [all possible worlds considered as a whole]; […] The 

evolutionary process is, therefore, not a mere evolution of the existing universe, but rather a process by 

which the very Platonic forms themselves have become or are becoming developed. We need not sup-

pose that every form needs for its evolution to emerge into this world, but only that it needs to enter into 

some theatre of reactions, of which this is one.” (CP, 6.191) Key-words: categories, thirdness, modal 

realism.  

 

 

 

I) As categorias da perspectiva fenomenológica e ontológica  

Esta exposição das categorias está (em parte) fundamentada na apresentação 

do sistema filosófico de Peirce empreendida por Ibri (1992). Concordamos com a hipó-

tese de Ibri acerca da “prevalência da fenomenologia” ou, em outras palavras, com a 

hipótese segundo a qual Peirce busca (com seu sistema filosófico) responder a pergunta 

“como deve ser o mundo para que ele nos apareça assim?” (IBRI, 1992). Isto é, “apareça assim” 

significa apareça como algo diretamente experienciável, diante de nossos olhos, como 

podemos constatar. Olhemos, nosso exemplo, para o mundo lá fora. O que vemos? Não 

algo muito diferente de “qualidades”, “formas” “coisas existentes”, “leis operativas 

podem ser inferidas das regularidades experienciadas” e assim por diante. Peirce 

partiria dos fenômenos, e procuraria, com base nos fenômenos, formular as condições 

(ontológicas) de possibilidade de “como o mundo deve ser para aparecer assim”. 

Para Peirce (1958), a fenomenologia tem por objeto o fenômeno, ou o que apa-

rece à consciência. Assim, a fenomenologia concentra-se na aparência, e não na realida-

de que lhe subjaz. Peirce caracteriza o fenômeno como “[...] tudo aquilo que está, de 

qualquer modo, ou em qualquer sentido, presente na mente, desconsiderando se isto 

corresponde a qualquer coisa real ou não” (CP, 1.284)1. Sendo assim: (i) a percepção de 

um objeto é um fenômeno, (ii) um sonho é um fenômeno e (iii) um pensamento é um 

fenômeno. O que quer que seja proveniente dos sentidos, ou o que quer que seja pensá-

vel, ou concebível, é um fenômeno. Um vocabulário o mais neutro possível (não com-

prometido com juízos de existência) deve ser empregado na análise fenomenológica. O 

                                                           
1 Seguindo a forma habitual de citação de Peirce, CP significa “Collected Papers”, 1 faz referência ao 

volume, e 284 faz referência ao parágrafo. 
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fenômeno pode ser investigado à luz de três categorias fundamentais: primeiridade (ou o 

modo de ser das qualidades), segundidade (ou o modo de ser das reações) e terceiridade 

(ou o modo de ser das conexões). Assim, por exemplo, experienciar o “céu azul” é, entre 

muitas outras coisas, (i) constatar a presença de uma qualidade (o azul), (ii) estar consci-

ente de que o céu nos aparece como alguma coisa que não nós mesmos (o que não seria 

possível sem uma reação da percepção ao estímulo sensorial e sem a insistência do 

estímulo, “forçando sua percepção”), e (iii) constatar a estabilidade envolvida nesta 

experiência (dentro de variações cromáticas possíveis, o céu aparece regularmente como 

azul; e não, ora azul, ora vermelho e assim por diante.  

Vale enfatizar que (i), (ii) e (iii) são experienciadas integradamente, ou seja, (i), 

(ii) e (iii) compõem uma unidade-fenomênica. Podemos, contudo, decompor tal unida-

de-fenomênica em três modos de ser irredutíveis entre si. Importante é destacar que a 

experiência sensorial, anteriormente à decomposição ou análise fenomenológica, se 

manifesta como totalidade, sendo, pois, a decomposição, ou separação, das categorias 

um processo de abstração. De modo mais geral, a experiência é por Peirce definida 

como o “[...] inteiro resultado cognitivo do viver”, como “[...] curso da vida” (CP, 7.527). 

O que leva à questão: o que a análise fenomenológica, como metodologia de investiga-

ção da experiência, requer, em termos de habilidades, dos seus praticantes? (IBRI, 1992). 

