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Resumo: 
Esta tese toma por objeto um conhecimento que se manteve pela voz do 
Professor Jorge de Albuquerque Vieira, e que foi amplificada nas vozes dos 
alunos que anotaram, gravaram e transcreveram as suas aulas no Programa 
em Comunicação e Semiótica da PUC-SP, de 1995 a 2015. A hipótese é de que 
a comuncabilidade semiótica do seu pensamento, materializada em seu corpo 
e sua voz, produziu acordos cognitivos que trouxeram maior complexidade às 
pesquisas na área da Comunicação. Para dialogar com as ideias de Vieira são 
convocadas as propostas teóricas de “atrator caótico” (Imparato, 2016), 
corpomídia (Katz e Greiner), a semiótica peirceana (Santaella; Pignatari; 
Silveira; Noth) e uma abordagem da neurociência sobre a cognição (Damásio). 
Adotando a revisão biblilgráfica como método coletor de seus ensinamentos, e 
tomando como corpus desta pesquisa a sua produção bibliográfica (1994, 2006, 
2007, 2008, 2015), o objetivo é o de trazer à luz os eixos estruturantes da 
semiose que Vieira pôs no mundo para demonstrar a comunicabilidade da 
espécie humana como elaboradora de complexidade. A importância de dar voz 
ao próprio professor na condução da argumentação apresenta-se como um 
metafazer do que pavimentou o seu percurso, aqui tratado como o problema 
transformado na ignição desta pesquisa. 
 
Palavras-chave: Jorge de Albquerque Vieira, complexidade, empatia, 
corpomídia, homeostase semiótica, comunicação de comunicabilidades.  
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Abstract: 

The present thesis aims at a knowledge that was kept by Professor Jorge de 

Albuquerque Vieira and which was amplified through the voices of his students 

who took notes, recorded and transcribed his classes in the Program of 
Communication and Semiotics at PUC-SP from 1995 to 2015. The hypothesis is 

that the semiotic communicability of his thought, materialized in his body and 
voice, produced cognitive agreements that brought greater complexity to 

researches in the field of Communication. In order to discuss Vieira's ideas, the 
theoretical proposals of chaotic attractor (Imparato, 2016), bodymedia (Katz 

and Greiner), Peircean semiotics (Santaella, Pignatari, Silveira) and a 
neuroscience approach to cognition (Damásio). Adopting the bibliographical 

revision as a collecting method of his teachings, and taking as a corpus of this 
research his bibliographic production (1994, 2006, 2007, 2008, 2015), the 

objective is bringing to light the structuring axes of semiosis that Vieira put 
into the world to demonstrate the communicability of the human species as an 

elaborator of complexity. The importance of giving voice to the teacher in the 
conduct of the argumentation presents itself as a metaphor of what paved its 

course, treated here as the problem transformed in the ignition of this research. 

 

Keywords: Jorge de Albuquerque Vieira, complexity, empathy, bodymedia, 
communication of communicability, semiotic homeostasis. 
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ANTES DO QUASE ANTES 

A semiose consiste numa ação signica que resulta na  

determinação de interpretantes.São signos que levam a 

outros signos, numa sucessão sem princípio nem fim. 

(VIEIRA, 2007, p.22).  

 

O que diverge, além de todas as outras coisas, essa minha tese do modo ou 

estilo dos pensamentos praticado pelo Professor Jorge de Albuquerque Vieira é 

que, em Vieira, a fala e a escrita estão investidas de uma metodologia para 

tornar cada vez mais possíveis o aprendizado - estratégias dum esforço em 

tornar ideias sistêmicas logicamente nítidas e didáticas (como ele já prevê em 

seu doutoramento (Vieira, 1994, p.135). Essas, em Vieira, são treinadas para 

se processarem como semioses de aulas no corpo de seus alunos – de acordo 

com o professor quando fazemos ciência não conseguimos materializar em 

comunicação (escrita, fala) todo nosso pensamento, por isso é sempre 

recomendado estudar caminhos que possam possibilizar mais. Apostamos aqui 

no estudo (para um entendimento) de uma empatia semiótica que nos 

aproxime dessa tarefa (de iluminar o silêncio das coisas anônimas) “passaram 

essa tarefa para os poetas” (BARROS, 2010, P.56). 

De empatias, semioses, e a escrita do corpomídia Vieira, a professora Greiner 

(2006) fala de um método capaz de ensinar algumas disponibilidades para se 

entender a diversidade da vida:  

Sim, há algo além de simpatia1 nos ensinamentos deste grande mestre, que, 

finalmente, tem sua obra publicada para que outros leitores (e não apenas os 

alunos) possam conhecê-lo com mais profundidade. De certa forma, sinto um 

grande orgulho por ter sido a primeira a convidar o professor Jorge para um 

evento de dança (O Encontro Laban), há dez anos e, mais tarde, para integrar 

o curso de Comunicação das Artes do Corpo da Puc, em 1999. A empatia de sua 

                                                 
1 Por indicação da Professora Doutora Rosa Hercoles (FAFICLA-PUCSP) encontrei em Sennett 

(2012),  Juntos - Os Rituais, Os Prazeres e a Política da Cooperação, uma diferenciação 

entre as ideias de simpatia e empatia, na investigação deste teórico a empatia é mecanismo 

que avança a simpatia tornando-se capaz de criar hábitos, para que possíveis  relações sejam 

construídas ao longo do tempo. Esse entendimento corrobora com o que fala Greiner em 2006 

“algo além de simpatia” já anunciando, um principais  raciocínios que a minha presente tese 

busca atingir, o da empatia do pensamento do Professor Vieira com os processos de criação na 

arte.  
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teoria com o processo de criação sempre me pareceu evidente, mas, até então, 

não havia sido exposta como um corpo de conhecimento, apenas na forma de 

fragmentos de fala em aulas, palestras, conferências, artigos, e mais 

recentemente, em obras de arte. Como os leitores vão perceber, esse aspecto 

fragmentado sobreviveu no modo como o livro foi montado, com a ajuda de 

vários alunos (...) É disso que se trata o tempo todo. A pesquisa (de Vieira) diz 

respeito à vida e à necessidade de produção de autonomia e memória para 

garantir um mínimo de qualidade, sem a qual não há possibilidade de vida neste, 

nem em qualquer outro mundo. (GREINER, 2006 in VIEIRA, 2006, p.16). 

 

Como Greiner conta, por bons anos o Professor Vieira foi um conhecimento que 

se manteve pela voz. Até 2006, os alunos que anotavam ou gravavam e 

transcreviam as aulas de Jorge de Albuquerque Vieira atuavam como arautos 

dos seus ensinamentos – a complexidade comparece em todas as formas de 

comunicação e cognição (VIEIRA, 2006, 2007, 2008 e 2015). A voz do mestre 

amplificava-se nas vozes de seus alunos.  

Quando perguntado a Gilles Deleuze sobre o que é importante em uma boa 

aula,  ele respondeu: "O mais importante é a relação entre a voz e o conceito” 

(DELEUZE, 1996). E (ainda) sobre aulas: 

Uma aula é emoção. É tanto emoção quanto inteligência. Sem emoção, não há 

nada, não há interesse algum. Não é uma questão de entender e ouvir tudo, 

mas de acordar em tempo de captar o que lhe convém pessoalmente. É por isso 

que um público variado é muito importante. Sentimos o deslocamento dos 

centros de interesse, que pulam de um para outro. Isso forma uma espécie de 

tecido esplêndido, uma espécie de textura (DELEUZE, 1996).2 

 

O que posso esperar dessa minha tese é que ela se cumpra enquanto uma 

semiose de aprendizado, do que venho tencionando em pensamento, e que 

mantenha considerável distância de se parecer apenas com uma afetação 

teórica. 

 O filósofo Friedrich Nietzsche aconselha que, ao escrever nossos pensamentos, 

devemos proceder tendo cuidado com os períodos longos, e que ”Só devem 

usá-lo aqueles que, ao falar, têm uma longa respiração. Com os demais, o 

período é uma afetação” (NIETZSCHE)3. 

                                                 
2 Deleuze, Gillles, O Abecedário de Gilles Deleuze (1996). Vídeo e texto disponível em 

http://www.tautonomia.com/2016/01/aula-gilles-deleuze.html. Acesso no dia 22/11/2016. 
3 Nietzsche, Friderich. Para a Teoria dos Estilos (Carta a Lou Salomé). Disponível em 

http://www.tautonomia.com/2016/01/aula-gilles-deleuze.html
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Esta tese surge enquanto semiose das associações que as aulas de Jorge Vieira 

de Albuquerque foram construindo, essas aulas nos orientam a construir 

melhor os exercícios imaginativos do pensamento da arte e da ciência como 

ferramentas evolutivas. Memórias que agora arrisco em escrita, e vão 

acionando ideias de conversações com a semiótica peirceana, a teoria 

corpomídia e a neurociência. Ferramentas evolutivas, cabe adiantar, para 

pensarmos junto a tese que se segue: 

Suponho que o mesmo impulso homeostático que moldou o desenvolvimento 

dos mitos e religiões este por trás do surgimento das artes, ajudado pela mesma 

curiosidade intelectual e pelo mesmo impulso de explicar. Isso pode parecer 

irônico se pensarmos que Freud via na arte um antídoto para as neuroses 

causadas pela religião. No entanto meu intuito não é ironizar.  As mesmas 

condições poderiam realmente ensejar esses dois avanços. Se a necessidade de 

gerir a vida foi uma das razões do surgimento da música, da dança, pintura e 

escultura, então, a capacidade de melhorar a comunicação e organizar a vida 

social foram duas outras fortes razões e deram às artes um poder adicional de 

permanência.(...) Ao nascerem artes como a música, a dança, a pintura, 

provavelmente as pessoas tencionavam transmitir aos outros informações sobre 

as ameaças e oportunidades, sobre sua própria tristeza, ou alegria, sobre a 

moldagem do comportamento social. Contudo, paralelo a comunicação as artes 

também teriam produzido uma compensação homeostática. Do contrário como 

teriam prevalecido? Tudo isso mesmo antes da maravilhosa descoberta de que 

quando, os humanos conseguiam produzir palavras, e encadeá-las em sentenças, 

nem todos os sons eram semelhantes. Os sons possuíam acentos naturais, e os 

acentos podiam ter relação no tempo. Podiam criar ritmos, e certos ritmos 

podiam gerar prazer. A poesia tornou-se possível, e essa técnica encontrou, por 

fim, modos de influenciar a prática da dança e da música. (Damásio, 2011, 

p.358). 

 

 

 

Uso a palavra para compor meus silêncios. 

Não gosto das palavras 

fatigadas de informar. 

Dou mais respeito 

às que vivem de barriga no chão 

tipo água pedra sapo. 

Entendo bem o sotaque das águas 

Dou respeito às coisas desimportantes 

e aos seres desimportantes. 

Prezo insetos mais que aviões. 

Prezo a velocidade 

das tartarugas mais que a dos mísseis. 

Tenho em mim um atraso de nascença. 

Eu fui aparelhado 

para gostar de passarinhos. 

Tenho abundância de ser feliz por isso. 

Meu quintal é maior do que o mundo. 

Sou um apanhador de desperdícios: 

                                                                                                                                                                  

https://machinedeleuze.wordpress.com/2015/01/30/friedrich-nietzsche-para-a-teoria-do-estilo-carta-

a-lou-salome/. Acesso em 23/3/2016. 

https://machinedeleuze.wordpress.com/2015/01/30/friedrich-nietzsche-para-a-teoria-do-estilo-carta-a-lou-salome/
https://machinedeleuze.wordpress.com/2015/01/30/friedrich-nietzsche-para-a-teoria-do-estilo-carta-a-lou-salome/
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Amo os restos 

como as boas moscas. 

Queria que a minha voz tivesse um formato 

de canto. 

Porque eu não sou da informática: 

eu sou da invencionática. 

Só uso a palavra para compor meus silêncios.(Barros, 2012, P.80). 

 

 

O QUASE ANTES 

 

Duas falas de Greiner4 (1997) amparam o que se segue, uma tentativa de 

mapa para o pensamento peirceano, o dos signos em crescimento5, para nele 

localizar as conversações de Jorge Albuquerque Vieira.  

Algumas teorias são tão fortes que acabam devorando a nós e aos 

nossos objetos de estudo. Transformá-las em foco de luz é um 

eterno desafio. 

é o olhar semiótico que ajuda a entender processos, como uma 

espécie de mapeamento interno para traçar as diversas relações. 

(GREINER, 1997, p.13) 

 

E para se acercar das diversas relações aqui entramadas, convém lembrar que   

Não é um fato histórico que o melhor raciocínio tenha sido feito 

por palavras, ou imagens aurais. Ele tem sido conduzido por 

imagens visuais e imaginações musculares. No pensamento de 

melhor tipo, um experimento imaginativo é conduzido. (PEIRCE, 

apud Queiroz, 2004, p.21). 

                                                 
4  Christine Greiner pesquisadora e professora Livre-docente (FAFICLA-PUCSP-2015). 

Desenvolve sua pesquisa na área de comunicação, com enfoque em estudos interdisciplinares 

do corpo, foi membro do grupo que pensou (e colocou em funcionamento, via aulas, e 

pesquisas, e crescimento de entendimentos) a graduação Comunicação das Artes do Corpo 

(PUCSP-1999), graduação na qual o professor Vieira (a convite de Greiner) lecionou por quase 

duas décadas. O trabalho evolutivo da pesquisadora pratica um entendimento indisciplinar do 

corpo e suas comunicações: “Eu comecei lecionando disciplinas que tinham nomes como 

“Leituras do Corpo”, “Artes do Corpo”, “Fundamentos da Comunicação Corporal”. Agora, 

passados mais de dez anos, já não chamamos mais isso de interdisciplinaridade ou 

transdisciplinaridade, mas sim de “indisciplina”. É realmente um rompimento com os limites 

das disciplinas” (Greiner,2012). Disponível em 

http://www.wikidanca.net/wiki/index.php/Christine_Greiner. Acesso em 23/07/2016. 
5 Com a semiótica peirceana, seguimos com a ideia de que o corpo está no pensamento, e não 

o contrário.  

http://www.wikidanca.net/wiki/index.php/Christine_Greiner
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O CAPÍTULO QUE ANTECEDE, GRAMÁTICA DO 

PENSAMENTO 

 

(Semiose) Desafio permanente que um signo tem de produzir outro a partir 

de sua relação com o objeto, assegurando que o novo signo produzido seja 

capaz de portar a mesma capacidade de produzir outro, funcionando como 

movimento fiador da inteligência de todas as coisas (FRANCELIN, 2011, p.46) 

 

                       O ‘quefazer’ da semiótica peirceana é uma gramática do 

pensamento (Santaella, 2004) 6 . Isso diz respeito ao modo como a teoria 

semiótica, e o que dela se aproxima, ultrapassa a sua capacidade de ser uma 

leitora de signos, responsabilizando-se pelo crescimento dos pensamentos 

(Santaella, 1994).7 

Mas se as leis da natureza são o resultado da evolução, esta evolução deve 

                                                 

6 A ideia (gramática do pensamento) foi trabalhada inicialmente por Buczynska-Garewicks 

(1994, in Santaella). Ao longo da tese, aparece uma citação de Vieira (1994) propondo a 

semiótica como (metáfora) uma gramática de mundo.Aqui, as metáforas estão comunicadas 

com o entendimento da teoria corpomídia (KATZ e GREINER). Metáfora: o procedimento de 

experienciar uma coisa em termos da outra. Com a corpomídia, prosseguimos com o 

entendimento de que essa gramática do pensamento se dá de um modo próprio no corpo: o 

corpo é metaforicamente estruturado. (KATZ, 2010). Disponível em 

http://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz61313591153.pdf. Acesso em 23/10/2016. 
7 Greiner (2005) comunica que o corpo, a partir da ideia de que todo corpo é corpomídia 

(KATZ e GREINER), é pensado como exercício de possíveis encadeamentos de tempos, 

linguagens, culturas e ambientes. “Para estudá-lo, é inevitável construir pontes entre 

diferentes campos do conhecimento (as ciências cognitivas, a filosofia, teorias da comunicação 

e da arte) o que implica em algumas escolhas irreversíveis”. (GREINER, 2005, p.11). O 

corpomídia, pensamento (de filiação peirceana) com o qual esta tese evolui, tem sido 

desenvolvido por GREINER E KATZ nas últimas quase 3 décadas, junto ao Programa de 

Estudos Pós-graduados da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), conferindo 

as plasticidades da relação corpo-ambiente, corpomídia, à gramática do pensamento peirceano.

 
 

http://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz61313591153.pdf
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proceder de acordo com algum princípio; e este princípio será ele mesmo da 

natureza de uma lei. Mas deve ser uma lei que pode evoluir ou se 

desenvolver… O problema era imaginar uma espécie de lei ou tendência que 

teria, assim, uma tendência a se fortalecer. Evidentemente, deve ser uma 

tendência à generalização – uma tendência generalizante. Onde devemos 

buscá-la? Não poderíamos encontrá-la em fenômenos como a gravitação, em 

que a evolução já se aproximou tanto de seu limite último que nem mesmo 

algo que simulasse a irregularidade pode ser encontrado nela. Mas devemos 

buscar essa tendência generalizante naqueles departamentos da natureza em 

que a plasticidade e a evolução ainda estão funcionando. A mais plástica de 

todas as coisas é a mente humana, e depois dela vem o mundo orgânico, o 

mundo do protoplasma. Ora, a tendência generalizante é a grande lei da 

mente, a lei da associação, a lei de adquirir hábitos. Também encontramos 

em todos os protoplasmas a tendência para adquirir hábitos. Assim sendo, fui 

levado à hipótese de que as leis do universo foram formadas sob a tendência 

universal de todas as coisas para a generalização e aquisição de hábitos 

(PEIRCE, 1992, apud SANTAELLA, 2004, p.248). 

Os versos dessa gramática de pensamento (e é possível, como veremos mais 

adiante, conferir estatuto de poesia às ideias que falam de evolução 

(SILVEIRA,1983) 8 ) ,“mas devemos buscar essa tendência generalizante 

naqueles departamentos da natureza em que a plasticidade e a evolução ainda 

estão funcionando” (PEIRCE, apud SANTAELLA, 2004, p.248) - e os (versos) 

que os antecedem, nessa conceituação do funcionamento da semiótica 

peirceana enquanto uma gramática de plasticidades, associações, parecem-me 

próximos (com a memória que cantarolo) da estrofe de Mais que a lei da 

gravidade, de Paulinho da Viola: “O grão do desejo quando cresce, é arvoredo, 

floresce, não tem serra que derrube, não tem guerra que desmate, ele pesa 

sobre a terra, mais que a lei da gravidade” (VIOLA)9. (grifo nosso) 

A gramática peirceana, por estar ocupada em como permitir que a sua 

hipótese de validação (que as leis do Universo e de todas as outras coisas têm 

tendência à generalização e à aquisição de novos hábitos) cresça como uma 

teoria evolutiva (capaz) do Universo, este também em constante evolução – 

                                                 
8  Diz Silveira que, na gramática peirceana (visto e contaminado por esta), qualquer 

pensamento tem um primeiro momento poético, e que este momento poético tem o futuro 

(da cognição) implicado (SILVEIRA, 1983). Prosseguimos com a ideia de que o momento 

poético de uma teoria, o que o vincula à evolução, pode ser chamado de mapeamento. 

