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 Edgar Roberto Kirchof apresenta em seu livro um levantamento das origens 

do pensamento que levaram à biossemiótica. Com raízes na biologia e em pesquisas 

de comportamento animal, sob a luz da semiótica, o texto pretende evidenciar a ação 

do signo num processo evolutivo. Para essa resenha procurou-se respeitar as duas 

divisões macro do livro: "Biologia" e "Semiótica". 

 

Parte 1 - Biologia 

Etologia e Sociobiologia 

 Kirchof inicia a primeira parte do livro com a apresentação da etologia e da 

sociobiologia e como ambas disciplinas intentam desvelar o processo de evolução da 

natureza em direção à cultura. 

 Desde o tempo das savanas, o processo evolutivo comunicacional revelou um 

impulso artístico inato, compartilhado por todos os primatas, capacitando os humanos, 

desde longe, para a produção da arte.  

 Kirchof analisa, segundo Konrad Lorenz, a construção da percepção e aponta 

para a capacidade de decodificar movimentos harmônicos como beleza, um fator 

importante para o ser humano. Assim a possibilidade da arte deriva do 

comportamento e da curiosidade que leva ao conhecimento. 

 Nas raízes desse processo evolutivo estão as questões relacionadas ao 

comportamento de egoísmo e altruísmo que, para os etólogos, tem a mesma origem, o 

mesmo gene; diferente dos sociobiólogos que entendem o altruísmo como algo que se 

desenvolve depois, juntamente com as relações de parentesco. 

 Porém, ambas (etologia e sociobiologia) discutem o gene como veículo de 

informação, do gene replicador em Richard Dawkins e os memes na cultura que 

funcionam de maneira similar. Transformando o pool genético em pool memético. 

 

Parte 2 - Semiótica 



 Na segunda parte do livro, Kirchof apresenta a ideia de que as leis que regem 

o universo, incluindo a estética, são produtos da evolução e, portanto, passíveis de 

mudanças e adaptações. 

 Amparado pela obra de Peirce em seu conceito de sinequismo, teríamos três 

princípios ativos no universo: o acaso, a lei e a formação do hábito, respeitando a 

progressão do acaso em direção à lei, mediada pela formação do hábito.  

 Kirchof afirma que a esteticidade existe na natureza e na arte e evolui da 

primeira para a segunda através dos signos. A evolução do signo estético natural, em 

direção ao signo cultural, torna o segundo mais complexo que o primeiro, 

proporcionando a expansão da complexidade semiótica no universo. 

 Na semiosfera, a expansão dos signos pela tecnologia, desde o surgimento 

vocal aponta para o intuito de vencer a efemeridade da linguagem, através da 

construção de ferramentas para manipulação do meio ambiente, ampliando suas 

capacidades. 

 Portanto, o processo evolutivo da natureza em direção à cultura pode ser visto 

como processo semiótico, no qual a evolução do homem permitiu que se 

desenvolvesse uma linguagem digital, decodificável, proporcionando a liberdade 

semiótica manifestada na arte.  

 Tal proposta contribui para a superação dos dualismos e oposições entre 

matéria e espirito, natureza e cultura, belo natural e belo artístico. Proporcionando o 

exercício da interdisciplinaridade e, por consequência, a reaproximação das ciências 

humanas e naturais. 

 

 

 

 

 

 