O que temos a fazer (segundo Peirce), como estudantes de fenomenologia, é apenas (i) 

“abrir nossos olhos mentais”, (ii) “olhar bem para o fenômeno” e (iii) “dizer as características 

que nele nunca estão ausentes”. Tudo que a análise fenomenológica demanda é “a obser-

vação atenta dos fenômenos” e “a explicitação das características que nele [no fenôme-

no] nunca estão ausentes” (IBRI, 1992). Certo é que a observação, análise e descrição dos 

fenômenos podem ser dificultadas pela ubiquidade, ou onipresença, dos três elementos 

da experiência. Acrescentemos, a título de dificuldade, que qualquer observação, análi-

se e/ou descrição são, elas mesmas, fenômenos. Peirce sugere, em face de dificuldades 

como estas, o seguinte: deveríamos aplicar as categorias de primeiridade, segundidade 

e terceiridade às experiências que nos são mais familiares e verificar, nós mesmos, a 
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plausibilidade destas categorias. A seguinte passagem de Peirce procura explicitar a 

natureza (fenomenológica) da primeiridade:  

 

Primeiridade é o modo de ser que consiste em seu sujeito ser positivamente 

tal como ele é, desconsiderando qualquer outra coisa. O modo de ser “ver-

melhidão”, antes que qualquer coisa no universo fosse vermelho, constituía 

uma possibilidade qualitativa positiva. E a vermelhidão em si mesma, mes-

mo que ela esteja incorporada, é alguma coisa positiva e sui generis. Isso eu 

chamo primeiridade (CP, 1.25). 

 

 

Ou seja, as qualidades das coisas (cores, sabores, odores, formas etc.) constitu-

em possibilidades positivas. A possibilidade de ser tal qual X, vermelho, por exemplo, é 

um modo de ser para Peirce. Quer dizer, é algo em si mesmo, que não depende de mais 

nada para permanecer como tal. O que, em Filosofia da Mente, conhecemos como 

qualia, o caráter qualitativo das nossas experiências sensoriais, correspondem a instâncias de 

primeiridade ou, mais exatamente, as qualidades, por nós percebidas fazem referência à 

primeiridade dos objetos externos nos quais elas estão instanciadas. “Atualizamos”, por 

intermédio da percepção sensorial, essas qualidades, mas, elas, em si mesmas, não 

dependem dessa atualização para desfrutarem do estatuto de um modo de ser, ou de uma 

“possibilidade qualitativa positiva”. Peirce caracteriza primeiridade como “[...] o modo de 

ser daquilo que é tal como é, positivamente, e sem referência a qualquer outra coisa” 

(CP, 8.328). Assim, primeiridade é: (i) possibilidade qualitativa positiva e (ii) componente 

monádico da experiência.  

Já no que diz respeito à segundidade, Peirce escreve que tal categoria é experi-

enciada de uma maneira pura quando alguém “[...] coloca seu ombro contra uma porta 

e tenta forçá-la a se abrir”. Há, nesta experiência, “[...] um sentimento de resistência e, 

ao mesmo tempo, um sentido de esforço”. Não pode “[...] haver esforço sem resistência 

e resistência sem esforço. Desse modo, esforço e resistência constituem “[...] dois modos 

de descrever a mesma experiência. É uma dupla consciência” (CP, 1.324). Se, de um 

lado, nos esforçamos é porque, de outro, há alguém (ou alguma coisa). Esse sentido de 

resistência (e/ou esforço), dependente da existência, é revelador de uma experiência que 
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cai sob a segunda categoria. Além disso, esforço e resistência (como reação) esboça, na 

(ou para a) consciência, os traços do existente que, contra ela (a consciência) e como um 

segundo, reage e se manifesta como tal; sugerimos que esta folha branca de papel, como 

um pano de fundo, e as letras em tinta preta, nela impressas, e reagindo contra nossa 

experiência perceptiva, exemplificam exatamente isso, esteja nossa atenção voltada para 

uma letra em particular, uma palavra, um parágrafo e assim por diante. Segundidade é, 

nas palavras de Peirce, “[...] o modo de ser daquilo que é tal como é, em relação a um 

segundo, mas desconsiderando qualquer terceiro” (CP, 8.328).Assim, segundidade é: (i) 

reação (ou oposição) e (ii) componente diádico da experiência.  