9  Mais que a lei da gravidade, Paulinho da Viola e Capinan, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=qHmlbBtSC5g, acessado em 20/11/2016. A continuação 

dos versos “e quando faz um amigo, é tão leve como a pluma, ele nunca põe em risco, a 

felicidade, quando chegar dê abrigo, beijos, abraços, açúcar, só deseja ser comido, o desejo é 

uma fruta, e com ele não relute, pois quem luta, não conhece a força bruta, nem todo mal 

que ele faz (…) Beije o desejo na boca, que o desejo é bom demais”. 

https://www.youtube.com/watch?v=qHmlbBtSC5g
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evolução manifestada com pesos e intensidades diferentes em cada um dos 

corpos que participam desta ideia de Universo sígnico 10 - “permeado de 

signos 11 ”), lança, para o tempo chamado de futuro (da gramática, e do 

Universo), as aberturas que fortalecerão a sua permanência (estudos 

semióticos) enquanto pensamentos responsáveis por regularem o crescimento 

dos novos pensamentos. Por ser evolutiva, a gramática envolve tempo, e 

tempo (portando similaridade com a ideia do que acontece com o Universo) faz 

com que o crescimento dos pensamentos seja irreversível. “Por ser processual, 

envolve tempo, o que faz da semiose um processo irreversível” (KATZ, 2010, 

p.162).  

E se é essa capacidade de tríades contínuas, semiose, o que instancia o 

funcionamento com o que essa gramática de mundo avança, extrapassando 

leituras para (dar conta de) acompanhar os princípios evolutivos do Universo, 

ela não pode ser pensada como uma tríade em si mesma. (Deve aproximar-se), 

ser sempre espiralada12 em outros entendimentos evolutivos, interessada em 

descobrir e regular modos dos signos pensarem, “mas por um bom tempo 

ainda, a teoria geral dos signos irá requerer revisões contínuas à luz de novas 

descobertas” (FISCH, 1983, apud SANTAELLA,1994, p.205).  

Essas “revisões contínuas à luz de novas descobertas” dos signos estão 

garantidas com a natureza das semioses: evolutivas e de aprendizagens:  

cada um dos três correlatos é um aspecto, e simultaneamente e não 

simultaneamente, uma fase no processo de formação sígnica e de 

interpretação; a semiose é evolucionária, porque toda semiose é, ela própria, 

parte de uma sequência ilimitada de tais processos (PAPE, apud. QUEIROZ, 

2004, p.55). 

                                                 
10 Este trabalho (minha tese de doutorado) se encarrega de pensar algumas ideias evolutivas 

de cultura, e memória, possíveis de serem exercitadas (enquanto exercícios de pensamento) 

quando olhamos a corpomídia (KATZ e GREINER) como uma das aberturas da gramática 

peirceana para com (associações interessadas) às teorias evolucionárias vindas da 

neurociência, e dos estudos Darwinianos. Feito esses primeiros mapas evolutivos 

prosseguimos para o objeto da tese “O professor Jorge de Albuquerque Vieira e suas 

conversações” pensado a partir da corpomídia. 

11 "The whole universe is permeated with signs (another name for mediation), if it is not 

composed exclusively of signs." (CP, apud SANTAELLA, 2015, p.130)  
12  O espiralar-se deste pensamento semiótico, modo como estou referenciando o seu 

funcionamento, já é uma metáfora das espirais da vida, ou seja, que ele funciona também (o 

pensamento semiótico) para pensar a vida, gramática do pensamento (capaz) de vida. 
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 A mente humana, o mundo orgânico e todas as coisas tornadas possíveis de 

serem pensadas e em crescimento por todo o Universo, pelo pensamento 

peirceano (e pelos pensamentos com os quais ele vai se aproximando ao longo 

do tempo por falarem de continuidades evolutivas), sem negarem a 

singularidade de todas as coisas e corpos, orientam esse processo (semiose) 

rumo às plasticidades, e associações de possíveis ideias do futuro do 

pensamento. Semiose: processo de aprendizado de todos os tipos de signos e  

coisas que se assemelham a signos (Francelin, 2011). “Um poema é um 

quase-signo13.” (PIGNATARI, 2008, p.78). 

Dessas regências (leis) peirceanas, com as quais o pensamento adquire novos 

hábitos - “o grão do desejo quando cresce” - prescreve a gramática semiótica 

acerca de sua plasticidade e tendência à associação: um momento primeiro, 

guiado por um princípio de espontaneidade, “a indeterminação é realmente o 

caráter do primeiro. Mas não a indeterminação da homogeneidade. O primeiro 

é cheio de vida e variedade. Mas a variedade é apenas potencial, não está 

definitivamente lá” (PEIRCE, apud PIGNATARI, 2004, p. 73). 

Nesta gramática de pensamentos, o mecanismo que possibilita que esta não se 

comporte como uma leitora de signos, mas tenha como projeto e resultado de 

projeto um funcionamento que se dirija à complexidade (ultrapasse) e avance 

                                                 
13  Em 2011 trabalhei a gramática peirceana, flexionada na teoria corpomídia (Katz e 

Greiner)(uma das aberturas com que o pensamento desta gramática avança), e essa (a 

corpomídia) preza por uma cognição como ação que começa com a experiência do entorno, 

isso, capaz de ser pensado com as células dos neurônios-espelhos (Greiner, 2010). Por ser 

ação, acontecimento processual, a corpomídia distende (propaga) o que aprende com as ideias 

de cognição aos estudos comunicativos (Greiner, 2005). Tornei possível que esse pensamento 

de comunicação da corpomídia, que conjuga semiótica e neurociência, e acontece como 

experiência com o entorno, dando destaque a primeiridade que acompanha essas tríades, 

crescesse ao aproximá-lo da ideia de quasidades amazônicas (Viveiros de Castro,2008), onde 

um mecanismo (do que quase-acontece ao ameríndio quando em relação com o seu ambiente: 

uma onça quase o mata, um espírito quase se encarna nele, etc) se transforma em operador 

de toda a sua cognição, e mundo; em um quase-outro-mundo. E escrevi que a quasidade não 

acontece em outro mundo, ela quase-acontece ao nosso mundo, avança como processo 

evolutivo, trabalha (produz) como signo, ou como coisas que se assemelham a ele; conclui, 

junto com a Professora Doutora Helena Katz que já na época cuidava das minhas semioses, 

que (devem) tratar-se de semioses do eixo de outras dominâncias das que estamos 

acostumados a validar como conhecimento. O trabalho de Pignatari com os signos de regência 

icônicas, “quase-signos, quase-mundo” me escapou na época (2011), e hoje só ajuda a 

corroborar o exercício de pensamento semiótico em busca das plasticidades que foi praticado. 

Também a cognição amazônica possibiliza mais em regências primeiras, de quasidades. 
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entendimentos de mundos, é conquistado pela variedade-espontaneidade14 dos 

signos que não estão exatamente lá, e se encarregam de tornar possível a 

descoberta de outros princípios gerais para a vida dos signos, que também se 

encarregarão de estratégias que se ocupem em garantir o movimento de 

inteligência (capaz) de todas as coisas; a variedade-espontaneidade da 

gramática peirceana, por meio do momento poético da semiose, fia a 

descoberta da alteridade com todo o Universo  (PIGNATARI,2004). 

O modo como a gramática do pensamento peirceano se aproxima das novas 

descobertas é pela abertura, pelas suas associações, e plasticidade, 

instaurando momentos poéticos (mapas) capazes de “grão do desejo”:  

Um conceito não é apenas uma mistura de particularidades – essa é apenas a 

sua forma mais crua. Um conceito é a influência viva que exerce sobre nós 

um diagrama, ou ícone, em cujas diversas partes um número igual de 

sentimentos e idéias se une no pensamento para criar sistemas. Mas o ícone 

nem sempre é claramente aprendido. Podemos não saber sequer o que ele 

seja; ou podemos tê-lo aprendido por observação da natureza. (CP, apud 

PIGNATARI, p.60).  

Cada vez que essa espiralação da tríade semiótica com outros entendimentos 

evolutivos ocorre, seus signos participam de um mapeamento, mecanismo que 

cria ligações, conceitos 15  e sistemas a partir das regências icônicas 16  dos 

signos. Esses sistemas implicam-se e estão implicados (gramática semiótica 

contínua de pensamentos) em comportarem-se como “sistemas de sistemas”.  

Fluxos de informações mapeiam o Universo. Ao longo do tempo, com o 

                                                 
14 Sobre essa ideia de signos que não estão exatamente lá, signos abdutivos, a tese procura 

(nas páginas que sucedem essas) mostrar que podem ser dialogadas com as ideias e formas 

com que o corpo processa, e armazena informação, e a partir de Damásio pode-se pensar em 

um outro caminho para esta investigação, extrapolando o entendimento contemporâneo de 

“mapas”, e de que são somente por imagens (DAMÁSIO, 2011).  

15 Gilles Deleuze e Félix Guattari são modos de conhecimento do funcionamento do mundo 

que não praticam (compartilham) a gramática do pensamento peirceano, mas podem a 

estimular devido ao interesse desta por conversações evolutivas, característica essa que esses 

autores compartilham com a semiótica peirceana (Santaella,2015). “O conhecimento leva 

dentro de si uma máquina que se mantém em funcionamento por meio do desejo” (apud. 

SANTAELLA, 2016, p.11). É com essa anotação que Santaella inicia um texto sobre o resgate 

da ontologia do pensamento, construindo uma ligação (mapa). 

16 Regência icônica é a capacidade de um signo funcionar por similaridade a  outro, “o signo 

pode ser icônico, ou seja, pode representar seu objeto, principalmente por similaridade, não 

importando qual seu modo de ser” (PIGNATARI,2008, p.57). 
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crescimento da complexidade, surgem sistemas que já trazem como inscrição 

a história da informação no Universo. Mundo: sistema de sistemas17, onde 

quem condiciona também é condicionado. (KATZ, 2005, p.179). 

Por estar condicionado à gramática do pensamento peirceano (capaz) de 

Universo, e entender que na semiose “alguma coisa aconteceria sob certas 

condições” (PEIRCE, apud QUEIROZ, 1999, p.155), é esse o modo que Katz 

(2005) escolhe para destacar a ligação entre os pensamentos e as descobertas 

que se encadeiam nessas tríades da mente e de outras plasticidades.18 Ainda, 

dessa abertura da gramática semiótica que condiciona o aparecimento 

evolutivo de ligações, sistemas, conceitos, “todo início (…) pode ser lido como 

momento que inaugura um processo local em um fenômeno já existente. Essa 

inauguração se dá a partir de uma espécie de intuição lógica, a abdução”. 

(KATZ, 2011, p. 81). 

Os mecanismos dessa intuição lógica que inaugura novos processos, ora aqui 

chamados de abdução, ora de espontaneidades, parecenças, regências 

poéticas, de primeiros primeiros, empatias, ficções, e tantas outras garantias 

de “novidade, frescor, e diversidade”, são fruto das trocas que a tese vai 

promovendo, ajustando e ajustando-se também a outros conhecimentos (tal 

qual é esperado do trabalho com a gramática plástica do pensamento 

peirceano). E,   

 

Não sei se é logicamente preciso dizer que esta maravilhosa e infinita 

diversidade e multiplicidade das coisas é um sinal de espontaneidade… eu diria 

melhor, é espontaneidade. Eu não conheço outro significado que você possa 

atribuir à espontaneidade senão novidade, frescor e diversidade. (PEIRCE, apud 

VIEIRA, 1994, p.129). 

 

                                                 
17 A ideia de mundo, sistema de sistemas, é devocionária, acredito, do trabalho de Vieira com 

a Teoria Geral dos Sistemas e sua leitura de mundo enquanto processo semiótico. Katz foi 

aluna de Vieira no começo da década de 1990 (no Programa de Estudos Pós-graduados em 

Comunicação e Semiótica – PUCSP, onde ela hoje orienta esta tese). 
18 Com Greiner, Katz desenvolve a teoria corpomídia. (Fala Katz): “Decidi que iria estudar 

filosofia aos catorze anos e nem imaginava que seria a escolha mais sensata que faria na vida, 

porque, hoje em dia, é a filosofia que me possibilita estar na PUC-SP trabalhando com teorias 

científicas, e me ajudando a encontrar um lugar para as artes do corpo na Universidade, para 

que a Universidade fale com este tipo de produção” (NATALE, 2001, in Wikidança.net). 

Acessado em 15/12/2016. http://www.wikidanca.net/wiki/index.php/Helena_Katz. 

http://www.wikidanca.net/wiki/index.php/Helena_Katz
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A semiose é sempre um sistema aberto, plástico, e ao falar de seus mapas, 

que por trazerem raciocínios de primeiridades, impulsionam o crescimento 

desta gramática do pensamento de um universo evolutivo, gramática para 

associações, “é a sua evolução (universo) que gera sistemas, comandando a 

evolução destes últimos por meio de semioses” (SANTAELLA,2008, p.97). 

Esse momento primeiro da semiose tem o futuro da cognição implicado, e deve 

se enredar nele a fim de propiciar que a semiose possa “mais que a lei da 

gravidade”; quão mais a tríade semiótica e as regências abdutivas estiverem 

co-implicadas, mais (a semiose) crescerá e se lançará ao (aprender a pensar) 

tempo dos novos hábitos – comum às cadeias sígnicas e ao que delas se 

aproxima, visto que são evolutivas. A semiose é mecanismo cognitivo que 

negocia com os signos, os quais o Universo nos ensina. 

Cognição – ações de inteligência (sempre) fiadas em momentos poéticos 

quando investido pelo viés peirceano (Silveira, 1983), se processa com 

aberturas da gramática do pensamento com o que dela se aproxima; desse 

primeiro evolutivo, que se repete, repete até ficar diferente, apresentam-se os 

signos sob o entendimento icônicos19, facilitando ligações de pensamentos, e 

assegurando a inauguração de novas semioses: mapas, reino dos possíveis. Os 

mapas e a sua didática de invenção20 na semiose são “repetir repetir — até 

ficar diferente” (BARROS, 2010, p.76).   

As regências abdutivas e a ideia de empatia (entendida regência do campo das 

qualidades) ficam aqui aproximadas porque ambas são mecanismos cognitivos 

que trazem a cognição como algo que se processa num espaço entre, de 

poética (Greiner, 2010; Francelin,2011). De espaços entre, e poéticas 21 

                                                 

19 Ícones, ícones ainda não totalmente prontos, hipo-ícones, quase-signos, e podem ser 

também todos os outros existentes desta teoria semiótica, que garantam poesia para o seu 

funcionamento, rumo à ideia de que, talvez, o universo seja exclusivamente feito de semioses. 

Em Pignatari:“Lembrar, (…) que Peirce distinguía entre ícone e signos icônicos, para os quais 

cria a subcategoria dos hipoícones – embora ele próprio, em muitas instâncias, não faça a 

distinção”. (PIGNATARI, 2008, p.57). 

20 “Didática de invenção” é o nome do poema de Manoel de Barros que tem os versos “repetir 

repetir – até ficar diferente” (BARROS, 2010, p.76). 
21 Lembro que quando entrei na pós-graduação, com desejo de estudar semiótica cognitiva, a 
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“ Designa também a armação de objetos lúdicos com emprego de palavras 

imagens cores sons etc.  -  geralmente (bem) feito por crianças pessoas 

esquisitas e bêbados” (BARROS, 2012, p.167). 

 

Distendido a práticas cognitivas de um certo pensamento de empatia (que tem 

começado a se construir enquanto sistema nos pensamentos que tenho 

tentado organizar, misto de sentimentos e ideias que trazem as possíveis 

alteridades com o mecanismo que torna o Universo provável), há a abertura 

para uma hipótese que fortaleça a gramática peirceana: é a de pensarmos 

uma empatia com o Universo, processo cognitivo de primeiros, do reino das 

qualidades empáticas. Esse pensamento-empatia-universal está ligado ao 

modo como os signos peirceanos são guiados a aprender com o seu 

entorno/local (semiose) o processo já existente no Universo, que o inaugurou 

e o regula.  

Com a hipótese do raciocínio poético que fazemos ao entender uma teoria, um 

sistema ou qualquer coisa como evolutiva, raciocinamos por mapas 

transpassando o simples entendimento de ler o mundo, para conhecê-lo nesta 

gramática peirceana a partir da sua estética (na semiótica, a estética se 

responsabiliza por toda a cadeia de pensamento: estética, ética, lógica). Os 

signos ensinam que teorias sejam olhadas como poéticas, incentivando mapas. 

Esse raciocínio facilitará o crescimento da semiose por sobre os mecanismos 

do Universo, mapas outra vez, que ensinarão aos signos (Empatias? 

Regulações? Homeostase?). 

É capaz (praticável de pensamento) o estudo de uma empatia universal 

(tendência regida pelo Universo, com todas as semioses que o permeiam e são 

possibilitadas em seu funcionamento (Universo evolutivo); Como um momento 

poético onde surgem primeiras semelhanças (este, já raciocínio) e essas 

(primeiras semelhanças) são propagadas no tempo chamado de futuro, 

                                                                                                                                                                  
ideia era estudar sinestesia (espaço entre de imagens, sons, cores, etc.) e o trabalho de Hélio 

Oiticica. Passados 8 anos, me sinto feliz em estar próximo de pensamentos como os do 

professor Vieira da arte (função evolutiva, e homeostase semiótica). 
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iniciando a regência criativa do Universo, tempo para novos hábitos. Ela, essa 

ideia de empatia universal – já se apresenta como influência viva aos 

pensamentos da tese – e se encadeia como o processo do qual partem os 

conceitos, peirceanamente pensando; a semiose que crescerá deste mapa-tese 

talvez ajude um pouco a explicar como procede a inauguração do Universo 

enquanto uma gramática de pensamento peirceano. O universo, pensado como 

movimento evolutivo de relações por semelhanças, e conexões outras. Essas, 

compondo a semioses que nos regulam.  

Neste caos de sentimentos, partículas de semelhanças apareceram e foram 

tragadas. Reapareceram por acaso. Ligeira tendência a generalização 

manifestou-se aqui e ali, para ser sufocada. Reapareceram, ganharam corpo. 

O igual começou a produzir o igual. E até pares de sentimentos desiguais 

começaram a ter similaridades e começaram a generalizar-se. E (…) conexões 

outras que não as de semelhança (também) vieram à tona. (PEIRCE, APUD 

PIGNATARI,2008, p.75). 

“O homem é o quase-signo por definição e indefinição (…) Não sem razão, 

Peirce gosta do quase: quasi-mind, quasi-flow” (PIGNATARI, 2008, p.76). O 

“quase” da gramática peirceana tem vinculação com a ideia (hipótese evolutiva) 

de que o Universo seja exclusivamente mediação de semioses – e o seu uso 

ajusta-se para designar relações com as coisas do Universo (também 

evolutivas) que assistem à evolução dessa gramática de pensamento do 

Universo - “quasi-mind, quasi-flow” - vão acrescendo poética e dando 

prosseguimentos às tríades de raciocínios semióticos.  

