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Publicado há 20 anos, Kósmos Noētós (Ivo Assad Ibri - Perspectiva, 1992) propõe uma matriz 
conceitual para interpretação da obra de Charles Sanders Peirce (1839 — 1914).  
 
No panteão da ciência nem todos contaram com o privilégio, como teve o físico inglês Sir Isaac 
Newton (1642 — 1727), de curtir no ápice ainda da carreira as devidas reverências ao seu trabalho. 
Para ter essa chance, como também se exemplifica por meio da ascensão da mecânica newtoniana, é 
determinante que haja sincronia entre a inovação apresentada pelo cientista e as necessidades (e 
interesses) da cultura econômica vigente. Em outras palavras: a maça caiu na hora certa na cabeça 
de Newton. Na sua época, os frutos extraordinários do florescimento das ciências naturais estavam 
sendo colhidos. E eles subsidiavam o crescimento das relações comerciais e a expansão da indústria 
metalúrgica e de mineração. Nesse momento único, a imagem do cientista que deu ordem ao mundo 
também pavimenta o seu caminho à fama.  
 
Passados quase 100 anos da morte de Charles Sanders Peirce (1839 — 1914), este filósofo norte-
americano (químico de formação, e lógico, como se apresentava) ainda tem sua genialidade restrita 
à parte dos estudiosos da semiótica e do pragmatismo. Duas “doutrinas (des)conhecidas” ou mal 
entendidas, conforme palavras de Ivo Assad Ibri. Professor titular da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), Ibri é o autor do livro Kósmos Noētós - A Arquitetura Metafísica 
de Charles S. Peirce (Editora Perspectiva, 1992, 138 páginas). 
 
Segundo Ibri, a pouca visibilidade, e confusão, em torno de Peirce, deve-se à falta de organização 
dos manuscritos deixados por ele. Em volume, Peirce legou uma obra equivalente à do filósofo 
alemão Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 — 1716). Mas, embora escrevesse duas mil palavras por 
dia, pessoalmente não pôde reuni-las, sequer, em um único livro, devido às adversas circunstâncias 
sociais e pessoais que enfrentou durante boa parte da vida (para saber mais sobre este assunto, que 
escapa ao tema desta resenha, sugere-se a leitura do excelente Tempo da Colheita, capítulo 4 do 
livro A Assinatura das Coisas: Peirce e a Literatura, de Lucia Santaella - Imago Editora, 1992).  
 
Assim, enfoques diversos como fenomenologia, metafísica e lógica apresentam-se misturados em 
obras como os Collected Papers of Charles Sanders Peirce (editado pela Harvard University Press 
em 1931, pela primeira vez). Além disso, apenas a organização de seis volumes de manuscritos, de 
um total de 30 previstos, foram editados pelo The Peirce Edition Project, vinculado à Indiana 
University Press (saiba mais em: http://www.iupui.edu/~peirce/). Tal descaso traz consequências. 
Levantamento feito por Ibri, com base na obra de mais de 10 autores, mostra que mesmo entre os 
chamados especialistas há erros de interpretação sobre, por exemplo, a cosmologia peirceana.  
 
Numa tentativa, bem sucedida, de resolver esse “puzzle”, Ibri apresenta um sistema de referências 
que, como matriz conceitual, tem a capacidade de dar nitidez a qualquer estudante de semiótica e/ou 
pragmatismo que queira avançar na leitura e interpretação da obra peirceana (em especial no ramo 
da metafísica, termo tido como “obsceno” hoje em dia, na avaliação de Ibri). Nesse sentido, nem  a 
falta de familiaridade do leitor com o jargão filosófico atrapalha a compreensão do livro, cuja 
pesquisa, vale destacar, foi objeto do trabalho de mestrado do autor, na PUC-SP. 
 

http://www.iupui.edu/~peirce/


Kósmos Noētós (que significa Universo Inteligível) é composto de introdução, sete capítulos 
(divididos em três partes: “o mundo como aparência”; “o mundo como realidade”, e “o mundo 
cognoscível”) e mais um apêndice. Neste tópico, de forma suscinta, Ibri cita algumas confusões 
criadas por vários autores em torno da obra peirceana. Em relação ao “idealismo objetivo” de 
Peirce, por exemplo, Ibri destaca que G. Lyn Stephens, professor de filosofia na Universidade do 
Alabama (EUA), atribui a origem do termo objetivo “à eliminação de visões idiossincráticas de 
pensar a realidade, quando sabemos que tal predicado, em verdade, se contrapõe a subjetivo”. 
 
Destaque especial merece o quinto capítulo (A Cosmologia: O Fundamento Ontológico das 
Categorias). Nele, Ibri resgata a explicação de Peirce para a evolução da própria vida inteligente na 
Terra: “Este universo surge por um acidente e não por uma lógica necessária. Ao contrário, esta se 
forma no tempo e com o tempo”. No curso da experiência, segundo Peirce, a evolução abandona 
velhos hábitos (resultantes do acaso dos encontros entre potencialidades, materiais e/ou mentais) e 
gera novos, no sentido de atender as expectativas e a capacidade de sustentabilidade do Universo. 
 
Nesse “teatro de reações”, como diz Ibri, configura-se o chamado pragmatismo (tema do capítulo 6, 
Pragmatismo e Lógica Objetiva). Geralmente classificado, de forma simplista, como uma regra 
utilitária, o pragmatismo é, na interpretação de Ibri, a “relação entre a primeiridade [potencialidade 
das coisas, como sentimentos] e a terceiridade [a capacidade das coisas (qualquer coisa, mental ou 
material) em gerar sínteses] com a factualidade existencial da secundidade”. Em suma, seria um 
exemplo do pragmatismo, a lógica de um ideal sempre posta à prova na realidade do seu ato. 
 
Na leitura de Ibri, a filosofia de Peirce explica o porquê “ser não é ser representado, mas ser 
representável”. Tal experiência ocorre, na sociedade atual, em situações onde aparecer é o que 
importa; o ser é relegado a outro plano. Na cultura das aparências, aprender a identificá-las e 
(des)configurá-las, através da semiótica peirceana, representa perigo ao establishment. Assim, a 
falta de organização dos manuscritos nem seria, provavelmente, o único motivo para Peirce não 
receber os devidos louros à sua genialidade. Comparativamente, se a física newtoniana é esteio para 
os interesses econômicos a partir do século XVII, a semiótica peirceana escapa aos olhos da cultura 
vigente desde sua descoberta. Esta falta de sincronia pode remeter o leitor ao versículo 25:29 do 
Evangelho segundo São Mateus: “A todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância; mas ao que 
não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado.” Votos para que a leitura de Kósmos Noētós, livro 
publicado há 20 anos, seja incentivo para pôr o efeito “Mateus” a favor do legado de Peirce. 