A terceiridade, por sua vez, é “[...] o modo ser daquilo que é tal como é, tra-

zendo um segundo e um primeiro em relação recíproca” (CP, 8.328). Ainda (e nas 

palavras de Peirce): “O terceiro elemento do fenômeno é aquele que percebemos ser 

inteligível, ou seja, sujeito a lei, ou capaz de ser representado por um signo geral” (CP, 

8.268). Peirce (1958) define o signo geral como uma regra em relação a qual o evento 

futuro exibe certa tendência a se conformar. O terceiro elemento do fenômeno é, pois, 

uma regra que tende a determinar certo futuro, um antecedente que tende a atualizar 

um conseqüente. Quer isso dizer, em outras palavras, que terceiridade expressa uma 

conexão entre um antecedente (de tipo geral) A e um conseqüente (de tipo geral) B. A 

conexão, como terceiridade, constitui um elemento mediador, passagem regrada (em 

conformidade geral como uma lei) de uma premissa a uma conclusão ou, de modo 

menos geral, de um antecedente a um conseqüente. O aspecto da terceiridade como 

mediação é assim exposto por Peirce: [a terceiridade] é um “[...] meio entre um segundo 

e um primeiro”. Ou seja, terceiridade é “[...] apenas a qualidade de um objeto que 

incorpora o caráter de estar entre [...]; e eu a uso como o nome daquele elemento do 

fenômeno que é predominante onde quer que mediação seja predominante (CP, 5.104). 

As mediações, ou conexões, que não são, elas mesmas, percebidas, mas, antes, e sobre-

tudo, inferidas pela razão, se manifestam, fenomenologicamente, como regularidades; e 

regularidade é lei ativa (CP, 5.121). 
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As regularidades naturais (como leis e/ou conexões causais) caem sob o tercei-

ro modo de ser da experiência. Assim, terceiridade é: (i) mediação (ou conexão) e (ii) 

componente triádico da experiência. O fato de as conexões não serem percebidas não 

constitui problema para Peirce, já que o percebido, como tal, existe, mas a conexão 

causal (como mediação, lei) ainda que não exista (como objeto dotado de alteridade), 

não deixa, contudo, de ser real, e determinar, em maior ou menor grau, eventos futuros. 

A terceira categoria caracterizada como lei aparece na seguinte passagem de Peirce: [...] 

[a terceiridade é aquilo que] chamamos de leis, quando os contemplamos exteriormente 

apenas [sob o ponto de vista fenomenológico], mas que [quando levamos em considera-

ção a realidade subjacente à aparência] chamamo-los pensamento” (CP, 1.420). 

As categorias possuem, além de uma face fenomenológica, ligada à aparência, 

uma face ontológica, ligada à realidade por detrás da aparência. Em sua expressão 

ontológica, terceiridade é pensamento, hábito (em sentido geral, e não apenas hábito 

psicocomportamental). Uma lei natural constitui, na concepção de Peirce, um hábito da 

natureza, uma espécie de pensamento fixo e/ou altamente regular; e parece ser essa 

fixidez de pensamento, que apreendemos como leis, aquilo que confere estabilidade aos 

existentes. Particularmente significativo, nesse sentido, é o conteúdo da seguinte passa-

gem de Peirce: “[...] as leis são resultado da evolução” e, subjacente a todas as leis [ou 

como condição de possibilidade da existência das leis], está “[...] a única tendência que 

pode crescer por si mesma, a tendência de todas as coisas à aquisição de hábitos”. 

Terceiridade é, assim, e em sua face ontológica, hábito. 