Nessa gramática de mediação, a ênfase recai sobre os processos, aparições: 

semiose, acaso, complexidade, mente, Universo – coisas não estancadas como 

está a “velha” gravitação (que já não opera mais revoluções). Em Santaella 

(2015) há, anotado sobre a gramática peirceana (em um dos fazeres de seus 

estudos ocupados com a cognição das coisas): “levar adiante a desconcertante 

afirmação peirceana de que matéria é mente congelada pelo hábito, (…) que 

professa a continuidade e evolução irredutível de todas as coisas do universo, 

sem negar suas singularidades” (SANTAELLA, 2015, p.130). 

Gramática em empatias com o que tem forma irregular, com o outro, que 

ainda não pertence ao seu raciocínio, não está assimilado nela a não ser por 
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possibilidades, propósito para ficções que não respeitam contiguidades, 

“síntese inconexa” (BARROS, 2010, p.118). Gramática! Esse raciocínio (que se 

espirala com as plasticidades) sempre provocará deslocamentos, e sua 

atividade não assegura coisas de espécies facilmente encontráveis.  

Mariposeio sobre livros. Só para de vez em quando nalgum quando levo um 

susto. Quando encontro uma palavra fértil. (Fértil para aquele momento meu. 

Fico sonhando sobre essa palavra, em cima dela. E de repente encontro para 

ela uma síntese inconexa. Um encaminhamento de mim. Em geral, minhas 

leituras acompanham meu faro, meu instinto de criar. No meu cotidiano, 

afora vadiar, tomo nota de expressões inusuais que escuto nas ruas e leio nos 

livros. Embrulho e misturo tudo para compor um livro. (…) Nunca escrevi uma 

linha no meio do mato. Quero estar junto de meus dicionários. (BARROS, 

2010, p.119-120)22. 

Do que (do Universo) pode ser mapeado, tem aspecto evolucionário (e passa a 

participar das cadeias semióticas via processos de acaso) e vai fortalecendo o 

processo de aprendizado complexo dos signos (em alteridade com o Universo). 

Esses raciocínios facilitadores para as plasticidades, e as associações desta 

gramática do pensamento, “sem o elemento da originalidade espontânea, ou 

algo atuando como tal, o desenvolvimento do pensamento estacionaria 

instantaneamente” (PEIRCE, apud PIGNATARI, 2004, p.73). E essa 

originalidade espontânea orienta, entre outras garantias, o afiançamento da 

continuidade de uma teoria original, que deve crescer em seus pensamentos. 

Os signos informam mais em seus começos, possibilizam mais quando em 

mapeamentos evolutivos. 

o signo poético-semiótico, que vela e revela a natureza da linguagem, que é 

possível de formas, que é linguagem (homem) nascendo – ou que a quase-

propõe – é um proto-signo ou quase-signo. É pré-constelacional, tal qual o 

quasar, fonte de energia dos chamados corpos quase-estelares. Já não é o 

caos, ainda não é a ordem. É um primeiro, primeiro, o primeiro bit de 

informação da linguagem, a primeira precisão da imprecisão, a primeira 

determinação da indeterminação, entendendo-se por primeiro um processo de 

ser o primeiro sem ser primeiro sendo primeiro; fosse possível eliminar o 

verbo ser: primeiro sem primeiro primeiro. É aquele tempo lugar que fala 

                                                 
22 Em 2006. Vieira, ao trabalhar alguns aspectos complexos dos processos de criação a partir 

da Teoria Geral dos Sistemas enredada à semiótica peirceana, pontua acreditar que a 

Crítica Genética (Salles, 1998) fará bem o papel de dar coerência e compatibilidade aos 

estudos sistêmicos dos processos de criação (Vieira, 2006, p.76). Com um outro 

entendimento, esta tese prossegue os estudos do corpo (corpomídia) ao negociar com a 

complexidade dos processos de criação, “aprender a ver o que já está naquilo que dele se 

fala, mas ainda no escuro dessa fala” (KATZ,1994, p.70). A corpomídia (KATZ e GREINER) 

mapeia uma lição (modo de proceder) para a gramática do pensamento peirceano (ibid).  
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Peirce em sua Cosmologia: na poeira de sentimentos desrelacionados do caos 

surgem partículas (bits) de semelhança. (…) O quase signo não é uma coisa, 

é uma relação, um processo. Está em todas as operações semióticas de base, 

fundantes – em todas as operações de saturação do código, em todas as 

traduções, em todas as operações inter e pan semióticas (…) Os signos 

informam mais em seu começos, como o homem, e as revoluções: podem 

mais (PIGNATARI, 1979, p.44). 

“Os signos informam mais em seus começos, como os homens, como as 

revoluções: possibilizam mais” (PIGNATARI, 2004, p.75). 

Uma gramática do pensamento que funciona por signos produz os seus 

pensamentos (mais) inquietantes com mapas – são mais capazes de Universo. 

Parafraseando o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, cujo pensamento 

perspectivista ameríndio sobre o exercício de como podemos pensar que a 

cognição amazônica acontece (2002, 2008), tornei possível de ser pensado 

enquanto, também, uma gramática do pensamento peirceana (Francelin, 

2011), ou algo que se pareça com ela: “quando se trata de pensamentos 

prefiro os inquietantes” (VIVEIROS DE CASTRO,2008, apud FRANCELIN, 2011, 

p.43). 23  Os pensamentos de inteligência inquietantes, de acordo com a 

gramática do pensamento peirceano, o são inquietantes porque praticam a 

ciência como um raciocínio de “amabilidade e admirabilidade dos fenômenos” 

(SILVEIRA, 1983)24: 

 Ao nível estético, o mundo é visto sob seu aspecto de amabilidade, de 

admirabilidade, de possibilidade de despertar na mente a volição de algum 

aspecto total ou parcial como um fim para sua realização. À estética, como 

ciência geral e parte da filosofia, cabe, segundo Peirce, estabelecer 

racionalmente essa condição de amabilidade e admirabilidade dos fenômenos. 

Deve representar as condições de originalidade do universo fenomênico. 

Antes do universo da experiência constituir-se num universo ético, objeto de 

volição, e antes sobretudo de constituir-se num universo lógico, objeto de 

representação geral, ele é estético, objeto da poética geral para a qual se 

apresenta vibrante de potencialidades múltiplas, mas não necessariamente 

dispersas. Vibrar com essa multiplicidade de qualidades, dispor-se a amá Ias 

é a primeira atitude da mente, sua primeira capacitação para escolher seus 

fins e estabelecer caminhos para alcançá-los. Qualquer atitude racional tem 

um primeiro momento poético. 

Essa cognição (semiose) geral da gramática peirceana, que se aplica a todo o 

Universo, com a qual pensamentos crescem e se especiam em novos hábitos; 

                                                 
23 “Eu nada tenho contra os tranquilizantes, mas quando se trata de pensamento, prefiro os 

inquietantes” (VIVEIROS DE CASTRO,2008, p.126) 

24 SILVEIRA (1983), Semiótica Peirceana e Produção Poética, disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/trans/v6/v6a03.pdf. Acesso em 14/02/2016. 

http://www.scielo.br/pdf/trans/v6/v6a03.pdf
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esses, capazes de se responsabilizar pela continuidade do processo de 

aprendizagem dos signos, isso é, ação sígnica predominante nas coisas, as 

quais a evolução não chegou perto do seu limite último (como aponta a 

semiótica que aconteceu com a lei da gravitação, ao estabilizar-se, um tanto 

distante das plasticidades que regem essa gramática de funcionamento do 

mundo). Temos cognições vivas, e ricas em variedades, com as quais os 

signos realizam descobertas. Na gramática do pensamento peirceano, as 

“constantes revisões à luz de novas descobertas” atam a aprendizagem dos 

signos (que se dá em regência icônica) à ideia de verdade: “eles (os ícones) 

têm mais a ver com o caráter vivo da verdade do que os símbolos, ou índices” 

(PEIRCE, apud PIGNATARI, 2008, p.58). 

E é a abdução, inteligência associativa e plástica das regências icônicas desta 

gramática, que se distende por todos os processos cognitivos, sendo o 

método 25  responsável pelo crescimento dos pensamentos, e que, assim, 

contribui para o entendimento de como podemos pensar uma teoria 

direcionada a pensar tendências universais de aprendizagens - “hipótese de 

que as leis do universo foram formadas sob a tendência universal de todas as 

coisas para a generalização e aquisição de hábitos” (PEIRCE, 1992, apud 

SANTAELLA, 2004, p.248); isto é, prática que regula sobre os tipos de coisas, 

as quais não chegaram perto do seu limite último evolutivo como a gravitação, 

e podem seguir inaugurando-se em outras cadeias semióticas. 

Os raciocínios do signo poético-abdutivo (PIGNATARI, 2004), quando 

inaugurados, têm por conseguinte (porque portam similaridade com a ideia do 

que acontece com o Universo) produzir semioses que informem (ao menos, 

partes) das suas negociações com as práticas de Universo vigentes; dessas 

cadeias semióticas que se inauguram, sabe-se que são aptas a serem 

irreversíveis, devido às pontes que a gramática peirceana constrói com as 

ideias de tempo e de Universo. E que, também mais complexas, 

                                                 
25 Em 1994, Santaella escreveu Fundamentos Semióticos: Método, sua tese de Livre 

Docência pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, onde investiga 

que o mecanismo abdutivo da gramática peirceana, responsável pelas descobertas e pelo 

crescimento dos signos, não tem seu funcionamento estancado na primeiridade desta 

triade do pensamento, mas acontece por toda a semiose. Em 2004, o material foi lançado 

com o título de Método Anticartesiano de C. S. Peirce. 
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“departamentos da natureza em que a evolução e a plasticidade ainda estão 

funcionando” (PEIRCE, 1992, apud SANTAELLA, 2004, p.248). “Mais que a lei 

da gravidade”. 

Pode-se chamar de semioses ao mapeamento da mente porque semiose, 

segundo Queiroz (2004, p.167) são “regularidades de um futuro indefinido”. 

Por também terem funcionamentos processuais, serem portadores de futuros 

indefinidos, os estudos da comunicação humana podem ser vistos como 

semioses, e ficam extrapassados pela teoria corpomídia (Katz e Greiner) 

quando pensados como pontes do porque no corpo e na evolução os processos 

devem funcionar assim26. 

para compreender melhor o trânsito corpo-ambiente ajuda a estudar com 

atenção a chamada coevolução (…) Os padrões culturais de comportamento 

têm valor de sobrevivência, mas não são transmitidos geneticamente, nem 

estão sujeitos a processos de seleção natural, tal qual a seleção opera no 

âmbito da genética. O que existem são situações análogas. Certas normas 

culturais, por exemplo sobrevivem e se reproduzem melhor do que normas 

concorrentes, fazendo a cultura evoluir em uma trilha paralela a evolução 

genética, mas muito mais rápida. Quanto mais ágil, o ritmo da evolução 

cultural. Mais frágil a conexão entre genes e cultura, embora ela nunca se 

rompa. A cultura permite um rápido ajuste das mudanças no ambiente 

através de adaptações finamente sintonizadas, inventadas, e transmitidas 

sem prescrição precisa correspondente. Neste sentido uma ideia tem mais 

possibilidades de sobreviver quanto mais bem-adaptada for ao ambiente. 

(GREINER, 2010, p.52). 

As descobertas que confiam o mapeamento da mente humana (e dos 

contextos com os quais ela se corporifica27) ao funcionamento semiótico (Katz 

e Greiner 2001, 2004, 2010) procedem deste jeito porque encontram em 

ambos os eixos de conhecimento o seguinte fenômeno: a inteligência se 

apresenta sob formas que carregam (possibilidades) para uma gramática (do 

pensamento) com proximidade de uma evolução universal. “Vivendo sempre 

                                                 
26  A Corpomídia, mídia da natureza, (Katz e Greiner), investigação plástica da gramática 

peirceana sobre os entendimentos Darwinianos de mundo (e não só isso é a teoria corpomídia) 

está desde o seu início (começo dos anos 90) travando contato com a ideia da memética do 

etólogo Richard Dawkins (1979,2006), também largamente difundida por Daniel Dennet 

(2008). Com essa ideia, podemos falar em uma seleção evolutiva para pensarmos cultura, e 

processos de memória em grupos sociais. O meme se estende em fenótipos criando conexões 

singulares entre corpo-ambiente, corpo-artefato, corpo-cultura (Greiner e Katz, 2001).    
27 Com a corpomídia aprendemos que a implicação no ambiente é inevitável e fundamenta 

para o crescimento do pensamento (GREINER E KATZ), e também é possível falar que alguns 

procedimentos da relação corpo-ambiente se fazem por analogias, empatias (Greiner, 2010, 

Francelin,2011). 
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em processo, o corpomídia nutre a possibilidade de conectar tempos, 

linguagens, culturas, e ambientes distintos” (GREINER, 2005, p.11). 

“O maior apetite do homem é desejar ser. Se os olhos veem com amor o que 

não é, tem ser”. (PADRE VIEIRA, apud BARROS, 2012, p.313). 

A (presente) tese que aqui se espirala “com desejo de” construir-se como 

exercício de pensamento semiótico, capaz de alteridade (empatia) com as 

regências do Universo, se encarrega de trazer, mais adiante, as conversações 

do astrofísico Professor Jorge de Albuquerque Vieira, este um dos 

corposmídia 28 de sucesso científico dentro desta gramática, (porque foi) 

conquistando momentos poéticos29 com sua teoria, e responsabilizando-se pelo 

crescimento dos pensamentos, praticando-os enquanto semiose, “signo aberto 

quandonde a vida vive” (PIGNATARI, 2008, s/p). 

Sendo um continuum a semiose nos faz perceber que a cadeia signo-objeto-

interpretante não se estanca no interpretante, uma vez que cada 

interpretante de uma cadeia participa também de outra cadeia. 

Encadeamentos contínuos de cadeias. (KATZ,2011).30 

O conhecimento do professor (VIEIRA, 1994, 2006, 2007,2008, 2015) funciona 

como mapas que propiciam descobertas e revisões para a vida dos signos, 

avançando a capacidade destes e do quê ou quem se aproximar em pensar 

(princípios e tendências para) a possível evolução inestancada do Universo. 

Vieira, propriamente o exercício semiótico de pensar seus signos, é meta do 

estudo que apresento como doutoramento. 

(Vieira) para ele o mundo é uma pintura, e um cosmos. (…) Sabe acompanhar 

com qualidades de sentimentos os caminhos pelos quais perscruta e ausculta 

os sinais do cosmo. Além do modo de sentir do artista, pratica a ciência, mas 

a pensa como um filósofo. Nisto está em perfeita concordância com a ideia de 

Peirce de que não há separações rígidas entre a ciência e a filosofia. É por ter 

essa maneira de ser que mescla o cientista ao filósofo e ao artista que Jorge 

Vieira pôde construir as bases pluri-interdisciplinares que têm orientado sua 

                                                 
28 Um bom estudo da Teoria Corpomídia (Greiner e Katz, 2001, 2004, 2010) se apronta nas 

páginas que se seguem neste capítulo. Ainda, em Francelin (2011). 

29 Em Silveira (1983), está assinalado que são os momentos poéticos, primeiros numa tríade 

do conhecimento (a qual que não começou exatamente ali, mas ali se apresenta) e que a 

partir de então assegura uma intensidade criadora para a semiose suceder-se em cadeias de 

semiose, e de descobertas. 

30 KATZ,2011, Projeto-processo – produto, uma proposta evolucionista para rever o 

projeto artístico, disponível em 

http://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz61313591153.pdf.Acesso em 26/07/2015. 

http://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz61313591153.pdf
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trajetória rumo a meta nuclear de construção de uma epistemologia de cunho 

próprio (SANTAELLA, 2006, in VIEIRA, 2007, p.14).  

A gramática do pensamento peirceano pensa os corpos que praticam a 

racionabilidade (evolutiva) do mundo como corpos possuídos pelo desejo por 

aprender. Do mesmo modo (que outros corpos dessa racionabilidade 

evolucionária) têm paixão por ensinar e propagar seus conhecimentos, são 

todos esses tipos corposmídia da ciência. “E, se não se entregam totalmente à 

paixão por aprender é porque exercitam o autocontrole. Esses são homens 

científicos, e eles são os únicos homens que tem sucesso real na pesquisa 

científica” (CP apud SANTAELLA, 2006, in VIEIRA, 2007, p.14). 

Quando Santaella diz que o Professor Vieira sempre praticou o mundo como 

um cosmos e uma pintura, ela está falando do porque as aulas do professor 

sempre foram berçários de pensamentos inquietantes; trocas incenssantes   

entre corposmídia (de conhecimento) da ciência e da arte — momentos 

poéticos – direcionados ao avanço (e à permissão) dos pensamentos. Para o 

professor (devido às contingências de estarmos em um Universo complexo, e 

nos processarmos ao modo desse Universo, ou de forma próxima), uma só 

forma de conhecer não é permitida, pela lógica dos signos do saber e dos 

corpos do aprendizado; é preciso possibilizar mais, a fim de dirigir conceitos 

que regulem nossa vida. O conhecimento, em Vieira, possibiliza mais quando 

em mapas – aberturas e associações, plasticidades para a troca; a troca de 

sentimentos, ideias como mecanismo vital que inaugura conhecimentos: “a 

ciência e a arte obedecem à lógica de construir conhecimento para se viver, 

por subsistência, uma competência do próprio saber e daquele que o faz. Por 

sua dificuldade e complexidade, uma única forma de saber não satisfaz” 

(MARINHO, 2007)31  

É necessária a fusão de várias formas de conhecimento, e não menos, é 

                                                 
31 Marinho titulou-se doutora pelo Programa de Estudos Pós-graduados em Comunicação e 

Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob orientação da Profa Dra Helena 

Katz, mesma orientadora desta (nossa) tese. Em 2007, (Marinho) publicou um perfil com o 

Professor Doutor Jorge de Albuquerque Vieira, tema desta tese e, na época, professor na PUC-

SP. De Vieira, Marinho abre a entrevista falando: “deparei-me frente a frente àquele que 

muitos admiram imensamente e cujas palavras e teorias marcam o coração e 

pensamento” .Disponível em http://idanca.net/lang/pt-br/2007/12/06/conhecer-com-

afetividade/5169 . Acessado em 22/02/2016. 

http://idanca.net/lang/pt-br/2007/12/06/conhecer-com-afetividade/5169
http://idanca.net/lang/pt-br/2007/12/06/conhecer-com-afetividade/5169
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fundamental a humildade, para reconhecer quando não basta um só saber, 

quando percebemos neste ínterim, que o outro é diferente de você e que, ao 

lado do domínio vital sobre o saber, o poder de troca é igualmente vital. 

A semiótica peirceana e os corpos que dela se aproximam podem ser pensados 

com as quase-definições (Knight, apud Pignatari, 2004, p.73) de poética da 

consciência, e de racionabilidade concreta. Ainda, qualquer corpo (com desejo 

evolutivo) também pode ser mapeado por esta maneira, em parecença com o 

Universo. Corpos de aprendizagem 32 .Corposmídia regulando a poética e a 

racionabilidade da gramática do pensamento, corpo (como a poesia, raciocínio 

espontâneo) “lugar sem comportamento” (KATZ, 1994, s/p), e também 

“regularidades vestidas de generalidades num campo comunicativo” (KATZ, 

2005, p.08). 

