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O livro Kósmos Noetós de Ivo Assad Ibri é uma obra original e ousada que 

busca realizar a reconstrução do sistema metafísico de Peirce a partir de sua 

Fenomenologia. O autor é fiel ao seu objetivo central e utiliza passagens transcritas da 

obra do próprio Peirce (os Colllected Papers) para compor o fundamento e a unidade do 

livro. Dada a riqueza e abrangência da obra, o presente trabalho fará um recorte, 

abordando principalmente as categorias universais propostas por Peirce.  

 As ciências, para Peirce dividem-se em três grandes classes: a Matemática, a 

Filosofia, a Idioscopia ou Ciências Especiais. A Matemática está baseada em hipóteses e 

consequências, a Idioscopia em observações especiais e a Filosofia examina a 

experiência cotidiana. A concepção peirceana conceitua a experiência como fator 

corretivo do pensamento e como um dos pilares de toda a sua Filosofia. A Faneroscopia 

ou Fenomenologia propõe-se analisar as características do faneron. O faneron é tudo 

aquilo que aparece, tudo o que se apresenta. E quando chega à mente vira signo. 

Quando está presente à mente é signo, podendo ou não corresponder a algo real. Aquilo 

que não pode ser pensado não poderá ter significado, isto é, não poderá ser signo.   
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O mundo Fenomenológico pode ser definido por meio de três faculdades: a 

capacidade de ver (primeiridade), a capacidade de coletar a incidência de determinado 

aspecto (secundidade) e a tomada deste aspecto como geral e pertinente a todo 

fenômeno (terceiridade). As três faculdades podem ser resumidas como ver, atentar 

para e generalizar. A própria vida cotidiana torna-se este espaço de observação e 

prática da Fenomenologia, pois as categorias são categorias daquilo que a experiência 

torna possível. Assim, um pensamento significa um outro pensamento, tornando a ação 

do signo (ser interpretado em um outro signo) ininterrupta. O princípio de continuidade 

floresce da possibilidade de fluidez, referindo-se à generalidade e não a vários 

individuais. Peirce valeu-se do termo Synechim, isto é, Sinequismo, para nomear a 

doutrina da continuidade, reforçando a necessidade de tecer relações entre as partes, um 

contínuo que constitui a terceiridade.  

A ideia de primeiridade está em torno da novidade, mônada, vida, frescor, 

liberdade, pois não há nada anterior à experiência primeira que a determine, cerceie. 

Simples em si mesma não possui referência em mais nada, nem mesmo toma para si o 

compromisso com o passado ou o futuro, é o imediato como mera possibilidade. A 

secundidade é o aqui e agora, o fato, a surpresa. A terceiridade é um continum, envolve 

lei, aprendizagem, pensamento, mediação e representação. A continuidade compreende 

a primeira e a terceira categorias, uma vez que a secundidade está situada em um espaço 

destinado a particularidades e individualidades.  

Para Peirce é próprio e natural do pensamento crescer, referindo-se a 

terceiridade a um processo de evolução e inacabamento. Convém ressaltar que a 

terceiridade se faz temporalmente, de modo de que a efetivação da representação geral 

apenas é possível se pensanda por meio do fluxo do tempo, visto que o tempo é uma 

pré-condição para a ocorrência do pensamento mediativo. O conceito de aprendizagem 

e síntese está diretamente ligado à ideia de evolução, uma vez que, tendo o caráter 

mental da consciência a necessária plasticidade para crescer, ocorrerá quase 

naturalmente a ruptura de velhos hábitos que não se encontrem adequados à dinâmica e 

ao fluxo da existência.  

Assim, a Fenomenologia não afirma sobre aquilo que é, nem sobre o que deveria 

ser, mas ajuda-nos a verificar aquilo que está em toda a parte, quer seja um vago 

pensamento, uma ação pequena ou algo que envolva o Universo, como as leis da Física 



e da Biologia, por exemplo. Para Peirce, Fenomenologia é a descrição do phaneron, o 

que aparece. A consciência é/ está situada nas situações da vida. A pergunta que ele 

persegue com sua Fenomenologia leva em conta como se dá a apreensão dos fenômenos 

na consciência, sendo que o mais importante é abrir os olhos ao fenômeno, olhá-lo antes 

de mais nada com um olhar despido de qualquer aparato teórico.  

Sendo a ciência das aparências, a Fenomenologia corre o risco de ser diminuída 

a algo simplório ou mesmo ingênuo, porém vale resaltar que seu caráter científico reside 

no objetivo perseguido e atingido por Peirce, com a criação da universalidade proposta 

pelas categorias, podendo ser provadas e vivenciadas por qualquer observador e sobre 

qualquer fenômeno.  

O fim último da Fenomenologia não é concluir nada, mas sim observar e 

constatar como a aparência dos fenômenos chega até nós. Dos escritos de Peirce 

apreende-se a ideia de que os universais não se limitam a trilhar um caminho de 

compreensão entre os termos e seus referentes, mas sim, sob um ponto de vista mais 

amplo, averiguar as possíveis relações entre o geral e o particular. Deste modo, 

constata-se que a mediação e a semiose são dependentes da generalidade real, uma vez 

que o particular não pode ser reduzido à razão, o objeto do pensamento deve ser geral.  

A este segmento do pensamento peirceano, unem-se os filósofos Platão e 

Aristóteles, com o reconhecimento de que a “ciência é a ciência do Universal”. O 

legado das categorias universais de Peirce é capaz de transitar e construir significados 

em todas as áreas da Ciência, nos diferentes tempos da história da humanidade, apesar 

das convergências vividas na contemporaneidade, na qual uma classificação das 

Ciências é praticamente impossível. O Kósmos Noetós, Universo Intelígel idealizado 

por Peirce é, ainda hoje, desafiador, instigante e acima de tudo, aplicável e possível.  

 

 

 

 

 