Já a segundidade, em sua face ontológica, é realidade. Para Peirce: “[...] Na 

idéia de realidade a segundidade é predominante; pois o real constitui aquilo que 

insiste, forçando o seu caminho à recognição como alguma outra coisa que não a criação 

da mente” (CP, 7.659). Ainda em relação a esse ponto, e em CP, 8.12, Peirce afirma que 

realidade “[...] é aquele modo de ser em virtude do qual a coisa real é como ela é, sem 

consideração do que qualquer mente possa representá-la ser”. Ele propõe a classificação 

dos objetos em objetos ficcionais (de um lado) e objetos reais (de outro). Os primeiros 
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(os objetos ficcionais) existem, diz Peirce, “[...] apenas porque você, ou eu, ou alguém os 

imagina” (CP, 8.12). Os segundos possuem “[...] uma existência independente da sua ou 

da minha mente, ou de qualquer número de pessoas” (CP, 8.12). O real é “[...] aquilo 

que não é o que eventualmente pensamos sobre ele, mas que permanece não afetado 

pelo que possamos pensar dele” (CP, 8.12). Os objetos reais possuem alteridade e 

exibem regularidade. A realidade é, pois, caracterizada como reação (segundidade) e 

regularidade (terceiridade). A regularidade é, para Peirce, “[...] um ingrediente indis-

pensável da realidade; pois a mera existência individual, ou atualidade sem qualquer 

generalidade que seja, é uma nulidade. Caos é puro nada” (CP, 5.431). Além disso, uma 

lei natural (como expressão de uma regularidade genuína) possui “[...] um ser no 

futuro”, e isso corresponde a afirmar que a lei possui “[...] uma realidade presente que 

consiste no fato de que os eventos ocorrerão” em conformidade com a formulação de tal 

lei (CP, 5.48); e isso é algo próximo a dizer que a lei suporta um contrafactual: se A fosse 

o caso, então B seria o caso. 

A lei faz, pois, com que o passado se assemelhe ao futuro, com que anteceden-

tes similares sejam seguidos por conseqüentes similares. A lei introduz determinação na 

realidade. Se não houvesse, todavia, espaço para a indeterminação, não haveria espaço 

para a diversidade de formas. A primeira categoria, em sua face ontológica, é responsá-

vel por introduzir variedades. Pergunta Peirce: “[...] a operação de uma lei pode criar 

diversidade onde ela antes não existia?”; sua resposta é: não. Isso porque “[...] sob 

dadas circunstâncias, a lei mecânica prescreve um resultado determinado”. Assim, toda 

essa exuberante diversidade da natureza [experienciada fenomenologicamente] não 

pode ser resultado da lei” (CP, 1.161). Mais especificamente, o acaso, como elemento 

ontologicamente primeiro (e não subjugado pelo caráter determinante e organizador 

das leis), é responsável por promover espontaneidade, variedade e diversidade; há, 

para Peirce, um princípio de acaso em operação na natureza, o que equivale a afirmar 

que a natureza não possui um caráter determinista, ou que a natureza não é estritamen-

te condicionada pelas leis. Nas palavras de Peirce, na idéia de primeiro “[...] é predomi-
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nante às idéias de novidade, vida, liberdade. Livre é aquilo que não tem outro atrás de 

si, determinando suas ações (CP, 1.302). A primeiridade, da perspectiva ontológica, é 

acaso, liberdade, indeterminação e irregularidade (IBRI,1992). 

Antes de fechar essa seção, gostaríamos, de modo preliminar e provisório, de 

mencionar dois pontos: (i) as categorias possuem (além da face fenomenológica e 

ontológica) uma face modal e (ii) as categorias podem ser aplicadas umas as outras. No 

que diz respeito à (i), a categoria de primeiridade, em sua expressão modal, é possibilidade; 

a categoria de segundidade, em sua expressão modal, é atualidade; a categoria de terceiri-

dade, em sua expressão modal, é necessidade. No que diz respeito à (ii) (e em conexão 

com (i)), uma lei natural operativa se diferencia de uma lei natural meramente possível 

(como parte, talvez, da estrutura de um mundo possível) por produzir, no nosso mun-

do atual, ocorrências atuais dos conseqüentes por ela implicados; e isso seria expressão 

da segundidade (realidade) da terceiridade (da lei). Também, ocorrências de conse-

qüentes determinados por leis naturais (ou ocorrências atuais, de um modo geral) e a 

realidade de certas leis (a segundidade da terceiridade) constituem possibilidades que 

foram (e têm sido) instanciadas (a primeiridade (como possibilidade) da segundidade e 

da terceiridade). Na próxima seção, abordaremos (de modo amplamente geral) a gênese 

evolucionária das categorias. 

