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A presente obra pertencente à coleção “Formas de Conhecimento: Artes e Ciência”, 

resultante de pesquisas no âmbito da Ontologia e da Semiótica iniciadas em 1978 pelo 

autor que originou sua tese de doutorado em 1994, sobre a orientação de Maria Lúcia 

Santaella Braga no Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica 

da PUC/SP. A obra é o terceiro volume da coleção e engloba um conjunto de textos 

produzidos no período de 1995 a 2002 tendo como objetivo a análise de questões que só 

podem ser explicadas, em toda sua amplitude, a partir de uma Teoria da Complexidade. 

 

A pesquisa presente nas 108 páginas deste livro apresenta uma visão sistêmica, ou seja, 

adota uma Ontologia Científica que demonstra ser mais bem expressa pela Teoria Geral 

de Sistemas (Bunge, 1977 e 1979). Além de Mario Bunge trabalha- se com as ideias dos 

autores: Avanir Uyemov (1975), Kenneth G. Denbigh. 

 

No primeiro capítulo, “Organização e Sistemas”, Vieira faz uma introdução à Ontologia 

sistêmica apresentando uma visão sistêmica da realidade apoiada em uma Teoria Geral 

de Sistemas, em suas raízes ontológicas, com ênfase no conceito de organização. Expõe 

algumas definições de sistema, de acordo com a visão dos autores supracitados, e seus 

parâmetros básicos - Permanência, Ambiente e Autonomia - e evolutivos - Composição, 

Conectividade, Estrutura, Integralidade, Funcionalidade e Organização e o parâmetros 

livre da Complexidade que surge desde a permanência e acompanha toda a evolução do 

sistema. Após a exposição inicial parte-se para uma definição e um breve 

aprofundamento nos conceitos de Organização e Auto-organização, introduzindo neste 

meandro o conceito de Gramaticalidade. 

 

No segundo capítulo, “Observação Científica e Semiose”, discutem-se os aspectos 

ontológicos envolvidos pela Semiótica de Charles Sanders Peirce (1939-1914), como 



uma forma expandida de Lógica, na prática científica. São apresentados alguns 

conceitos básicos da semiótica peirceana, partindo da definição do que caracteriza essa 

semiótica e o signo triádico, passando pelas categorias de sua fenomenologia – 

primeiridade, secundidade e terceiridade, chegando aos conceitos de semiose e de 

causação/ação eficiente ou bruta e inteligente ou final. Partindo da base já exposta, 

Viera passa a tratar especificamente da semiótica e observação científica quando busca 

divisar como a visão semiótica pode enriquecer a pesquisa científica expandindo 

técnicas usadas nas chamadas análise de sinais.  

 

“Tempo em Transformação” é o título do terceiro capítulo que mapeia as visões 

fundamentais sobre tempo ao longo da evolução do conhecimento humano e discute 

como essa evolução interage com o conceito de semiose no contexto da semiótica 

peirceana.  “Tempo não pode ser desconecto de evolução, logo de crescimento de 

complexidade e organização, logo de semiose.” (VIEIRA, 2008, p.89) 

 

 No último capítulo, “Integralidade, Organização e Gramática”, há uma exposição dos 

aspectos sistêmicos dos signos, dando relevo àqueles produzidos e utilizados na 

atividade científica. Como expõe o título deste capítulo, os parâmetros de interesse são 

os de integralidade, organização incluindo o de conectividade, partindo do princípio de 

que a atividade científica apoia-se na obtenção e estudo de séries temporais que são: 

“(...) sequências de medidas de alguma característica do sistema estudado ordenadas no 

tempo”(VIEIRA, 2008, p.92). Em uma visão semiótica séries temporais são: 

 

(...) cadeias sígnicas, e as medidas que as compõem são signos 
representativos dos estados percorridos pelo sistema em sua história; 
tais cadeias são, como o sistema e seus processos associadas, sistemas. 
Temos então, na visão sistêmica, a proposta de três sistemas 
relacionados: o sistema em si mesmo (algo como o objeto dinâmico na 
semiótica peirceana), o processo gerado pela cadeia de eventos 
decorrentes de suas alterações de estado (onde um estado é dado pelo 
conjunto de intensidades ou valores de suas propriedades 
representativas em um instante de tempo) e a representação cognitiva 
feita por um determinado observador (que nos remete ao conceito de 
objeto imediato). O real sistêmico, a perturbação ou processo que 
provoca em seu desequilíbrio também o é e, finalmente, o fenômeno e 
a representação também o serão. É exatamente algum grau de 
isomorfia ou homomorfia entre esses três sistemas que permite a 
possibilidade do conhecimento. (VIEIRA, 2008, p.93) 

 



A obra traz, portanto um estudo interdisciplinar, que integra a Semiótica, a Teoria Geral 

dos Sistemas e a Ontologia clássica, na busca de esclarecer os conceitos de auto-

organização e complexidade. O livro destina-se a profissionais e estudantes de várias 

áreas, em especial as áreas de conhecimento que sentem necessidade de uma expansão 

ontológica para tratar problemas da complexidade, que tem se tornado tão caros no 

âmbito da pesquisa na contemporaneidade. 
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