(corpo) onde as leis da natureza se instalam com tendencialidade, no sentido 

peirceano, isto é, com uma espécie de afinidade direcionada à aquisição de 

hábitos novos. Tendencialidade como parceira da generalidade, da mudança, 

da evolução, do tempo, da continuidade (KATZ, 2005, p.09). 

 Esses pensamentos do signo, que se comportam com regências (capazes) de 

pensar o Universo, têm compromisso (com a regulação) de um exercício de 

pensar semiótico, pensar esse que se faz em relações dinâmicas, e deve 

investir-se do que a gramática peirceana imaginou para o seu destino, signos 

com aberturas até os deslimites da ideia (e das capacidades de pensamento) 

de Universo “se é que ele (o universo) não seja composto exclusivamente de 

signos” (CP, apud SANTAELLA,2015, p.132). 

Por se darem com a ação do tempo, não é possível predizer o seu futuro (de 

uma semiose), a gramática do pensamento, semiótica peirceana, tem essa 

abertura, e esta abertura, semioticamente pensando, aplica-se tanto aos 

processos que ocorrem no espaço de nossos hábitos (e dos quais 

aprenderemos) quanto aos hábitos do Universo em que nos encontramos, e do 

que, ou o que esse aprenderá. Essa pura possibilidade da semiose está ligada 

ao mapeamento, teoria evolutiva (capaz) de Universo. Como diz o professor 

                                                 
32 A ideia de memória, em Damásio, se faz como um mecanismo de aprendizagem (Damásio, 

2011), viabilizando que se pense memória como aprendizagem, semiose, favorecendo que se 

estude um pouco das parecenças desses sistemas criados a partir do entendmento de 

corpomídia. 
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Vieira, da plasticidade da gramática do pensamento do Universo, que em 

Peirce é uma lei (“mais que a lei da gravidade”), “O Universo tem seus 

caracteres físicos adaptando-se à evolução” (VIEIRA, 2008). 

Quando se olha o Universo como um todo, pode-se pensar a segunda lei da 

termodinâmica e contar com o crescimento da entropia, concomitante a focos 

localizados de organização (…) No seu geral, há dissipação; e no localizado, 

há organização. Prigogine nos facilita a conciliação entre o caráter 

aparentemente determinista que o Universo parece portar com suas outras 

características, profundamente ruidosas, randômicas. O universo nunca é 

congruência de mesmos, e sim uma acomodação entre entropia e 

organização” (KATZ, 2005, p.182, grifo nosso). 

Os signos que ganham materialidade no estudo aqui projetado, e nos 

resultados deste projeto-tese que começam a ser apresentados, são 

metaestáveis em escrita, se organizam quase que sempre imaginados em 

analogia com outros signos de conhecimentos evolutivos33, exatamente porque 

pretendem funcionar como um mapeamento (este) endereçado a atrair 

entendimentos de como procede que a gramática peirceana se responsabilize, 

tenha implicado nela, que esses signos que são indeterminados, poéticos, 

guiem todo o processo de cognição e suas regulações de futuro, “grão do 

desejo quando cresce”.  

Greiner (2011) avança por sobre o pensamento (que a gramática peirceana e 

suas distensões teóricas têm beneficiado de ser pensado, em concordância 

com cadeias sígnicas) de que a comunicação pode ser praticada como 

funcionamento memético (Greiner, 2005; Vieira, 2006), orientada a fazer 

revisões precisas às teorias evolutivas, e que dão a regência da gramática 

semiótica e de seus afluentes (constantes buscas por plasticidades e novas 

associações). A pesquisadora (Greiner, 2011) fortalece o modo como podemos 

compreender paralelos entre as espontaneidades, regências abdutivas, 

“primeiros primeiros” da gramática peirceana e os memes, ao reposicionar  

que esses devem ser  entendidos não como signos aprontados mas como 

possibilidades  em semioses, no reino das regências dos possíveis, que tem 

suas garantias de ocorrência atadas aos contextos com os quais essa semiose 

vai se desenvolver. 

                                                 
33 São corpomídias!  
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Richard Dawkins, o geneticista que em 1978 lançou a hipótese do "meme 

egoísta". Criando uma analogia com a genética, Dawkins propôs que a replicação 

cultural aconteceria através dos memes, as unidades mínimas da cultura que 

poderiam ser definidas como padrões neuronais, mas reconhecidas apenas a 

partir de sua implementação como fenótipos estendidos. Mais de duas décadas 

da formulação de sua hipótese, Robert Aunger escreve o livro The Eletric Meme, 

a new teory of how we think (O meme elétrico, uma nova teoria de como 

pensamos).Trata-se de uma crítica à obra de Richard Dawkins. Aunger afirma 

que as definições para o meme tornaram-se cada vez mais abstratas com o 

passar do tempo. No entanto, embora considere a proposta uma representação 

mental que resulta de imitação insuficiente, isso não significa que não seja 

possível. No entanto, para Aunger, era preciso compreender melhor como 

funcionava, inclusive para avaliar de fato a hipótese de Dawkins. Se o cérebro 

estoca informação como padrão sináptico de conexões,  um meme poderia ser 

um principio visível, mas Aunger considera improvável. Ele sugere que o meme 

seria afinal um aspecto da rede neuronal, uma classe de memórias que podem 

copiar a si mesmas. Por isso, o que seria reproduzido é uma certa configuração 

de estados de neurônios. O neuromeme, como Aunger prefere "seria esta 

configuração que acontece em um nó de uma rede neuronal apta a induzir a 

replicação do seu estado em outros nós ou pontos centrais de grande atividade 

conectiva. O meme não teria, portanto, um substrato material, mas seria um 

estado. Há uma diferença entre o que é um replicador cultural (estado de 

matéria) e o que ele faz (copiar a si mesmo e ter efeitos no mundo). Os memes 

são físicos, mas o seu substrato é elétrico. Depende do tipo de conectividade de 

um neurônio com outros (...) Aunger ainda diz que é preciso entender que a 

replicação memética é a fonte e não a cópia. Assim, os memes não representam 

nada, e também nada significam, são apenas estados de existência. O seu 

significado é fisicamente atado ao seu contexto, o que inclui o fluxo entre o 

dentro e o fora do corpo. O que Dawkins chama de memes que saltam de 

cérebro para cérebro, Aunger reconhece como aquilo que se configura como a 

primeiridade do objeto, que seria o ícone e sua natureza de possibilidade. Assim, 

os memes não podem ser veículos como dizia Dawkins, e o meme também não é 

mensagem, como poderia supor McLuhan. Os memes não saltam. O signo já 

seria um fenótipo memético porque já tem existência na mente. O meme é, 

semioticamente, uma possibilidade ainda não implementada (GREINER)34 

 

A semiótica peirceana confere que a vida dos signos tem, em suas 

apresentações poéticas - de uma variedade que não está definitivamente lá35, 

                                                 
34 Palestra proferida no Encontro da Associação Nacional dos Pesquisadores em Dança - ANDA, 

Unesp, campus São Paulo (2012), como o título “Reverberações anti-históricas para uma 

percepção topológica da dança—um ensaio sobre formações não-discursivas e 

ambientalidades” (2011) 
35 Ainda dos signos (e coisas assemelhadas a esses) que não estão exatamente lá mas já 

influenciam a construção do pensamento, dando-lhe possibilidades de futuro, Damásio (2011) 

fala de que há no cérebro tanto mapas que são formas explícitas de como se construir 

evocações, quanto finas disposições (formas implícitas) que necessitam de tempo, e de 

contextualizações, para que se processem em mapas evocativos. Há ainda algo de muito 

interessante nisso, essas disposições são anteriores , evolutivamente falando, as estabilizações 

de uma mente que se processa em mapas, de um período da vida que só elas (as disposições) 

já eram suficientes para os comportamentos, e hoje em dia ficando responsáveis por garantias 

mais basais do cérebro, tendo os mapas como o modo como a relação mundo-mente se 

afiança. Entretanto a mente recente tem se utilizado também dessas disposições (implícitas) 

para  agora portar outras possibilidades de informações que estão ligadas  ao seu 

funcionamento e negociação com o ambiente, visto pelo crescimento- complexificação dos co-

acordos com o mundo dos signos) (Damásio, 2011).  



30 

 

mas deve ser perseguida em associações futuras -, espontaneidades 

promovidas (por) e que promovem mapas (entendidas como mecanismos que 

possibilitam a aprendizagem e a descoberta sígnica em novos signos), formas 

de raciocínios com os quais o pensamento avança, capazes de evoluir e se 

desenvolver, que se fazem presente por toda a semiose.  

Todas as formas de raciocínio começam com as plasticidades, associações 

dessa gramática, e, com as semioses que irão dai decorrer. São também (a 

tendência à) essas associações, agora em novas aberturas às outras 

plasticidades, mecanismo de agir poético, por serem evolutivas, que a gente e 

os signos, tateamos novas situações, ainda não descritas, formuladas. 

O entendimento de um estudo que deve ser feito como uma semiose, ou seja, 

facilitando as novas associações e plasticidades, com possibilidades de 

momentos poéticos e de invenção em todo o percurso, e tendo-as implicadas 

nas ideias de resultados que assegurarão avanços dos pensamentos, 

comporta-se como um mapa. 

O mapa, semioticamente pensado, (por portar a possibilidade de novas 

associações e plasticidades desta gramática) favorece que sejam inaugurados 

signos da descoberta, signos da abdução, raciocínio evolutivo que comparece  

por toda a gramática do pensamento peirceano (capaz) de Universo: “não 

logro dizer exatamente o que é, mas é uma consciência que pertence à 

categoria da representação, embora representando algo na categoria na 

qualidade de sentimento” (PEIRCE, APUD PIGNATARI,2004, p.71). 

 A ideia da gramática do pensamento que está em constantes associações tem 

predileção por corpos onde a evolução não se aproximou de seu fim. Com eles, 

os signos vêem possibilidades de avanço (corpos poéticos que manifestam 

inspirações e expirações evolutivas do conhecimento)36: 

                                                                                                                                                                  

 
36 Em 2011, no mestrado, via semiótica peirceana, tive a oportunidade de olhar Itamar, 

tableau vivant daquela minha dissertação, corpo com regência altamente abdutiva, que me 

possibilitou cruzar os estudos dos neurônios-espelhos, tratados pela teoria corpomídia 

(Greiner 2010), com as quasidades ameríndias (Viveiros de Castro, 2008). Ali comecei o 
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A proposta aqui desenvolvida ambiciona colaborar com o entendimento de 

projeto como um dispositivo cognitivo de características evolutivas, costurado 

pela abdução em todos os seus momentos de realização. Neste sentido 

projeto e resultado de projeto acontecem juntos, pois o resultado está 

presente de partida. Já se encontra vislumbrado, delineado, proposto nos 

modos como é anunciado. Já é real, assim como o processo proposto para 

produzi-lo. (…) ocorrem em simultaneidade. (…) Espectros amplos de 

pluralidade são inspirações e expirações indispensáveis a quem faz o 

conhecimento avançar (KATZ, 2010).37 

Pensamentos experimentais para a gramática do pensamento, como os signos 

da mente humana, da ciência, da arte, da filosofia, ou seja, signos da cultura, 

materialidades para os pensamentos experimentais dos signos da gramática do 

Universo. 

O quase signo não é forma preenchível, mas que preenche, ante – proto - 

quase – projeto que é de formas – e, portanto de significados. Aí está o 

mundo (quase-signo): digam e façam dele o que quiserem ou puderem 

(interpretante): aí está o mundo. Um poema é uma quase-signo. (PIGNATARI, 

2004, p.78). 

Os diálogos do pensamento, na semiótica peirceana, leis de associações com o 

que dela se aproxima, que garantem a plasticidade dessa gramática 

são assim todas as semelhanças: pois quaisquer dois objetos da natureza se 

parecem entre si—e tanto quanto quaisquer outros dois; é apenas como 

referência aos nossos sentidos e necessidades que uma semelhança conta 

mais do que outra. (PEIRCE, APUD PIGNATARI, p.62). 

Na semiótica peirceana, são os mapas, tipos de ícones, que se encarregam de 

portarem os signos da descoberta, Queiroz (2004), planeja para o futuro, 

semioses de futuro, “Uma semiótica envolvida em projetos interdisciplinares 

deve ser estimulada” (ibidem, p.188). 

A gramática do pensamento peirceano, “doutrina da natureza essencial e 

fundamental de todas as variedades de possíveis semioses” (PEIRCE, apud 

VIEIRA, 2007, p.45), como manifestada em Queiroz (2004) acerca de sua 

generalidade irrestrita, que qualquer forma concebível de semiose, de sua 

                                                                                                                                                                  
meu mapeamento (raciocínio) da corpomídia, com abertura para a regência das 

primeiridades peirceanas, que garantem as descobertas e asseguram as formulações do 

conhecimento (que avançou) nesta presente tese. Também as conversações do Professor 

Jorge de Albuquerque Vieira são corposmídia com grande regência abdutiva. 

37 KATZ, 2010, “Uma proposta evolucionista para o entendimento de projeto”, 

disponível em http://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz21302278344.pdf. Acesso 

em 23/06/2016. 

http://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz21302278344.pdf
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condição de possibilidade e de suas possíveis variações, com diversas 

materialidades e escalas, “no interior de células (citossemiose), entre plantas 

(fitossemiose), em comunicação animal (zoossemiose) ou em atividades 

tipicamente humanas (produção de notações, metarrepresentação, modelos, 

etc)” (QUEIROZ, 2004, p.20). Ainda em Queiroz (2004), as possibilidades de 

mapeamento desta gramática do pensamento fornecem mecanismos 

evolutivos do conhecimento.  

Gramática do pensamento com desejo de imaginação, signos portam a 

capacidade de imaginar outros signos, e asseguram que este encadeamento 

(semiose) se fortaleça: “era imaginar uma espécie de lei ou tendência que teria, 

assim, uma tendência a se fortalecer” (CP, apud SANTAELLA, 2004, p.248). 

Gramática apta à complexidade, gramática que visa a plasticidade, essa 

plasticidade, por muitas vezes é manifestada com características da 

complexidade, regências evolutivas de primeiros, que possibilizam mais 

pensamentos capazes de Universo. 

Semiótica, a ciência geral de todos os signos e processos de comunicação, 

emerge neste século como uma das principais ferramentas para o estudo e 

consequente domínio sobre o problema da complexidade. Seu caráter geral e 

amplo, próximo ao de uma Ontologia, torna-a adequada a todas as tentativas 

de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Também neste século 

assistimos a emergência de novos paradigmas, todos eles envolvidos com a 

questão da complexidade, e geralmente delineados contra um fundo, também 

genérico, do que poderíamos chamar uma proto-Teoria Geral dos Sistemas. 

(VIEIRA, 2008, p.45) 

 (Também é) Gramática de pensamento não restrita ao que conhecemos como 

mundo vivo, ou ainda (gramática que não pode ser pensada) apartada da 

cognição, do que, e, que evolutivamente antecede a vida. 

Semiose não é restrita ao domínio dos sistemas vivos, e do ponto de vista 

peirceano, ela antecede o surgimento da vida, como a conhecemos, em nosso 

sistema planetário: em um universo em evolução, a produção e a propagação 

de signos antecede a vida como a conhecemos, sendo inclusive pré-requisito 

para que esta vida tenha condições de emergência e permanência no real 

(SANTAELLA, 2008, p.81) 

Essa gramática, feita de signos que crescem em pensamento desde o dito não-

vivo, e que tem nos mapas (estes como um modo de propagação da semiose) 

a ferramenta para o crescimento em outros signos. “Todo pensamento, ou 
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representação cognitiva é da natureza de um signo” (CP 8,191, apud VIEIRA, 

2006, p.76). O plástico, ou seja, não-esgotado, não aproximado de seu fim 

último, são signos, quando pensados, junto a outros funcionamentos, 

possibilizam mais a ambos, semiótica do pensamento. 

É dessa regência associativa com o que dela se aproxima e se direciona à 

comunicação, semioses, que estas têm condição de emergência e permanência 

no real. A aposta desta tese é que essa gramática do pensamento (semiótica 

peirceana) tem uma regência por mapas. Mapas, como tantas outras formas 

de mediação, antecedem a palavra. Essas outras formas de mediação (que 

também são mapas) e os mapas, favorecem que se possa aprender com o que 

não tem a forma restrita da palavra (o que não porta visualidade plena), 

“fugaz ignição neuronal”. 

Os mapas, afiançados aqui como mecanismos da semiose, e como a semiose, 

precedendo a ideia de vida. Podemos, a partir do trabalho do professor Vieira 

com a gramática do pensamento peirceano, pensar a proto-semiose do 

inanimado funcionando de mapas para que a semiose da vida tivesse 

emergência e permanência no real evolutivo. De Vieira, cabe adiantar, a partir 

de um pequeno verso de uma transcrição de sua fala: “Eu sou um peirceano. E 

para Peirce, o universo é mental. (…) É um ato de arte (…) O mundo é mental 

(…) Ele (o mundo) sabe. Ele (o mundo) conhece alguma coisa” (VIEIRA38).  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
38 Transcrição de uma conversa via Skype com Vieira (2016), direcionada a afinar as ideias 

que agora vão se materializando na presente tese, (metáforas de sintonia universal em 

momentos de aprendizagem e criação). Nesta conversa o Professor Vieira me encorajou a 

falar sobre “empatias com o Universo”, momento de regência abdutiva, comum a todos os 

corpos. 
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Jorge de Albuquerque Vieira   

Possui graduação em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade 

Federal Fluminense (1969), mestrado em Engenharia Nuclear pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro(1975) e doutorado em Comunicação e 

Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo(1994). 

Atualmente é Professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e 

Professor Assistente Doutor da Faculdade de Dança Angel Viana. Tem 

experiência na área de Filosofia, com ênfase em Metafísica. Atuando 

principalmente nos seguintes temas: Semiótica, sistema de sinais. (Texto 

gerado automaticamente pela aplicação CVLattes)39. 

“Conto ao senhor é que eu sei e o senhor não sabe; mas principal quero contar 

é o que eu não sei se sei, e que pode ser que o senhor saiba” (ROSA, 2007, 

p.67). O professor Jorge de Albuquerque Vieira e suas conversações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 O Professor Vieira no ano de 2014 se aposentou das turmas de graduação, e pós-graduação 

da PUCSP. Vieira continua dando aulas na Faculdade Angel Vianna, no Rio de Janeiro. 
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JORGE E SUAS CONVERSAÇÕES 

Como mapeado em Queiroz40 (2004) a gramática do pensamento peirceano 

pensa através de mapas. Tendo aprendido esse mecanismo de funcionamento 

semiótico, o Professor Vieira apreenderá das teorias (e do mundo) fenômenos 

com possibilidades evolutivas para que possam ser entendidos em semiose, ou 

processos parecidos a essa ação, (endereçado) a traçar mapas de cunho 

próprio – responsabilizando-se pelo desenvolvimento de um pensamento que o 

permite, a gramática do pensamento peirceano (capaz) de Universo.  