 

 

 

II) Terceiridade e os mundos possíveis interpretados de uma perspectiva realista  

 

A organização da realidade é, de acordo com Peirce (1958), manifestação do 

seu conjunto de leis naturais (terceiridade). As leis da natureza foram (e têm sido) 

originadas pela tendência universal à aquisição de hábitos. As leis seriam resultado de 

um processo evolucionário ainda em curso. Nesse sentido, Peirce afirma que: “[...] se as 

leis da natureza são resultado da evolução, esta evolução deve proceder em conformi-

dade com um princípio; e este princípio em si mesmo será da natureza de uma lei”. Mas 
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tal princípio, diz Peirce, deve poder “[...] evoluir ou se desenvolver por si mesmo”, 

como tendência generalizante ou generalizadora. A tendência generalizadora é “[...] a 

grande lei da mente, a lei da associação, a lei da aquisição de hábitos [...]”. Assim, 

escreve Peirce, “[...] sou levado à hipótese de que as leis do universo têm sido formadas 

sob uma tendência universal de todas as coisas à generalidade e à aquisição de hábitos” 

(CP, 7.515). A posição de Peirce é que mente e matéria evoluíram sob a influência da 

tendência à aquisição de hábitos. O hábito é a lei fundamental, a lei que produz todas as 

leis. O hábito é uma “meta-lei”, ou lei das leis, ele envolve e pressupõe generalidade real. 

Generalidade real significa, neste caso, a produção regular e estendida no tempo de 

conseqüentes de um tipo geral a partir (e como conseqüência lógica de) antecedentes de 

um tipo geral. Desse modo, para Peirce, a tendência à aquisição de hábitos “[...] causa as 

ações no futuro a seguirem a generalização de ações passadas; e essa tendência é capaz 

de generalizações similares (CP, 1.409). A evolução do universo constitui o crescimento 

da regularidade (terceiridade), ou a passagem da irregularidade (ausência de organiza-

ção) à regularidade (manifestação da organização). É o que podemos inferir das seguin-

tes palavras de Peirce: 

Minha principal preocupação nos últimos dez anos foi o desenvolvimento 

de minha cosmologia. Esta é a teoria de que a evolução do mundo é hiperbó-

lica, isto é, procede de um estado de coisas num passado infinito para um es-

tado de coisas no futuro infinito. O estado de coisas no passado infinito é o 

caos, [...] cujo nada consiste na ausência total de regularidade. O estado de 

coisas no futuro infinito é a morte, seu nada consistindo no completo triunfo 

da lei e na ausência de toda espontaneidade. Entre ambos, temos, ao nosso 

lado, um estado de coisas no qual há alguma espontaneidade absoluta con-

tra toda lei, e algum grau de conformidade a lei, que está em constante cres-

cimento devido ao crescimento do hábito. A tendência à aquisição de hábitos 

[...] é algo que cresce por sua própria ação. Seu primeiro gérmen surge do 

puro acaso. Havia tênues tendências de obedecer a regras que foram segui-

das, e tais tendências constituíam regras cada vez mais obedecidas (CP, 

8.317-318) 

 

Entre o passado infinito e o futuro infinito, temos algum grau de espontanei-

dade (o locus ontológico da possibilidade) e algum grau de conformidade à lei, que 

tende a crescer (o locus ontológico da necessidade). Assim, Peirce conjectura que, em 
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seu começo (na primeiridade total), o universo era constituído por uma coleção desorga-

nizada de sentimentos (qualidades), ou de conteúdos mentais dispersos. Diz ele que: 

“[...] uma qualidade é uma consciência. Não, afirma Peirce, “[...] uma consciência des-

perta – mas ainda alguma coisa da natureza da consciência” (CP, 6.221). Havia, ainda, 

nestes sentimentos dispersos, certo potencial para se responder a estímulos, e para se 

desenvolver em formas mais complexas. Esses sentimentos dispersos eram potenciali-

dades, como tais, não atuais, passíveis, porém, de atualização. A primeiridade é a 

categoria destes sentimentos. Surgida (Peirce conjectura) por (ou pelo) acaso, a tendên-

cia à aquisição de hábitos começou a operar nestes sentimentos, que foram tornados, 

ipso facto, menos dispersos, mais regulares, organizados e, ipso facto, reais. O apareci-

mento da matéria (da segundidade) é expressão de tal regularidade/organização. A 

tendência à aquisição de hábitos é a condição de possibilidade da formação de “istos”. 

