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(IBRI, Ivo Assad. Kósmos Noētós. São Paulo: Perspectiva e Hólon, 1992) 

 

 

O professor Ivo Assad Ibri, autor de “Kósmos Noetós – A Arquitetura 

Metafísica de Charles S. Peirce”, formou-se em Engenharia Civil, em 1972, na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e cursou doutorado em Filosofia na 

Universidade de São Paulo (1994). 

Ele é fundador do Centro de Estudos do Pragmatismo do Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Filosofia da PUC-SP e coordena os Encontros Internacionais sobre 

Pragmatismo, desde 1998. Estudioso de Charles S. Peirce (1839-1914), foi em 2009 que 

ingressou como consultor do Peirce Edition Project, da Universidade de Indiana (EUA), 

instituição que edita a obra cronológica de Peirce. Atualmente, é doutor da Faculdade de 

São Bento, professor titular da PUC-SP no Departamento de Filosofia e também leciona 

no Programa de Comunicação e Semiótica.  

Em 1992 publicou “Kósmos Noētós”, pelas editoras Perspectiva e Hólon, um 

livro ambicioso em que Ibri se debruça sobre a análise dos textos originais de Peirce e 

busca resgatar um sistema de referência que permita a nitidez de abordagens temáticas 

sobre a obra do pensador norte-americano, da fenomenologia ao pragmatismo. 

Dividida em três partes (O Mundo como Aparência, O Mundo como Realidade 

e O Mundo Cognoscível), a obra de Ibri começa com o intuito de revelar a base do 

pensamento fenomenológico de C.S. Peirce, explicando conceitos como “faneron” e as 

categorias da experiência (primeiridade, segundidade e terceiridade). O segundo 

capítulo se preocupa em fundamentar o realismo peirciano e o elemento da alteridade 

que permeia o real. Na última parte do livro (O Mundo Cognoscível), o autor se depara 

com o Pragmatismo e a exposição da lógica objetiva de Peirce. Conclui que a essência 

do Pragmatismo é o substrato lógico que está em toda a metafísica peirciana.  

Há, ainda, um apêndice: “A Lição do Universo”. Nesta parte, Ibri trata da 

dificuldade de responder a questão sobre como deve ser o mundo para que ele pareça 

ser como é. O Acaso, conceito também trabalhado na obra do professor Ivo, é, de 

acordo com o texto, o único que com certeza sabe, ou poderia, responder a essa questão.  



Uma característica importante em “Kósmos Noētós” é o ocultamento das datas 

da publicação dos textos de Peirce. Ibri faz isso com o objetivo de provar que a obra do 

filósofo norte-americano não é fragmentada e desconexa como se costuma pregar (e, 

por esse motivo, a data dos seus escritos seria importante pois ajudaria a situar o leitor 

sobre o que Peirce estaria querendo dizer naquele determinado período de sua vida).  

Além de inovador, esse ocultamento reforça a certeza de que é necessário a 

publicação integral das obras de Charles S. Peirce, pois, assim, seria possível – segundo 

Ibri e outros autores contemporâneos – provar que o filósofo não se contradisse durante 

seu amadurecimento e que não é preciso enxergá-lo “em partes”, ou a partir do período 

da sua vida, como muitos já pregaram. 

“Kósmos Noētós” dá muito valor a um tipo de filosofia realista, não 

cartesiana, capaz de entender o universo de uma forma não nominalista, nem, tampouco, 

mecanicista. Por outro lado, este tipo de pensamento e a visão antropológica da obra 

pode ser uma brecha para se fazer um contraponto teórico ao livro. 

Por fim, conclui-se como Ibri: cabe-nos ter disposição para aprender. Escutar a 

música das esferas é uma herança que Peirce nos deixou para adestrar os ouvidos. 