“Nossa escolha repousa na Semiótica desenvolvida pelo filósofo e cientista 

Charles Sanders Peirce, tendo em vista que seu sistema de conhecimento 

propicia a conexão entre a Lógica, a Teoria do Conhecimento e a Ontologia” 

(VIEIRA, 2006, p.11). Vieira aproximou-se com aquilo que há para fazer com o 

estudo dos signos (pensamento peirceano) para que suas pesquisas sobre o 

Universo ganhassem outros propósitos. 41  Deste modo semiótico que Vieira 

construiu para o estudo da complexidade e do tácito humano (que pode 

adquirir características desta), é possível se pensar com pensamentos que 

devem se dar por comunicação de comunicabilidades42. Essas são mediações 

gramaticais do pensamento. Ou seja, são formas de comunicação que não são 

restritas à palavra, mas mapas. Em todo o aprontamento temporário (desta 

gramática), os mapas funcionam como mediação 43  para o crescimento dos 

                                                 
40 Queiroz foi aluno de Vieira ao cursar o mestrado (1997) e o doutorado (2002) no PEPGCOS-

PUCSP. 

41 Outros propósitos:corpo de teorias, corpos de alunos, corpos de pesquisadores, na arte e 

na ciência, que praticam os ensinamentos do professor, corposmídia (encadeados) para 

permanecer frente aos crescendos de complexidade. 

42 A ideia de comunicação de comunicabilidades é de Agamben e comparece em Greiner 

(2005) quando esta conta da comunicação do gesto como forma de comunicação que 

antecede a comunicação por palavras (GREINER, 2005, p.92). 
43  A ideia de mapas como mediação para o fortuito desenvolvimento da gramática do 

pensamento peirceano está em Queiroz (Aguiar e Queiroz), disponível em 

http://www4.pucsp.br/pos/tidd/teccogs/artigos/2010/edicao_4/4-

artefatos_cognitivos_e_tecnica_de_danca-daniella_aguiar-joao_queiroz.pdf. Acesso em 

20/10/2016. 

http://www4.pucsp.br/pos/tidd/teccogs/artigos/2010/edicao_4/4-artefatos_cognitivos_e_tecnica_de_danca-daniella_aguiar-joao_queiroz.pdf
http://www4.pucsp.br/pos/tidd/teccogs/artigos/2010/edicao_4/4-artefatos_cognitivos_e_tecnica_de_danca-daniella_aguiar-joao_queiroz.pdf
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signos, comunicam comunicabilidades44, formas.  

Tudo o que brota na nossa consciência, segundo Peirce, brota como forma. 

Mais adiante, em associação por semelhança, ganha vividez. Forma como 

atrator45 de similitudes e parecenças. Representar formas e sentimentos para 

inaugurar cada novo universo. Química num útero gasoso (…) Quando o corpo 

aprende movimentos que se transformam em dança, pratica essa química. 

Passos são registros de traços neuronais, numa cadeia incessante de 

tradução/associação de formas. Formas que também tomam a forma de uma 

forma de sentimento. Porque o sentimento não escapa a esta cadeia. 

Sentimento nasce como uma qualidade, e esta qualidade tem uma forma: a 

forma de qualidade de sentimento. (KATZ, 2005, p.206). 

Assim, porque damos importância ao pensamento da semiótica peirceana no 

“quefazer” das conversações sistêmicas do Professor Jorge de Albuquerque 

Vieira como objetivo desta tese, “não devemos começar conversando sobre 

ideias puras (…) mas devemos começar com os homens e suas conversações” 

(CP 8.112, apud SANTAELLA, 2004, p.11).46  

Investido por construir esta tese como um melhor (ou o melhor possível, que 

se apronta neste momento) pensamento acerca das semioses do Professor 

Vieira, o faço enquanto um mapeamento, privilegiando os momentos poéticos 

                                                 
44 As mediações com comunicabilidades (comunicação de comunicabilidades) vêm sendo 

conceituadas por toda a  presente tese. E podem também ser encontradas como 

corpomídia em Greiner(2006, p.92). 

45 A ideia de atrator, qualificado como atrator estranho, caótico, aparece por outras vezes. É 

feito imagem, nesta tese, como veremos, e aproximado como outras tantas metáforas dos 

processos de conhecer. 

46 No ano de 2011, apresentei ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da 

Inteligência e Design Digital, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo a dissertação 

Práticas do aprendizado complexo: o conhecimento que é dissipado por corpo-entorno-

cognição. Segue o resumo do trabalho: Esta pesquisa é feita da ideia de que os homens e 

suas conversações devem sinalar o início da inquietação semiótica. A expressão é de Charles 

Sanders Peirce (CP 8.112, apud Santaella, 2004, p.11) e sugere que não se deve começar 

pelas ideias puras. A partir dessa indicação, aqui se propõe tratar o viver em sociedade a 

partir do perspectivismo ameríndio (VIVEIROS de CASTRO, 2002), em conexão com a teoria 

corpomídia (KATZ & GREINER). O perspectivismo ameríndio nos conecta com a comunicação e 

a cognição de outras gentes, podendo contribuir para o alargamento das pesquisas no campo 

da semiótica cognitiva. A teoria corpomídia favorece o foco nos fluxos cognitivos entre os 

corpos e seus entornos, isto é, dos homens e suas conversações . Na rota de entender o mapa 

da proposta peirceana homens e suas conversações - dá-se atenção aos neurônios-espelho, 

pois possibilitam o surgimento de modos de conhecer num espaço compartilhado, que é, por 

sua vez, um espaço de ação (GREINER, 2010, p.83). Neurônios-espelho possibilitam um tipo 

de experiência construído através da observação da ação do outro - pressuposto fundamental 

para a empatia que fortalece o aprendizado. Um aprendizado entre corpos que são sempre 

mídias de si mesmos (KATZ & GREINER), fenótipos de suas conversações com os entornos. 

Comparamentos. Eu tinha mais comunhão com as coisas do mundo do que comparação 

(BARROS, 2006, sem pg.)  
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da sua prática, ligando-os a como este professor sempre procedeu ao destacar 

a amabilidade e a admirabilidade por um Universo criativo, possibilizando mais 

em termos de conhecimento para nós, alunos, corposmídia com os quais esses 

pensamentos avançaram. 

Diz Vieira dos corposmídia seus alunos, e de suas conversações neste 

ambiente de aprendizagem  : “Os alunos são diferentes, depende de cada um: 

tem aquele que absorve e se organiza, tem aquele que só sente que há algo ali, 

e outros, um grupo pequeno, para os quais nada acontece 47 .”( VIEIRA in 

MARINHO,2007). 

O “quefazer” manifestado nas aulas e nos textos de Vieira sempre foi 

acompanhado por emoção - é como mapeia Greiner, em “O homem que amava 

as estrelas”, quando dá esse título ao prefácio que escreve em um livro do 

professor Vieira 48  (2006, apud Vieira 2006). Esse entendimento (da 

pesquisadora), que se inaugura potente na estética, é semiose, também 

partilhada por grande parte dos alunos do professor.  

Uma das frases mais marcantes na época em que fui aluna de Jorge, no 

começo dos anos 90, foi a de que nada mais somos do que poeira de estrelas. 

Essa constatação consumiu minhas noites de sono, num misto de 

encantamento e agonia (GREINER, 2006 em VIEIRA, 2006, p.15). 

Nos últimos meses, tive a oportunidade de assistir duas obras artísticas que 

usavam como parte de sua trilha sonora trechos de aula do professor Jorge de 

Albuquerque Vieira: o vídeo Cemitério de São Pierce, do artista Pablo 

Assumpção e o projeto final de teatro dos alunos do curso de Comunicação 

das Artes do Corpo, da PUC de São Paulo, dirigido por Acácio Valim. Não 

parece coincidência. Nas salas de especialização em coreografia da Faculdade 

Angel Vianna, no Rio de Janeiro, e da Escola de Dança da Universidade 

Federal da Bahia, também reina uma unanimidade em torno da figura doce do 

professor Jorge. Isso, sem falar nas centenas de alunos da Puc de São Paulo, 

tanto da pós-graduação em Comunicação e Semiótica, quanto da graduação, 

onde, não raramente, lágrimas e aplausos são ouvidos durante suas aulas 

inaugurais. GREINER, 2006 em VIEIRA, 2006, p.14) 

Alunos são corposmídia dos ensinamentos construídos com tropicões. Conta 

Manoel de Barros em “Aula X” do Mestre Aristeu, professor de Latim, “cansado 
                                                 
47 E do nada acontecer, e da poesia do mundo: “Quando nada acontece há um milagre que 

não estamos vendo” (ROSA). Disponível em https://pensador.uol.com.br/frase/NTQ1OTcx/. 

Acesso em 22/10/2017. 

48 Vieira, Jorge de Albuquerque Vieira (2006), Teoria do Conhecimento e Arte: Formas de 

Conhecimento: Arte e Ciência, uma visão a partir da Complexidade. 
 

https://pensador.uol.com.br/frase/NTQ1OTcx/
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de genitivos dativos, ablativos e de outras desinências”, interessado em uma 

gramática que descubra (onde o imprevisto fosse melhor aproveitado do que o 

dejá visto).  

  (…) Gostaria agora de escrever um livro. Usaria um idioma de larvas 

incendiadas. Epa! o profe. falseou - ciciou um colega. Idioma de larvas 

incendiadas! Mestre Aristeu continuou: quisera uma linguagem que 

obedecesse a desordem das falas infantis do que as ordens gramaticais. 

Desfazer o normal há de ser uma norma. Pois eu quisera modificar nosso 

idioma com as minhas particularidades. Eu queria só descobrir e não 

descrever. O imprevisto fosse mais atraente do que o dejá visto. O desespero 

fosse mais atraente do que a esperança. Epa! o profe. desalterou de novo – 

outro colega nosso denunciou. Porque o desespero é sempre o que não se 

espera. Verbi gratia: um tropicão na pedra ou uma sintaxe insólita.  Quisera 

um idioma de larvas incendiadas. Palavras que fossem de fontes e não de 

tanques. E um pouco exaltado, o nosso profe disse: Falo de poesia, meus 

queridos alunos. Poesia é o mel das palavras! Eu sou um enxame! Epa!... 

Nisso entra o diretor do Colégio que assistira a aula de fora. Falou: Seo 

Enxame espere-me no meu gabinete. O senhor está ensinando bobagens aos 

nossos alunos. O nosso mestre foi saindo da sala, meio rindo a chorar 

(BARROS, 2010, p.213). 

 

Em se tratando de Vieira, para apresentá-lo corpomídia de como vê o mundo, 

é preciso mencionar, sempre e outras tantas vezes, a poesia extrapassando 

simples leituras (o entendimento de que esta faz parte da gramática do 

pensamento peirceano e a regula). A poesia, vista como um corpo estranho49 

porque opera com o entendimento dos deslocamentos50. Talvez por carregar 

essa relação com a plasticidade da mente, os corpos estranhos acabam por 

criar (temporariamente) a sua própria lógica. “Um poema cria a sua própria 

gramática. E o seu próprio dicionário. Um poema transmite a qualidade de um 

sentimento” (PIGNATARI, 2006, p.18). Um poema é um mapa que se 

apresenta à lógica do pensamento projetando-se enquanto ícone. Deve ser 

porquê esses “corpos estranhos” já são mapas um pouco diferentes das 

contingências da linguagem que os permitiram. Pensamentos que propõem 
                                                 
49 Pignatari, um dos precursores desta gramática do pensamento entre a gente, diz que a 

teoria semiótica se endereça (bem) aos corpos estranhos da linguagem; estranhos porque 

carregam (parecenças) com a plasticidade do cérebro, e “criando e recriando a linguagem. 

Vale dizer: está sempre criando o mundo” (p.2008, p.11). Os corpos estranhos que servem a 

gramática peirceana: generalizam e regeneram sentimentos49. “De fato, a poesia é um corpo 

estranho nas artes da palavra” (2006, p.09). “A generalização dos sentimentos pode ocorrer 

em diferentes planos ou lados. A poesia é uma espécie de generalização do sentimento e, 

nessa medida, é uma metamorfose regenerativa do sentimento” (CP, apud Pignatari,2008, 

p.34).   
50 Metáfora. 
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outras plasticidades ao cérebro, e ao “quefazer” do pensamento semiótico.  

Vieira fala do que podemos encontrar nessas ontologias (de todo geral do 

pensamento), compostas de outros primeiros. “São mensagens do mundo que 

tentamos recuperar em nosso universo interior” (VIEIRA, 2015, p.242). É daí 

que surge o interesse, da pesquisa, em rastrear possível ideias de empatias 

cognitivas, entre signos que têm nas teorias a possibilidade de mapas, de um 

momento poético capaz de conduzir a evolução dos pensamentos. Quando se 

rastreia um pensamento, procura-se reorganizar as regências icônicas dele, 

realinhá-lo com as cadeias evolutivas que estão operando no Universo - 

mecanismo que garante que a “alteridade” ganhe entendimento processual 

plástico, e um arranjo um pouco diferente do habitual, que a vê como dual, e 

então, reforçamos suas qualidades icônicas, de primeiridade, colocando-a 

como uma empatia reguladora. 

Para que a semiose proposta aqui “ de uma forma de alteridade” comum ao 

Universo, que extraímos (tornamos pensamento do como pode ser pensado/ 

exercícios plásticos da mente - e da gramática peirceana) do conhecimento do 

professor Vieira, estimulado à novas associações (regências icônicas) para 

possa avançar como um pensamento de empatia reguladora semiótica, 

propomos que essa seja possibilizada, deva fazer feição (ganhar similaridades) 

com a ideia-imagem de “atrator caótico”.  

Essa ideia-imagem vem de Imparato (2015) pesquisadora de processos 

sistêmicos em criação na dança, professora do curso de Comunicação e Artes 

do Corpo da PUCSP, colega, aluna de pós-graduação do professor, e que 

pertenceu ao grupo de pesquisa de Vieira na Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo.  (Imparato) Conta que as aulas do professor sempre foram um 

atrator de conhecimento51, por gerarem uma conexão com as pessoas, criando 

uma região no espaço que atrai sistemas. “Eu entendo que é o discurso dele 

que gera esse grau de empatia, e que permite entender o corpo dele como um 
                                                 

51  O aproximar (a ideia de) conhecimento da metáfora de atrator caótico também 

aparece em Sodré, para este segundo Greiner: em uma radicalidade transdisciplinar as 

pesquisas tendem a um estudo indisciplinado responsabilizando-se (do modo como pode 

ser possível) da complexidade. Assim, a corpomídia como um método, ou quase-método, 

indisciplinar (GREINER, 2005, p.11).  
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atrator (atrator—conceito da física que descreve uma região do espaço que 

parece atrair órbitas) ” (Imparato, 2015). 

A partir da indicação de Imparato, o texto pensa como o professor. “Seu corpo 

e sua voz 52” funcionam como um campo para que diversas pesquisas em 

comunicação, filosofia, e artes, feitas durante mais de duas décadas no 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica (1992-

2014), conquistassem metaestabilidade frente a um crescente em 

complexidade. 

Jorge de Albuquerque Vieira, apesar de ser engenheiro de telecomunicações e 

mestre em Engenharia Nuclear, elegeu a Semiótica para sua formação como 

doutor, tendo se tornado, ainda durante seu doutorado, professor do 

Programa de Comunicação e Semiótica da PUCSP e formado até 2014 

inúmeros mestres e doutores vindos de todas as áreas do conhecimento 

(SANTOS, 2015, p. 15, in VIEIRA, 2015). 

O entendimento de semiose que a presente tese persegue é o de construir um 

experimento diagramático (com o raciocínio e a teoria semiótica “gramática de 

mundo”) que teste a ideia-imagem que Imparato mapeou (enquanto 

tomávamos um café em uma tarde no ano de 2015) de que Vieira funciona  

como um "atrator caótico" para as questões da complexidade que se 

apresentam nas pesquisas de seus alunos (2015). "Qual é a função própria ao 

homem senão a de corporificar ideias gerais em criações de artes, em 

utilidades, e sobretudo em cognições teóricas?"(CP 6.476 apud SANTAELLA, 

2004, p.216). 

A semiótica peirceana é uma lógica que também trata dos problemas da 

indeterminação e da incerteza, “uma nova condição epistemológica que está 

em profunda sintonia com as aquisições e especulações mais perturbadoras 

das artes e ciências criativas que nos são contemporâneas” (SANTAELLA, 1994, 

p.15). 

                                                 
52 Quem me chamou atenção para que quando pensamos o conhecimento do professor Vieira 

(corpomídia) devemos dar importância ao seu “corpo e voz” foi Heloisa Neves. Neves é 

doutora em Design e Arquitetura pela FAU-USP, no mestrado desenvolveu pesquisa acerca dos 

mapas com a teoria corpomídia, Mapas do Encontro - Estudos da Relação Comunicativa Corpo-Cidade 

(2007) pelo PEPGCOS-PUC, tendo sido aluna Do Professor Vieira.  (Neves) foi também professora-

membro do processo  que qualificou a minha presente tese para que pudéssemos nos 

encaminhar ao doutoramento.  
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Mapas - experimentos diagramáticos - são ações de plasticidade (e aqui 

distendidos para corpos como mapas, pensamentos como mapas) porque 

capacitam para outras possibilidades de pensamento 

Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino das despalavras. 

Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades humanas.                 

Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades de pássaros.           

Daqui vem que todas as coisas podem ter qualidades de sapo.                 

Daqui vem que todos os poetas podem ter qualidades de árvores.                    

Daqui vem que todos os poetas podem arborizar os pássaros.                   

Daqui vem que todos os poetas podem humanizar as águas.                    

Daqui vem que todos os poetas devem aumentar o mundo com as 

suas metáforas.                

Que os poetas podem ser pré-coisas, pré-vermes, podem ser pré-

musgos.                    

Daqui vem que os poetas podem compreender o mundo sem 

conceitos.                              

Que os poetas podem refazer o mundo por imagens, por eflúvios, 

por afeto. (BARROS,2013, p.346). 

 

A arte como cuidada pelo pensamento do Professor Vieira: característica 

evolutiva de nossa espécie, visando sempre à uma adaptação que possibilize 

mais das negociações com a realidade complexa, arte como um mapa, é o que 

podemos chamar de corpo estranho dentro do pensamento comum a grande 

parte do meio acadêmico. Nele (pensamento do corpomídia Vieira) o poeta faz 

também imagens - conceitos.  

Greiner (2006, in Vieira, 2006) fala desse corpomídia do Professor Vieira e das 

estabilidades que ele começava a afiançar (essas de 2006 pra cá, fortalecidas, 

e que atraíram novos estudos, regulando também essa minha década 

enquanto aluno de Vieira). 

Embora ainda exista no âmbito acadêmico das Ciências humanas e Sociais, uma 

certa resistência aos diálogos com as chamadas Ciências Físicas, Exatas, e 

Biológicas, o enredamento desses saberes tem encontrado modos de estabelecer 

parâmetros próprios de sobrevivência. As aulas, e os livros de Jorge Vieira 

marcam a atuação deste tipo de pesquisa entre nós brasileiros. (GREINER, 2006, 

in Vieira 2006, p.16).    