Segundo Peirce, um “isto” é “[...] um objeto, mas apenas é assim por estar em reação 

com um sujeito”. Um “isto” é acidental; “mas apenas o é [acidental] em comparação ao 

contínuo de possibilidades do qual é arbitrariamente selecionado”. Afirma Peirce que 

um isto é “[...] alguma coisa positiva e insistente; porém, unicamente é assim por em-

purrar outras coisas para o lado e criar, deste modo, um lugar para si no universo”. A 

qualidade de ser isto “[...] é reação”. Em outras palavras, tudo “[...] que reage contra 

alguma coisa mais é um isto. [...] Reação é dualidade [...]”. Além disso, toda “[...] reação 

é anti-geral. É este ato. É ato, não potência”. (NEM, p. 136-137)2. Ou seja, um “isto”, 

como um arranjo particular de qualidades selecionadas, é uma forma possível atualiza-

da; mas, ainda assim, possível, em razão da realidade de outras formas meramente 

possíveis e não tornadas existentes neste nosso mundo atual. A atualização de uma 

forma como um isto é o que Peirce caracteriza como a tomada, pelo isto, “de um lugar 

para si no universo”. Para Peirce, a mente constitui a substância primitiva da realidade, 

a matéria constitui mente cristalizada. Por conseguinte, Peirce não recusa a realidade 

material, antes a concebe como uma mente regular. Há, desse modo, uma continuidade 

                                                           
2 Passagem citada e traduzida por Ibri (1992).  
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entre mente e matéria. Assim, o Idealismo Objetivo de Peirce (matéria é mente cristalizada) é 

uma rejeição ao dualismo. Da perspectiva do Idealismo Objetivo, não há descontinuidade 

entre mente e matéria, mas, bem ao contrário, continuidade. A admissão deste idealismo 

requer que insistamos que “[...] todos os fenômenos são de um único caráter, embora 

alguns sejam mais mentais e espontâneos e outros mais materiais e regulares” (CP, 

7.570). Ou seja, mente e matéria se diferenciam em termos do seu teor de regularidade: 

há, na mente, mais espontaneidade e, na matéria, mais regularidade.  

Peirce sugere que a passagem da primeiridade (mente) à terceiridade (mente 

cristalizada) é a característica fundamental da evolução e criação da realidade. A evolu-

ção (qualquer evolução) – de acordo com Peirce – “[...] procede do vago para o defini-

do”, e o futuro indeterminado “[...] torna-se o passado irrevogável”. O “[...] indiferenci-

ado assume a diferenciação e o “[...] homogêneo torna-se heterogêneo” (CP, 6.191). 

Como uma regra – diz Peirce – “[...] o continuum tem sido derivado de um continuum 

mais geral, um continuum de generalidade mais alta” (CP, 6.191). Sugerimos conceber o 

continuum como continuidade entre mente e matéria (continuidade entre os hábitos 

estruturadores deste mundo atual). Uma lei é, como manifestação da continuidade, um 

hábito da natureza. O continuum mais geral é a totalidade dos mundos possíveis (um 

conjunto de conjuntos de qualidades, formas). A atualização de hábitos possíveis inscri-

tos no continuum mais geral produz (e tem produzido) o mundo atual, o mundo de nossa 

experiência (mundo que não deixa, porém, de constituir, ontologicamente, um mundo 

possível). Essa nossa sugestão vem da seguinte passagem de Peirce: 

Desta perspectiva, devemos supor que o universo existente [o mundo atual], 

com toda sua segundidade arbitrária, é um desenvolvimento, ou uma de-

terminação arbitrária, de um mundo de idéias, um mundo platônico [os 

mundos possíveis concebidos coletivamente]. [...] Se isso for correto, não 

podemos supor que o processo de derivação [da segundidade arbitrária a 

partir do mundo de formas] [...] tenha começado em qualquer outro lugar 

que não na completa vagueza de possibilidades a-dimensionais absoluta-

mente indeterminadas. O processo evolucionário é, portanto, não uma mera 

evolução do universo existente [do mundo atual], mas, ao contrário, um 

processo pelo qual as formas platônicas [os mundos possíveis concebidos co-

letivamente] tornam-se [...] desenvolvidas. Devemos, naturalmente, supor 

que a existência é um estágio da evolução. Esta existência [este mundo pos-
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sível] é, presumivelmente, apenas uma existência especial [este mundo pos-

sível é especial porque, além de possível, é também o atual]. Não necessita-

mos supor que toda forma necessita, para sua evolução, emergir neste mun-

do [no mundo atual], mas, apenas, que ela necessita entrar em algum teatro 

de reações, dos quais este é um (CP, 6.192-4-5). 

 

Se pensarmos a estrutura formal de um mundo possível como um conjunto de 

proposições (parte delas condicionais e representativas de leis naturais), então este 

nosso mundo atual constitui a instanciação de uma estrutura formal (a organização da 

natureza) entre infinitas outras meramente possíveis. Ou seja, podemos conceber o 

nosso mundo atual como um mundo entre outros (outros mundos seriam diferentes 

estruturas formais possíveis e não atuais). Ou seja, sugerimos o seguinte: em um mundo 

possível teríamos apenas “primeiridade (como potencialidade para diferenciação ou 

instanciação material das estruturas formais que o constituem) e terceiridade (como 

estrutura formal). No mundo atual, além da primeiridade (representada pelas qualida-

des e pelo acaso) e da terceiridade (como estrutura formal), teríamos segundidade 

(como reação, existência e realidade). A afirmação final de Peirce – “[...] Não necessita-

mos supor que toda forma [como estrutura lógica e/ou matemática] necessita, para sua 

evolução, emergir neste mundo [no mundo atual], mas, apenas, que ela necessita entrar 

em algum teatro de reações, entre os quais este é um” – é realmente intrigante. Ao 

considerar o mundo atual como um teatro de reações entre muitos, estaria Peirce interpre-

tando os mundos possíveis ontologicamente? Como desfrutando de existência e não apenas 

de realidade formal? A ser este o caso, Peirce teria antecipado uma concepção propug-

nada por David Lewis (1986), a de que existem mundos possíveis em igualdade ontológi-

ca (isto é, existindo) nas vizinhanças do mundo atual. Fato é que, toda argumentação de 

Lewis (1986) em defesa da pluralidade de mundos (caracterizados como modos pelos 

quais as coisas poderiam ter sido) é muito próxima das seguintes afirmações de Peirce: (i) 

“há muitos mundos platônicos” (como potencialidades não diferenciadas) e (ii) “de um 

destes mundos platônicos, diferencia-se o universo atual particular da existência no 

qual estamos” (CP, 6.208-09); também, para Lewis, uma das (senão a principal) diferen-
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ça entre um mundo meramente possível e o mundo atual é que habitamos o mundo 

atual. Além disso, para Peirce, as características acidentais deste universo (as qualida-

des que dispomos, por exemplo) constituem “modos pelos quais a potencialidade vaga 

original eventualmente se diferenciou” (CP, 6.208-09); notemos a semelhança com “modos 

pelos quais as coisas poderiam ter sido”, de David Lewis.  

Vislumbramos, contudo, outra interpretação da afirmação de Peirce (que dife-

riria da concepção de Lewis sobre a natureza de um mundo possível): pode ser que por 

“neste mundo” (ou universo atual) Peirce entenda a instância presente (realmente atual) 

deste mundo, instância que é unicamente existente da perspectiva ontológica. Como as 

leis naturais não são absolutas neste nosso mundo (há acaso), pode ser que uma instân-

cia futura deste mundo incorpore formas de organização e/ou qualidades não presentes 

em instâncias passadas, o que significa a entrada destas formas e/ou qualidades em um 

teatro de reações; essa é a interpretação que adotamos. Ou seja, o mundo atual instanciaria, 

a cada instante, parte da estrutura formal do mundo ideal, do continuum mais geral ou dos 

mundos possíveis concebidos coletivamente. 
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