E Greiner, e o doutoramento tem a relação que pode ser  explicada (por mais 

um caminho) assim: (o doutoramento) vem da inquietação conquistada na 

escuta das  aulas de Greiner no COS-PUCSP ( por vezes, e por anos, e com 

diferentes modos, com que habitei, e me habilitei ali -com o meu comum 
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entusiasmo da fala difusiva, que se estancava em falas, falas, e outras falas, 

arrastando todas as outras minhas muitas ausências pra o domínio 

de  mais falas) - desse tempo, entre outras coisas já denunciadas, 

“corposmídia” que permeiam a tese -  aprendi da arte como ferramenta 

evolutiva do conhecimento, também possível de ser pensada como matriz de 

conceitos.  

Nestas aulas, em que (a professora) via teoria corpomídia, e com o que com 

ela se encontra (enreda) quando falado em arte como - pensamento em 

evolução-  sempre houve referência ao pensamento de Vieira (que foi 

professor de Greiner) a respeito da arte como possível de operar conceitos. 

Vieira um peirceano que se distendeu (conhecimento/corpomídia) com esta 

gramática do pensamento orientado a criar parâmetros próprios de 

sobrevivência para suas práticas como professor.  

Do que com a corpomídia (se enreda), dentro de seu escopo de relações, 

familiaridades, pude rastrear o que o neurocientista António Damásio 

(2011) propôs, e que ainda não foi inteiramente ajustado a teoria corpomídia, 

possibilizando então hipótese e defesa inovadora para uma tese (a minha) a 

arte como ferramenta de futuros da cognição, homeostática, de futuros da 

mente, e sua distensão com o ambiente. Conjugando o pensamento de Vieira, 

e os entornos da teoria corpomídia (como o pensamento de Damásio) a arte 

como homeostase semiótica para o crescimento de uma gramática evolutiva 

do pensamento (dos signos, ou de coisas assemelhadas aos seus 

funcionamentos). Elos mapeados em memórias (e em práticas do 

conhecimento) que nos ajudam nesta (buscada) empatia entre teorias, e 

mundos. Regências poéticas. 

Desse modo, procedemos com a corpomídia ao favorecer que avancemos com 

mais uma frente de pensamento para o exercício do pensamento de Vieira, que 

aproxime empatia e homeostase, vistas pela neurociência (Damásio, 2011) 

com o que já está materializados até aqui na tese, (assegurados) pela 

gramática semiótica de pensamento (capaz) de Universo, e seus crescendos , 

“sempre a presença do ícone”.  

A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, cada um com seu 

signo e sentimento, uns com os outros acho que nem não se misturam. Contar 
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seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. (ROSA, 

2012, p.67). 

 

Professor Vieira: um astrofísico peirceano que, por mais de duas décadas deu 

aula no Programa de Estudos Pós-graduados da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. A plasticidade que o seu pensamento confere ao estudo 

da gramática peirceana, as semioses de comportamentos evolutivos que se 

possibilitaram a partir do Professor Vieira - interessadas no crescimento dos 

pensamentos em complexidade, ciência, comunicação, semiótica, e arte - são 

tema desta tese, ou melhor, a serem conversados neste, e no que o segue.  

Semiótica peirceana, memória, e plasticidades para o que ainda não adentrou 

essas gramáticas, “capacidade do nosso cérebro para aprender informações 

compostas e reproduzi-las mais tarde, (…) de várias perspectivas” (DAMÁSIO, 

2011, p.166). 

Na semiótica peirceana, mapas asseguram a possibilidade de que novas 

informações sejam aprendidas, é o que diz Noth (2013), em um texto sobre 

signos e aprendizagem, quando assegura que mapas são grandes professores 

dessa gramática do pensamento. Assim, é próprio a essa lógica peirceana – 

com a qual pensamentos podem evoluir e desenvolver-se – fortalecer a 

vigência dessa gramática, que tem mapas nas atividades da mente humana, e 

de outras formas plásticas da natureza. “Sabemos que Peirce “pensava a partir 

de diagramas visuais (Kent, 1987, em Queiroz, 2004,p.21). 

De acordo com Noth, “os diagramas são os únicos signos dos quais novas 

informações podem ser aprendidas” (Noth, 201353). E dos diagramas, mapas 

mentais são tipos especiais. Agora, por exemplo, se materializam na escrita 

desta tese como signos que afiançam que novas informações podem ser 

aprendidas. Seguindo a Semiótica peirceana, gramática de pensamento, Noth 

(2013) diz que mapas são diagramas capazes de transmitir signos ainda não 

                                                 

53  Os signos como educadores, insights peirceanos, disponível em 

http://www4.pucsp.br/pos/tidd/teccogs/artigos/2013/edicao_7/5-signos_como-educadores-

winfried_noth.pdf. Acesso 22/04/2016. 
 

http://www4.pucsp.br/pos/tidd/teccogs/artigos/2013/edicao_7/5-signos_como-educadores-winfried_noth.pdf
http://www4.pucsp.br/pos/tidd/teccogs/artigos/2013/edicao_7/5-signos_como-educadores-winfried_noth.pdf
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anunciados que, ao serem apreendidos, podem nos permitir descobrir relações, 

até então, não avizinhadas. Esclarece que quando fala de uma aprendizagem 

com signos, tem a proposta didática de contemplar a ideia de que o 

ensinamento com signos não pertence exclusivamente ao cenário das semioses 

feitas em sala de aula, mas na experiência do corpo-ambiente com seu 

passado e futuro, numa tríade “inscrita na tipologia dos signos”. Dessas tríades 

de aprendizado, que são tríades com ênfase poética, deve cuidar-se bem de 

suas regências abdutivas, que distendem-se por todo o seu funcionamento: do 

que evoca uma experiência do passado e é presente como uma imagem na 

mente, do que existe na experiência presente, e do carrega a ideia da 

continuidade da semiose; ou seja, projeto, processo e resultado de 

pensamento podem ensinar mais quando se dá atenção aos raciocínios 

primeiros, que seguem o princípio (das leis do Universo) com tendência a 

plasticidades e novas associações.   

Cabe esclarecer, antes de seguirmos: 

 Um ícone tem seu ser pertencente a uma experiência do passado. Ele existe 

apenas como uma imagem na mente. Um índice tem seu ser na experiência 

presente. O ser de um símbolo consiste no fato real de que algo certamente 

será experimentado se determinadas condições forem satisfeitas. (CP 4.447, 

apud NOTH, 2013). 

Quando um processo cognitivo se inaugura de forma local, feito com signos 

professores (mapas), raciocínio de regência abdutiva, ele demonstra que uma 

semiose - mecanismo com o qual os signos ensinam e aprendem novos signos  

(outras) informações - está num caráter de mapeamento icônico: signos 

professores de signos. 

Esse funcionamento abdutivo, em hipótese alguma é um funcionamento 

(exclusivo) do humano ou do vivo; é comum ao Universo nas permissibilidades 

que este continua a ceder para que a aprendizagem sígnica e evolutiva possa 

operar (e operar mais, operar, quem sabe, revoluções).  

Da semiótica de Charles Sanders Peirce, gramática do pensamento, de acordo 

com o próprio Peirce, o método (o “quefazer”) é conversar com os raciocínios 
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(outros) que se apresentam à mente, na busca de conversações. 54  A 

preocupação da gramática de pensamento peirceana é que essas 

comunicações se estendam ao raciocínio do outro, e este outro, se tratando 

dessa semiótica, não necessariamente é um humano, ou vivo. Mapeamentos 

que compõem novas comunicabilidades do pensamento. 

Quando você fala do sistema clássico numa proto-semiose, a pergunta 

sempre é a mesma. Mas aonde ficam os processos de significação? Como se 

coisas não-vivas não significassem umas pras outras. Claro que significam. Se 

a estrela explode no disco galáctico e emite uma onda de choque, essa onda 

de choque pode representar estrelas. E quando elas agem sobre uma estrela 

ou um espaço interestelar, essa interação pode precipitar a evolução de uma 

nova estrela, ou pode ter formado uma nuvem do espaço interestelar. Ou seja, 

ela vai provocar coisas no outro objeto e eles vão reagir de uma certa forma. 

Isso, pra mim, é semiose. Não tem uma consciência lá pra perceber isso, pra 

significar mentalmente como nós fazemos. Eu acredito certamente nisso. 

Então, essa questão sobre as semioses do mundo, sobre as semioses do real e 

a própria semiose eu acredito que se dá por esse processo. Se o mapeamento 

foi feito parte a parte por medir ações e essas ações mudam a história do 

sistema. Isso é comunicação. (VIEIRA, 2016).55 

O que o “quefazer do vivo e do humano” - que porta a capacidade de ter a 

complexidade (as negociações com esta) enredada em seus processos e 

funcionamentos - traz ao processo semiótico feito por mapas, signos 

professores, é um avanço em sua capacidade de operar cada vez mais 

semioses mais complexas, cada vez mais semioses de regências mais icônicas, 

poéticas, semioses cada vez mais inquietas (tendência às plasticidades e 

associações entre o mundo orgânico, a mente humana, o mundo do 

protoplasma e etc.). “Uma semiose biológica não é possível, tendo ocorrido 

nos últimos 5 milhões de anos do Universo, na ausência de uma proto-semiose 

do inanimado, que a gera e a suporta em um crescendo em complexidade” 

(VIEIRA, 2015, p.188). 

Quem mapeia, cria ícones, “sempre os ícones”, e o faz assegurado nas 

responsabilidades “poéticas” das semioses; os mapas também vão 

                                                 
54 “Poucas pessoas dão importância ao estudo da lógica, pois se acham já suficientemente 

proficientes na arte de raciocinar. Mas observo que essa satisfação fica limitada ao raciocínio 

próprio de cada um, não se estendendo àquele que vem do outro (PEIRCE, apud SANTAELLA, 

1992, p.109). 

55 Transcrição de uma conversa via Skype com Vieira (2016), direcionada a afinar as ideias 

que agora vão se materializando na presente tese. 



46 

 

possibilitando que o pensamento prossiga dentro dos crescendos de 

complexidade; são eles que permitem as negociações para avanço da 

gramática do pensamento. Assim, a presente tese vai se fortalecendo como 

um mapa, ao explorar essas regências de primeiridades, para garantir (a boa 

qualidade) para outros pensamentos (que se mostrem) capazes de Universo (e, 

nessa lógica, bons pensamentos são esses que (poéticos) possibilizam mais do 

entendimento evolutivo dos princípios universais). Estudar um mapeamento 

semiótico, implicado na regulação de uma gramática do pensamento e do 

mundo, como o que carrega o “quefazer” da semiótica peirceana, é pensar 

mapas (que) têm caráter do pensamento abdutivo do Universo, e de todas as 

coisas. O Professor Jorge e suas conversações, enquanto corposmídia das 

semioses em todas as direções. (Assegurar a semiose no tempo e sob as ações 

da complexidade é o desafio de cartografá-la, desafio permanente).  O 

entendimento de corpomídia (Katz e Greiner 2001, 2005, 2010) propõe que 

todos os corpos são mídias de si mesmo e não corpos-meio por onde o 

conhecimento passa para ser externalizado depois de processado. O professor 

Jorge de Albuquerque Vieira e suas conversações, corposmídia de inspirações e 

expirações evolutivas do conhecimento. 

Em suas conversações com o ambiente, está a questão das metáforas. O 

conhecimento metafórico se dá no corpo, na cognição. Seguindo com a 

corpomídia, essa nos aproxima de Lakoff e Johnson (2002), onde a metáfora 

vai contando evolucionariamente das negociações do corpo com o ambiente e 

acaba por ampliar a ideia sistêmica de Bunge56 sobre o mundo, contada por 

Vieira. 

Podemos, timidamente, apontá-la (as metáforas praticadas pela corpomídia) 

como num caminho para uma possível revisão das ideias da Teoria Geral dos 

                                                 
56 E sugeriu que podemos pensá-la como uma ontologia mais ampla a partir da proposta de 

Mário Bunge (1979): "Uma proposta na tentativa de construir tal Ontologia em um contexto 

científico é apresentada por Bunge e por nós aqui adotada, ao lado de conceitos e inovações 

feitas por outros pensadores" (VIEIRA, 2008, p.52). “A descrição de um processo pressupõe 

alguma ideia de tempo, ideia que quanto mais clara e menos metafórica tanto melhor” (BUNGE, 

2000, p.343)  
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Sistemas a partir do corpo, embasando na teoria corpomídia (e sua capacidade 

plástica à novas associações), que possibiliza avanços de outros mapas.57 

Das ações da complexidade, o Professor Vieira as ajusta nos possíveis de 

serem conhecidas (avançadas em pensamento), em um método (que também 

fortaleça) as regências icônicas da gramática do pensamento. O professor 

Vieira explica que elas (ações da complexidade) encontram-se manifestadas 

em proximidade, mescladas à tacitez (de caráter tácito) dos signos, e da 

atividade do pensamento humano. Complexidade, comportamento tácito, e os 

modos para suas investigações regidos pela primeiridade, que comparece por 

todo o tempo da semiose, “são inegavelmente elaborações semióticas que 

traduzem para nós muito das características complexas dos sistemas” (VIEIRA, 

2015, p.243). 

Nosso esforço em explicitar aspectos semióticos não convencionalmente 

utilizados no domínio do método formal visa, em suma, propor novas 

posturas metodológicas que possam captar aspectos complexos dos sistemas 

considerados, tendo em vista que tal complexidade                                                                                   

surge mesclada com as atividades tácitas humanas. A utilização de um ícone 

permite uma melhor elaboração tácita; a utilização de um índice, como no 

caso das séries temporais, indiretamente (mediado) falará de reações tácitas 

diante das dinâmicas dos sistemas (…). A construção de um espaço de 

estados mostra a confluência da dimensão simbólica com icônica, a partir 

daquela indicial, pois os eixos deste espaço são escalonados com valores de 

séries temporais. Estas estratégias têm sido desenvolvidas no âmbito da 

chamada física de caos determinista, e apesar do risco de induzirem a alguma 

forma de reducionismo, são inegavelmente elaborações semióticas que 

traduzem para nós muito das características complexas de sistemas. (ibidem). 

 A proto-semiose do inanimado (o mapa) que garantiu a emergência da 

semiose da vida a fez informando-a como momento poético e, desse jeito, 

sendo capaz de, entre outras coisas, negociar com a complexidade. Para 

pesquisar em sistemas cada vez mais complexos, faz-se necessário cada vez 

maiores investimentos em regências abdutivas das semioses. E o universo já 

sabe disso. 

  

                                                 
57 Esses mapas que começam a se desenhar aqui de uma possível revisão de algumas ideias 

da TGS olhadas pelo proceder metafórico do corpomídia (Katz e Greiner) pertencem ao tempo 

dos hábitos de futuro, e não serão realizados nesta tese.  
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Do pensamento semiótico como regulador e professor 58  dos pensamentos, 

quando traça mapas com o ambiente, e com a realidade, é preciso falar 

também do papel do tempo. “Apenas o tempo, a ação inteligente dos signos, 

dará conta de operar a seleção natural dos vários processos evolutivos que 

despontam, como na replicação da vida” (GREINER, 1997, p.03). Escreve 

Greiner (2005) que a semiótica ensina que o modo como nossa inteligência 

elabora o mundo (que chega a nós) é mediada 59 . E que as metáforas, 

conformações especiais dessas mediações, ajudam a imaginar. 

O aqui e o agora já foram no momento em que nos referimos a eles. O 

que fica são apenas princípios reguladores pelos quais se entende a 

existência presente, e paradoxalmente, sempre ficam também como 

parte do futuro. O aqui e o agora nunca correspondem exatamente em 

tempo-espaço ao presente real. Sempre já passou. Nunca o que se dá a 

ver é o que as coisas são, mas a ficção que contamos à nos mesmos 

tendo em vista a sobrevivência, o reconhecimento, o estar lá. O desejo 

da presença é o desejo da estabilidade e da coerência de origens. As 

palavras são metáforas que indicam sempre uma outra possibilidade e é 

por isso que nos fazem mover. (GREINER, 2005, p.85, grifo nosso) 

Em MARINHO (2007)60, temos de Vieira a metáfora do conhecimento como 

uma comida que nos parece saborida: 

Ele (Jorge de Albuquerque Vieira) faz uma linda metáfora com o 

restaurante: quando estamos em um restaurante, e olhamos o prato do 

outro e dizemos - “puxa, isso deve ser bom” e queremos provar. Assim 

se dá a dimensão afetiva do conhecimento: pelo prazer. Uma excelente 

maneira de aprender é perceber o prazer que o conhecimento fornece ao 

outro (MARINHO apud FRANCELIN, 2011, p.124). 

O pensamento que associa metaforicamente o conhecimento com alimento 

permeou o meu mestrado acerca de regências de primeiridades, ou processos 

de caráter próximos, com que procedem a relação corpo-ambiente 

(Francelin,2011). E é possível de ser co-traçado a partir das ideias que têm 

vigorado, avançadas da antropologia que vem sendo praticada como 

negociações evolutivas entre o ameríndio e seu entorno (Viveiros de Castro, 

                                                 
58 A ideia dos mapas (signos peirceanos) como professores (Noth, 2013) é trabalhada. E a 

ideia de signos como reguladores (de vida, pensamento etc) se encontram desenvolvidas mais 

adiante, a partir da ideia (proposta por esta tese) da arte enquanto homeostase semiótica. 

59 Ou seja, é semiose, “ isto é, como ação ininterrupta de uma cadeia sígnica infinita de 

mediações, da natureza da continuidade. Onde imprecisão e indeterminação constituem o 

próprio arcabouço da sua lógica”. (KATZ, APUD FRANCELIN, 2011, p.60). 

60 Marinho, Nirvana. Disponível em http://idanca.net/lang/pt-br/2007/12/06/conhecer-com-

afetividade/5169Error! Hyperlink reference not valid. 

http://idanca.net/lang/pt-br/2007/12/06/conhecer-com-afetividade/5169
http://idanca.net/lang/pt-br/2007/12/06/conhecer-com-afetividade/5169
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2002, 2008), e também com o universo flexionado nas conversações de Vieira. 

Um exercício de pensamento (exercício este) pensando que o alimento é 

(metáfora de) linguagem, “boa para pensamento” (Menasche)61.  

“Menino não pega mais manga na Mangueira!” (PINHEIRO62). E das práticas 

das metáforas do conhecimento com que o corpo vai funcionando, como a 

ação de familiarizar-se com novos sabores (ou com a falta desses enquanto 

uma organização de pensamentos (Vieira)), faço analogia com um outro 

samba, esse de Pinheiro (as páginas iniciais da tese trazem um samba de 

Viola). São versos que contam das rarefações de poesia (e de comida) em um 

entorno, e que essas têm dificultado a capacidade imaginativa e de movimento 

dos corpos que convivem lá, ou seja, influindo nos momentos poéticos 

daquelas semioses, materializando-se como em corposmídia das injustiças 

sociais, educacionais, artísticas, culturais. 

“pela poesia dos nomes de favela, a vida por lá já foi mais bela, já foi bem melhor de se morar, 

mas hoje essa mesma poesia pede ajuda, ou lá na favela a vida, ou todos os nomes vão 

mudar” (PINHEIRO).  

A metáfora, como praticada pelos estudos da corpomídia, tem regência de 

primeiridade, indica sempre outra possibilidade para a cognição, o pensamento; 

e quando faz-se para relacionar teorias, sistemas de pensamentos, 

movimenta-as, criando conversações por crescimentos sígnicos, que provocam 

deslocamentos evolutivos para a gramática do pensamento. Esses 

deslocamentos vão regular o tempo dos novos hábitos, chamado de futuro.  

O propiciar conexões teóricas entre ideias formuladas em diferentes áreas é 

aqui visto enquanto uma das ignições desta tese.63 Promover, com parcimônia, 

                                                 
61 Menasche conta que essa ideia é devocionária do pensamento do estruturalista 

(antropólogo) Claude Levis Strauss (1829_1902) e continua sendo um pensamento com 

validade, a partir dos desenvolvimentos que tem sido praticados por seus pesquisadores. 

http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/audio/2014/o-ato-de-comer-enquanto-

pratica-politica-renata-menasche. Acesso em 20/04/2016. 

62 Pinheiro, “Nomes da favela” , disponível em https://www.letras.mus.br/paulo-cesar-

pinheiro/578925/. Acesso em 23/09/2016. 

63 De acordo com Greiner (2005), a prática do crescimento dos pensamentos por “pontes 

transdisciplinares” ganha fôlego (nas décadas de 1980 e 1990) projetando alguns dos mais 

importantes estudos de corpo, justamente os orientados à indisciplina radical. A corpomídia 

(KATZ e GREINER) é uma teoria indisciplinar. Em “Reverberações anti-históricas para uma 

percepção topológica da dança—um ensaio sobre formações não-discursivas e 

http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/audio/2014/o-ato-de-comer-enquanto-pratica-politica-renata-menasche
http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/audio/2014/o-ato-de-comer-enquanto-pratica-politica-renata-menasche
https://www.letras.mus.br/paulo-cesar-pinheiro/578925/
https://www.letras.mus.br/paulo-cesar-pinheiro/578925/
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investigações semióticas sobre como se dão algumas relações entre 

informações que não estão próximas, com destaque para a prática semiótica 

de Vieira. 

As pontes construídas em meio a turbulência de saberes podem e devem 

representar uma chave que não ameaça, mas, ao contrário, é capaz de nos 

aproximar daquilo que nos vincula a outros sistemas inteligentes da natureza, 

apostando na negação da hegemonia epistemológica e dos dualismos 

corpo/mente e natureza/cultura. A partir daí, será finalmente possível 

reconhecer a diversidade de estados corporais, mas sem purgá-los do fluxo 

inestancável. Tudo isso faz sentido à luz de muitas outras interlocuções, 

diálogos e encontros possíveis com autores de épocas distintas (GREINER, 

2005, p.12). 

Em Greiner (2015), tem-se anotado de uma possível empatia entre teorias 

(p.156). Escreve a autora: “talvez haja uma empatia entre algumas 

concepções”, e aqui se investiga a ideia de empatias como mecanismo 

semiótico. Porque uma das maneiras dos pensamentos crescerem é com uma 

possível similaridade entre corpos, ideias, teorias. Essa similaridade se faz por 

imagens, diagramas, metáforas: ícones semióticos, peirceanamente falando, e 

aqui arriscados enquanto empatias, a partir das semioses de Vieira, “a 

utilização de um ícone permite uma melhor elaboração tácita” (VIEIRA, 2015, 

p.243). 

A única maneira de comunicar diretamente uma ideia é através de um ícone; 

e todo método de comunicação indireta de uma ideia deve depender, para ser 

estabelecido, do uso de um ícone. Daí, segue que toda asserção deve conter 

um ícone ou conjunto de ícones, ou então deve conter signos cujos 

significados só sejam explicáveis por ícones. (PEIRCE apud NÖTH, 1995, p. 85) 

“Como nós descrevemos as descrições que fazemos dos fenômenos, tendemos 

a reconhecer como linguagem somente as nossas, quando devem existir 

outras, em outras formas de descrição” (KATZ, 2005, p.188). É preciso, para 

essa gramática, que não nos acostumemos com verdades de tanque. “O que 

eu não gosto é de uma palavra de tanque. Porque as palavras do tanque são 

                                                                                                                                                                  
ambientalidades” (2011), Greiner propõe estudos da dança com “estados topológicos”, na 

matemática,  nos conta que esses permitem a formação de conceitos. De acordo com a 

pesquisadora, os “estados topológicos” também têm atenção na geografia e, mais 

recentemente, nas suas representações digitais, onde as relações espaciais existentes entre 

os elementos, envolvem conectividade, contiguidade e proximidade. “Gerar topologia é, 

portanto, o ato de construir relações entre. Embora não seja um termo usado 

habitualmente para estudar dança, as pontes podem ser enriquecedoras” (GREINER, 2011, 

s.p).  
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estagnadas, estanques, acostumadas. E podem até pegar mofo” (BARROS, 

2015, s/p). As conversações devem ser de um modo que não se estanque em 

simples leituras de signos, ou a gramática do pensamento será interrompida, 

poderá pegar mofo! 

Outra Conversação 

A corpomídia e suas regências de primeiridades, regulam esta investigação 

acerca do conhecimento do professor Jorge de Albuquerque Vieira. O corpo do 

professor e de seus alunos, “como este que surgiu da estabilização cósmica, 

vivo como nós, estas emergência de estrelas que somos, ou a vida doada por 

equações matemáticas. Corpo no qual o conhecimento não passa de uma 

ferramenta evolutiva” (KATZ, 2003).64   

Sobre o mundo, seguem as citações (mapas) feitos por Katz (1994) acerca do 

funcionamento da evolução no Universo, habilitados pela ciência65. Que, como 

mapas, preparam o pensamento para propor o corpo também como sendo 

evolutivo, como também em movimento e também pensamento66 (território de 

plasticidades). 

Um elétron, que nem partícula sub-atômica ainda é, que existe como névoa 

de nadas, e que se fixa por intervenção do mundo macroscópico (KATZ, 1994, 

in KATZ, 2005, p.250). 

No começo, a névoa de nadas haroldiana. 67Não-tempo, não-espaço, não-

matéria. Não o nada que se imagina como um espaço sem nada dentro – e 

que já é. O nada em névoas. De repente, uma singularidade. Uma enorme 

explosão: Big Bang! Algo inicia o que não tinha início e começa um. Big Bang! 

- a explosão que faz nascer o Universo. Uma temperatura de bilhões de graus 

Celsius impedia que as partículas fundamentais se aglutinassem. A matéria 

                                                 
64 A dança, pensamento do corpo (KATZ, 2003), disponível em 

www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz61149778281.jpg. Acesso em 24/11/2006. 

65 A ciência é uma das formas da plasticidade da mente humana, e nos encarregaremos de 

apresentá-la como uma maneira de ficcionalismo semiótico, segundo a gramática do 

pensamento que o Professor Vieira tem praticado (2015). 

66 Em Peirce, “do mesmo modo que dizemos que um corpo está em movimento e não que o 

movimento está no corpo, nós deveríamos dizer que estamos em pensamento e não que os 

pensamentos estão em nós” (PEIRCE, apud Santaella, 1994, P.79).  

67 A ideia de nada de névoas, névoa de nadas haroldiana, empregadas por KATZ, aparecem 

em Campos (1993) com a transcriação que o poeta fez do Eclesiastes, do hebraico. ”Névoa de 

nadas / disse O-que-sabe /névoa de nadas / tudo névoa-nada.” E este trabalho de (Haroldo) 

Campos, transcrição, se encerra assim: “E onde a ciência cresce / acresce a pena” (CAMPOS, 

1993, P.45).  

http://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz61149778281.jpg
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tinha a forma da energia (KATZ, 2005, apud FRANCELIN, 2011, p.20). 

Primeiro. o nada. Sem tempo, espaço ou matéria. O nada. Depois, uma 

explosão. Big Bang! E depois o Universo. Uma temperatura de bilhões de 

graus Celsius impedia que as partículas fundamentais se aglutinassem, 

fazendo com que a matéria tivesse a forma de energia. (KATZ,1994, p.134). 

Foi quando, há cerca de 18 bilhões de anos, passou a existir o tempo e o 

espaço. E, em algum ponto desse amontoado de energia, partículas 

minúsculas se esbarraram pela primeira vez. Um segundo depois do Big Bang, 

teriam surgido as primeiras partículas. Passados três minutos e 24 segundos, 

elas se juntaram, formando os átomos. (Katz, 2005, apud Francelin, 2011, 

p.20). 

Os próximos 300 mil anos, os átomos gastarão criando certas formas 

irregulares, que hoje identificamos como galáxias e estrelas. A maior parte da 

energia liberada no início do Universo, quando ele ainda era excessivamente 

quente, tomou a forma de radiação de micro-ondas e nos alcançou. Invisível. 

Mas detectável. Até bem jovem, lá pelos seus 100 milhões de anos, o 

Universo era um caldo muito denso de partículas subatômicas, tão 

indevassável que a radiação esbarrava nas partículas e se perdia. Desses 

primórdios, portanto, nada sabemos. Quando os elétrons foram aprisionados 

em massa pelos prótons, as partículas de luz (os fótons) puderam formar a 

radiação de fundo com a qual preencheram o Universo. E que chegou até nós. 

Não de um ponto único, mas de toda as partes, simultaneamente, uma vez 

que o fenômeno que lhes havia dado origem ocorrera por igual no Cosmo 

inteiro. Foi esta a imagem que o satélite Cobe (Cosmic Background 

Explorer) captou, em abril de 1992: a “foto” de um Universo-baby, com 

irrisórios 300 mil anos. Desde sempre, o Universo não parou de se expandir, 

tenha ou não nascido deste “milagre leigo” - apelido que Ilya Prigogine, 

Prêmio Nobel de Química de 1977, dá ao criacionismo astrofísico conhecido 

por Big Bang (...). Uma expansão contínua (…)A expansão atinge tudo. Não 

importa o ponto onde se esteja (…) as galáxias serão sempre vistas 

afastando-se cada uma das outras. (…) Porque o Universo é finito no tempo, 

mas não no espaço, o que está longe fica no passado. Ou seja, ver o limite do 

Universo seria como espiar o seu nascimento (…) Mas o princípio, bem 

sabemos, nunca é muito determinável. Podemos, por exemplo, estar vivendo 

num Universo aberto, criado há 15 ou 18 bilhões de anos, com um futuro 

infinito. Ou podemos estar morando num Universo fechado, que começou 

num determinado momento no tempo, e que acabará em outro momento, 

também determinado no tempo. Ou podemos pertencer a um Universo cíclico, 

de qualquer outro modelo. (KATZ, 2005, apud FRANCELIN, 2011, p.20). 68 

(grifo nosso). 

Para os adeptos do Big Bang, poderá ocorrer um freamento na expansão das 

galáxias. Uma contração se iniciaria até que toda a massa do Universo se 

concentrasse novamente num ponto singular (densidade e temperaturas 

infinitas). Ocorreria, então, um Big Bang às avessas, ou seja, um Big Crunch. 

Um cenário que descreve um Universo pulsante, onde o fim se confunde com 

o próximo começo (2005, 179). 

                                                 

68 A professora-orientadora estudou filosofia e música antes de pós-graduar-se. Com Greiner, 

desenvolve a teoria corpomídia. (Fala Katz): “Decidi que iria estudar filosofia aos catorze anos 

e nem imaginava que seria a escolha mais sensata que faria na vida, porque, hoje em dia, é a 

filosofia que me possibilita estar na PUC-SP trabalhando com teorias científicas, e me ajudando 

a encontrar um lugar para as artes do corpo na Universidade, para que a Universidade fale 

com este tipo de produção” (NATALE, 2001, in Wikidança.net). Acessado em 15/12/2016. 

http://www.wikidanca.net/wiki/index.php/Helena_Katz.   

http://www.wikidanca.net/wiki/index.php/Helena_Katz
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Há 4,5 bilhões de anos, uma crisálida de gás e poeira gerou o sistema solar. A 

terra deve existir desde então. Afinal micro-organismos já faziam fotossíntese 

há 3,5 bilhões de anos.  (KATZ, 1994, p.30). 

Elas (as citações feito mapas de Katz) conversam com Vieira: “Em resumo, o 

homem é o que o Universo é” (VIEIRA, 1994, p.122). “O Universo, por algum 

motivo desconhecido, existe. E por outro motivo também desconhecido, ele 

tenta continuar existindo” (VIEIRA, 2006, p.106). De acordo com Vieira, o 

problema da permanência, como um parâmetro básico sistêmico “ é um 

problema do Universo”.(VIEIRA, 2015, P.99)  

 

O trazer, na minha tese, esses mapeamentos do Universo feitos por Katz 

(1994)69, além de instruir a uma provável rota da corpomídia como teoria das 

associações e plasticidades evolutivas do corpo-ambiente (Katz e Greiner, 

2001) - plasticidades para as quais se dirige a gramática do pensamento 

peirceano – vê signos, nestes mapas de Katz (1994,2005), que se apresentam 

com frescor à mente, e ainda (mesmo com o passar do tempo) funcionam 

como mapas para a gramática do pensamento peirceano70. Na semiótica (capaz 

de Universo), a vigência de um pensamento e a característica que este se 

responsabilize por outros (no tempo chamado de futuro) - ou seja, semioses 

sendo tempo dos novos hábitos -, é responsabilidade do quão de momento 

poético foi investido nele.  

Silveira irá propor que, peirceanamente falando, qualquer pensamento (mapa) 

tem um primeiro momento poético. O universo fenomenológico não seria 

mapeado e, consequentemente, representado como um programa de conduta 

racional, se não fosse apresentado à mente como admirável e amável, e das 

                                                 

69 O mapeamento em questão foi feito por Katz no Capítulo TRÊS, da Tese Um, dois, três, a 

dança é o pensamento do corpo (COS-PUCSP,1994). O Capítulo, cuja ênfase recai sobre as 

ideias de evolução para promover trânsitos entre e arte e a ciência, tem os mapas precedidos 

pelos versos “Assim é que elas foram feitas (todas as coisas) – sem nome… Porém, vendo o 

Homem, Que as moscas não davam conta de iluminar o silêncio das coisas anônimas – 

passaram essa tarefa aos poetas” (BARROS,1991, in KATZ,2005, p.175). Certamente, esses 

versos já são parte dos mapeamentos do Universo praticados por Katz. Entre outros tantos 

mapas, eles também (esses versos) são signos que prepararam o pensamento para o 

pensamento corpomídia.  

70 A semiótica peirceana tem que o arranjo das palavras numa sentença deve funcionar como 

um mapa, de forma icônica, para mostrar as formas de síntese dos elementos do pensamento. 

E (tem) que a formulação de conceitos também depende desse processo do ícone (Pignatari, 

1974). 
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ocorrências disso fala que a proposta peirceana, e outras representações de 

Universo (por serem evolutivas) são teorias com momentos de poesia na 

história da ciência.  

Vista no âmbito geral em que se desenvolve a filosofia peirceana, a produção 

poética não se limita às áreas que a cultura contemporânea denomina e 

reconhece como atividades artísticas. A produção de hipóteses científicas, 

como sínteses originárias da representação de leis gerais de classes de 

fenômenos e de determinação de condutas para o futuro, pertence 

igualmente ao domínio da produção poética: (...) a proposta peirceana, as 

representações newtonianas e einsteinianas do universo são momentos de 

intensa poesia na história do pensamento. (SILVEIRA, 1983, p.21)71 

Katz, ao pensar a arte como plasticidade das plasticidades da gramática de 

pensamento com a qual evoluímos, e que nos regula às outras plasticidades, 

afirma que se proposto distante das regências abdutivas, o pensamento de 

arte e de vida não se abrigam bem (Katz, 2010). 

Ainda em Silveira: 

As produções reconhecidas como artísticas só o são na medida em que 

trabalham os signos – linguísticos ou não – fazendo aflorar do meio dos 

códigos que impõem seu uso, novas maneiras de ressaltar facetas do objeto a 

que se referem (…) chegam mesmo a propor novos objetos e, por 

consequência, novos signos. Assim procedendo, ampliam o universo de 

condutas possíveis, criam novos objetos amáveis e admiráveis e diversificam 

as possibilidades de interação da inteligência “científica” com o mundo. Fazem 

crescer, a seu modo, a própria perfeição do universo (SILVEIRA,1983).72  

 A arte inaugurando semioses, e responsabilizando-se pelo avanço dos signos 

de Universo, uma homeostase semiótica. “E deixe-me dizer aos cientistas que 

os artistas são observadores muito mais finos e preciosos do que eles, 

excetuados os pormenores especiais que constituem o objeto de sua 

investigação” (PEIRCE, apud Pignatari, 1974, p.55). 

Como esse mapeamento de Katz (1994) vem da produção de um pensamento 

da arte (a dança), ele foi construído com competências poéticas que afiguram 

possibilidades (de acordo com a gramática peirceana) de se estenderem mais 

                                                 
71 Semiótica Peirceana e Produção Poética, disponível em 

http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/28195/S0101-

31731983000100003.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 23/12/2016. 

72 SILVEIRA (1983), Semiótica Peirceana e Produção Poética, disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/trans/v6/v6a03.pdf. Acesso em 14/02/2016. 

http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/28195/S0101-31731983000100003.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/28195/S0101-31731983000100003.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.scielo.br/pdf/trans/v6/v6a03.pdf
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nos tempos e espaços de futuros, de dialogar com novos hábitos, e de formar 

melhor com a complexidade, de corpar-se em mapas. 

A ideia da semiótica peirceana como “gramática do pensamento” reclama por 

ser definida enquanto lógica do pensamento, maneira para que os 

pensamentos procedam em crescimento. E sugere uma metodologia, se 

pensarmos a semiótica peirceana como uma gramática do pensamento, onde 

cognições (construídos com padrões compromissados com todos os aspectos 

ontológicos e epistemológicos do universo sígnico) podem ser pensadas como 

mapas. Diagrama e programa de uma lógica de pensamento em futuro. 

Gramática de futurações, lógica da ciência do futuro (Santaella, 2004). Os 

mapas são as regências poéticas desta gramática do pensamento, e, formas de 

condução de experimentos imaginativos, evolutivos, e de homeostase, aqui 

entendida como garantia de qualidade de ligação “empatia” regulação de 

futuro, e de semiose. 

De acordo com Silveira (1983), é a facilitação do entendimento do pensamento 

como natural e evolutivo ao Universo, e o não cerceamento desses momentos 

poéticos que regulam um bom futuro para a gramática do pensamento, e do 

mundo. 

A vida como fulcro de potencialidades infinitas, no entanto, exige o momento 

poético; só a partir dele os objetos podem ser realmente amados e escolhidos 

como fins e, a partir daí, podem ser estabelecidos, por meio da representação, 

programas e hábitos de conduta auto-controlada. O cerceamento do momento 

poético é, no rastro da filosofia peirceana (...) do bloqueio da produção e 

interpretação de signos que leiam efetivamente os objetos como fatos 

determinantes da existência e que determinem, por sua vez, a conduta para o 

futuro. (SILVEIRA,1983)73 

Quando Katz (e, por conseguinte, a corpomídia defendida por Katz e Greiner) 

prefere as ideias que portam o traço da evolução, propícias aos intercâmbios 

de informações— ambiente, Universo, e outros corpos — esse pensamento se 

faz como “nascimentos na ponta do lápis” (o poeta Manoel de Barros fala “Na 

ponta do meu lápis há apenas nascimento” (BARROS, 2010, p.65)) cumprindo 

o destino semiótico da gramática do pensamento. Cartografados, pela 

corpomídia, o corpo e tudo o que nele adentra “se ajustam permanentemente 
                                                 
73 Disponível em http://www.scielo.br/pdf/trans/v6/v6a03.pdf .Acesso em 23/07/2016. 

http://www.scielo.br/pdf/trans/v6/v6a03.pdf
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num fluxo inestancável de transformações e mudanças” (KATZ, in GREINER, 

2001, p. 71). Corpomídia: nessa ideia de corpo, “o que está fora, adentra”. 

Qualquer ser vivo capaz de processar informações produz mundos interiores74, 

mesmo as bactérias, pois também elas são capazes de uma integração 

estável entre a auto-referência e a referência do outro. Quem estranha a 

inclusão das bactérias provavelmente desconhece que elas desenvolveram 

uma capacidade de fazer distinção baseada em hábitos citomoleculares 

historicamente apropriados e construídos dentro da arquitetura dinâmica 

macromolecular da célula e de seu DNA. Na superfície, dezenas de milhares 

de receptores de moléculas de proteínas se ligam às moléculas selecionadas 

no ambiente, mediando a química de fora a padrões de atividade interna. 

Como se vê, as bactérias nos ajudam a perceber que as noções de 

dentro/fora passam a pedir um outro entendimento, no qual as noções de 

identificação de distinções via geográfica perde o valor (KATZ,2003).75  

Gramática do pensamento que tem mapas pelos quais funcionam nascimentos! 

No momento em que a informação vem de fora e as sensações são 

processadas no organismo, colocam-se em relação. É quando o processo 

imaginativo se desenvolve. Assim, a história do corpo em movimento é 

também do movimento imaginado que se corporifica em ação (GREINER, 

2006, p.64). 

(Por estarem em pensamento e movimento) tais ideias de corpo constituem 

uma das especiações da semiose que garante a não estancabilidade da 

gramática peirceana. As coisas que nos adentram nutrem 76 o pensamento 

corpomídia e o crescimento da gramática peirceana (Katz e Greiner).  

Acho que um poeta usa a palavra para se inventar. E inventa para 

encher a ausência de mundo. E inventa quase tudo, sendo que só 

falta o começo e o resto. Acho que o poeta escreve por alguma 

deformação na alma” (BARROS, 2010, p.85).  

As ausências de mundo que adentram a gramática do pensamento e se 

encadeiam com a sua lógica se distendem em corpomídia dessa condição. Do 

                                                 
74  Entre outras coisas, a tese se organiza ao propor uma possível negociação entre as ideia 

de “mundo interior” e mapeamentos internos, movimento internalizado, e faz isso ao 

aproximar a ideia de Umwelt (trabalhadas por Vieira) com o corpomídia, de Katz e Greiner. 

Essa aproximação já tem sido feita nas últimas 2 décadas (Katz, Imparato, Machado, Martins 

etc), mas ainda carece de ganhos de concordâncias e coerência, e o que se busca aqui é um 

pequeno ganho para esta negociação. 

75  A dança, pensamento do corpo (KATZ, 2003) disponível em 

http://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz61149778281.jpg. Acesso em 24/11/2016. 

76 A metáfora do conhecimento como alimento aparece na corpomídia quando Katz e 

Greiner falam da teoria nutrida pela confluência de diversos estudos (2005). Vieira também 

faz o deslocamento do conhecimento como algo saboroso, e Francelin (2011) propõe, a 

partir da leitura de Viveiros de Castro, semioses ameríndias a partir das práticas cognitivas 

e comunicacionais com as quais os amazônicos constroem seu corpomídia. Ainda 

Conhecimento e alimento como ferramentas evolutivas para o corpo. 

http://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz61149778281.jpg
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pensamento distendido em corpomídia, sabe-se que o assim se comportar, 

conectando diferentes níveis de descrição, não passa de um traço evolutivo. 

Caso a vida funcione assim, de fato, com o passar do tempo... 

... com o passar do tempo, as trocas permanentes de informação tenderiam, 

quase que como uma consequência natural, a borrar as suas próprias 

delimitações, produzindo, então, uma plasticidade de fronteiras não 

controláveis. Assim, o fato das fronteiras estarem muito móveis hoje, tanto 

na ciência quanto na arte, não passa de um traço evolutivo. A compreensão 

da vida como produto e produtora de uma rede inestancável de troca de 

informações, marca uma diferença básica. Nela, a ideia de corpo como mídia 

ocupa posição central. As informações estão no mundo, agindo. contaminando 

e sendo contaminadas. A natureza não respeita operações entre parênteses 

por muito tempo (KATZ e GREINER, 2001)77 

 Névoa de nada de possíveis preenchimentos de tempos, linguagens, culturas. 

“Um quase nada que preenche tudo” (PIGNATARI, 1979, p.78), por ser a mídia 

da natureza, capaz de Universo, plasticidades e associações da mente humana. 

O corpo corpomídia, feito o poema, também um não-algo que não será 

preenchível, pois está sempre sendo de outro modo, tem tendência à 

generalidade (com a sua plasticidade para o que ainda não encontrou). O 

modo como o corpomídia preenche tempos, linguagens e culturas é 

materializando-os como corpo. 

(Portanto) O contexto do qual a corpomídia é mídia diz respeito sempre aos 

acordos comunicacionais que os corpos fazem nas condições existentes, com 

as maneiras que conseguem lidar com as informações 

Contexto inclui, portanto, sistema cognitivo (mente), mensagens que fluem 

paralelamente, a memória de mensagens prévias que foram experienciadas e, 

sem dúvida, a antecipação de futuras mensagens, que ainda serão trazidas à 

ação e que existem como possibilidade. Processos coevolutivos entre corpo e 

ambiente produzem uma rede de predisposições perceptuais, motoras, de 

aprendizado e emocionais, e sua implicação no meio é inevitável e 

fundamental para o que daí surge como linguagem (GREINER e KATZ)78   

                                                 
77  KATZ, Helena. GREINER, Christine. Corpo e processos de Comunicação. Disponível em 

http://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz71314110790.pdf. Acesso em 23/09/2016. 

78  KATZ, Helena. GREINER, Christine. A natureza cultural do corpo. Disponível em 

http://www.academia.edu/11232673/GREINER_Katz_A_natureza_cultural_do_corpo_1. Acesso 

em 24/06/2016. 

 

http://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz71314110790.pdf
http://www.academia.edu/11232673/GREINER_Katz_A_natureza_cultural_do_corpo_1
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Dos mapas, também nosso corpo (KATZ): “Talvez todos os atos da nossa 

percepção sejam atos criativos. Nós criamos o mundo que vemos. Nós o 

modificamos com a experiência e ele não deixa de ser um mundo inventado” 

(KATZ, 1994, p.174). “Para conhecer, precisamos de doses de familiaridade e 

de estranheza. Não há local onde esta combinação se faça tão presente quanto 

o nosso corpo” (KATZ, 2002, p.88). Arte e ciência são sempre, cada um com 

seu traço, corposmídia de regências icônicas. 

Sempre a presença do ícone – traço de união entre arte e ciência – a forma 

da síntese por excelência. O artista e o cientista são criadores de ícones, um 

na esfera do mundo psíquico, outro na esfera do mundo físico. O escritor e o 

cientista não diferem, de modo antagônico, em seus respectivos trabalhos. O 

primeiro cria uma ficção que não é arbitrária, estabelecendo afinidades que 

compõem algo assim como uma síntese qualitativa, da qual não se pode dizer 

que seja verdadeira, mas que tem caráter geral; o segundo cria diagramas 

que, se não são ficções 79 , são criações onde sintetiza relações entre 

elementos que antes não pareciam apresentar qualquer conexão 

(PIGNATARI,1974, p.55). 

Em texto de 2011, Greiner diz que “a proposta é identificar ordenações de 

pensamentos que se manifestam na medida em que ambientes e corpos se 

qualificam mutuamente, singularizando-se a partir das relações que 

constroem” (GREINER, 2011, p.131). Mapas de uma gramática do pensamento, 

método. 

Enquanto mídia dessas ocorrências, configura-se como uma zona de 

investigação que pede especificidade aos instrumentos empregados nesta 

tarefa. Se práticas físicas e conhecimentos de todas as ordens se estabelecem 

como corporizações, isto significa o resultado de uma operação: a da troca 

co-evolutiva entre organismo e meio. A corporização é o fenótipo de um 

processo comunicacional. (…) Tendo em vista a coleção de sinais que 

pontuam essas ações e troca entre corpo e ambiente, pode-se falar que está 

em marcha uma geografia comunicacional, sempre em processo, nunca 

aprontada. O corpo é a mídia, o território físico da corporização. (KATZ, 2002, 

p.90) 

O corpo como um mapa corpado. 

A gramática do pensamento que se autoriza a partir da proposta de Charles 

Sanders Peirce (1839-1914) aposta na plasticidade da mente e do mundo 

orgânico como reguladoras para a sua lógica e para a constante expansão do 

pensamento e suas generalizações. E a corpomídia (Greiner e Katz) preza 

                                                 
7979Mais adiante a tese fala do ficcionalismo semiótico praticado pelo Professor Vieira (2015). 
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exatamente pelo exercício teórico de construir-se responsabilizando-se (corpo, 

teoria, corpo da teoria) como mídia da plasticidade da mente com os 

ambientes. Assim, a corpomídia pode ser lida como uma das linguagens desta 

gramática do pensamento peirceano. Não à toa, a corpomídia diz que, de 

maneira muito abreviada, podemos lembrar que tudo o que surge no mundo 

luta para permanecer, e que a chave para tal se encontra na capacidade de 

produzir uma continuidade. Cadeias que devem ser garantidas pelo melhor que 

pode ser feito para seus momentos poéticos. 

O filósofo Charles Sanders Peirce falava em semiose – nome com o qual 

descrevia a ação permanente que um signo tem de produzir outro a partir de si 

mesmo, de modo que o novo signo produzido seja capaz de portar a mesma 

propriedade de produzir outro a partir de si mesmo, mostrando tal propriedade a 

semiose como o mecanismo que necessita da produção de signos para se 

perpetuar. O desejo de permanecer, que leva à necessidade de fazer outro a 

partir de si mesmo, pode se realizar porque no mundo onde vivemos as 

informações tendem a operar dentro de um processo permanente de 

comunicação e, nesse movimento de trocas constantes, enquanto se modificam 

as informações vão também transformando o meio (GREINER e KATZ, 2001)80 

Como se sabe, a prática de nomear depende da eficiência do ato de classificar. 

“O nomear desenha topologias e tem uma duração que lhe independe, pois 

tudo o que se põe no mundo segue um percurso que a mistura de acaso e 

causalidade vai configurando” (ibidem). Esta tese caminha tentando nomear 

alguns desses processos enquanto procedimentos empáticos, mapas para as 

conversações do professor Vieira com o conceito de corpomídia, com alunos e 

com o cosmos.  

“Vivemos em uma crise evolutiva, se sobreviventes, em complexidade mais 

elevada, caminharemos mais ainda em coerência com o Universo complexo” 

(VIEIRA, 2015, p.37). 

 

Nesse perfil de Vieira, que mais tem a ver com uma ontologia (que é como o 

professor vê o mundo), vêm atadas as ideias da ontologia e da construção do 

Universo (não só do vivo, pois a química galáctica já é a química do vivo81 e já 

                                                 
80 “Corpo e Processos de Comunicação” (2001), KATZ E GREINER. Disponível em 

http://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz71314110790.pdf. Acesso 20/10/2016. 
81 Todo o material necessário para formar cadeias de aminoácidos já se encontra aí, ao que 

tudo indica só faltando nicho adequado para tornar eficaz um surto de complexidade. A relação 

entre evolução (química galáctica – estrelas - colapsos gravitacionais), cérebro e homem se dá 

http://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz71314110790.pdf
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é a da complexidade). Regências poéticas que possibilizam mais. 

 “A química galáctica é aquela do vivo e já é a da complexidade” (VIEIRA, 

2015, p.281). E sobre a relação corpo-ambiente, diz que todo material 

necessário para formar as cadeias da vida (aminoácidos) já está presente na 

evolução de uma galáxia: “ao que tudo indica, só faltando nicho adequado 

para tornar eficaz um surto de complexidade“ (VIEIRA, 2015, p.283).   

Em Vieira (2008), encontramos que as cadeias de ADN, redes neurais, tecido 

nervoso, cérebro são emergências do Universo, “ isto implica, entre outras 

coisas, que se observarmos atentamente os sistemas à nossa volta, 

perceberemos que eles são, afinal, espaços de estados legais tornados 

concretos, inclusive organicamente. “ (VIEIRA, 2008, 

p.88).                                               

 Vieira fala que já estamos habituados a pensar o mundo a partir do 

surgimento da vida em mares primitivos. Os elementos básicos para a vida 

terrestre teriam sido gerados a partir de tempestades, descargas elétricas em 

mares primitivos, compostos por metano amônia, água e hidrogênio. “Mas é 

também necessário lembrar que eventos de tal complexidade não são 

unicamente terrestres. A química galáctica evolui no sentido de uma química 

orgânica” (VIEIRA, 2015, p.281).  

Em 2008, Vieira escreveu, sobre o investimento em uma (semiose) da Teoria 

Geral de Sistemas  de caráter mais amplo:  

É necessário frisar que tal proposta encontra-se, na verdade, em estágio proto-

teórico, consistindo, hoje em dia, em um aglomerado de teorias de vários níveis, 

parcialmente coerentes, mas ainda não totalmente - a teoria ainda não 

apresenta seus subssistemas com conectividade e coesão necessárias para a sua 

plena e fértil coerência. Mas parece-nos uma atitude, tanto teórica quanto 

metodológica, de grande potencial, a tentativa da elaboração da mesma. 

(VIEIRA,2008, P.90). 

Vieira sempre admitiu a sua dificuldade em conseguir parar e escrever. 

Contou-me, por diversas vezes, de que muitas ideias estavam em 

pensamentos, e eles se dissipavam, ficavam para outra hora, apareciam 

“espontaneamente” em sala de aula, e se dissipavam. Promete um dia parar e 

escrevê-los, e continuar semioses que (até o momento) permanecem em 

possibilidades. 
                                                                                                                                                                  
por uma espécie de “empatia evolutiva” com a complexidade do Universo 
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Porque a cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e que estão para 

haver são demais de muitas, muito maiores diferentes, e a gente tem de 

necessitar de aumentar a cabeça, para o total. Todos os sucedidos 

acontecendo, o sentir forte da gente — o que produz os ventos. Só se pode 

viver perto de outro, e conhecer outra pessoa, sem perigo de ódio, se a gente 

tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na 

loucura. Deus é que me sabe (ROSA,2010, p.70). 

Das regências dessa gramática do pensamento à plasticidade das linguagens, 

onde irregularidades continuam a ter parecências com galáxias e estrelas, 

“névoa de possibilidades do movimento” (KATZ, p.253): o corpo, também, 

nunca congruência de mesmos. 

A cada etapa das rupturas parciais (do corpo humano) correspondeu uma 

determinada névoa de possibilidades do movimento. A atualização de 

quaisquer deles, contudo, há três milhões anos (atrás) ou exatamente agora, 

possivelmente acontece de acordo com o mesmo mecanismo: uma ação do 

macro-cósmico torna visível um entre todos os outros passos possíveis. O ato 

de dar nascimento à (uma) ação passa, inevitavelmente, pelas condições 

materiais de onde (pelo corpo) ela se atualiza, toma forma. (…) Ao longo 

deste tempo, provavelmente, foi sempre um estímulo, chegado como 

pressentimento de forma que, em associação por semelhança, percorreu os 

circuitos neuronais para dar à luz o fruto desta química de formas. (...) Porta 

de entrada de todo e qualquer conhecimento, o corpo é um locutor complexo 

que não fala apenas por suas retas e curvas, mas igualmente por construções 

que começam, nas primeiras associações de formas operadas pelas sinapses 

(KATZ, 2005, p.253-254). 
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Mais Outra Conversação 

Em um artigo do ano de 1997, o professor Vieira assegura que, com o recente 

desenvolvimento das ciências, o pensamento peirceano conquista crescimentos 

em coerência. As ideias de Charles Sanders Peirce, ele mesmo um exemplo de 

vida científica, têm-se tornado atuais nos recentes desenvolvimentos 

científicos deste século. (VIEIRA, 1997, in VIEIRA, 2015, p.185).  

O pensamento peirceano, como um vasto mapa epistemológico para qualquer 

tipo de investigação de qualquer espécie que seja. Peirce, como aparece em 

Santaella (1994, p.15), tinha desinteresse pela palavra epistemologia, 

“ (palavra, de resto, que ele próprio detestava)” (SANTAELLA, 1994, p.20).  

Sobre semiose, cabe introduzir o resumo da tese de doutorado do professor, 

que diz: “É proposta uma generalização do conceito peirceano de Semiose, de 

forma a conter processos em sistemas não-vivos e é discutido ainda o seu 

papel na evolução da espécie humana como elaboradora da complexidade”. 

(VIEIRA, 1994, p.09). 

Vieira fala sobre a paisagem semiótica que afiançou a sua tese no Programa 

em Comunicação e Semiótica (COS-PUCSP):  

Esse esforço resultou em um Doutoramento, em 1994, tornado possível no 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica da PUC/SP, 

um ambiente extremamente fértil na ocasião para o desenvolvimento de 

trabalhos interdisciplinares. Sob a orientação de Maria Lúcia Santaella Braga e 

nas citadas condições ambientais por ela permitidas, tivemos a oportunidade 

de aprimorar estudos tímidos feitos anteriormente (e de maneira autodidata) 

em Filosofia e fomos então apresentados ao vigor da Semiótica de Charles 

Sanders Peirce, que hoje em dia norteia nossa visão de mundo (VIEIRA, 2008, 

p.09-10). 

      

Nesta tese, quando falamos em semiótica, gramática do pensamento peirceano, 

ela abarca toda a arquitetura peirceana do pensamento. Conta Santaella que 

esta semiótica está apta a descobrir ontologias e seus possíveis futuros porque 

é elaborada com um traço primigênio ao Universo, que é o de conduzir o 

entendimento das coisas e suas relações a partir da noção de cadeias de 
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signos (Santaella, 1994). Pensamentos, raciocínios, percepções, paisagens, 

emoções, ações, linguagens, lógicas são signos completos, ou signos ainda em 

fazimento. 

Não há nada de novo na visão do presente escritor, exceto que ele estende 

essa doutrina para todos os signos completos, com vestígios deles em signos 

incompletos, e que ele nota alguns fatos que se forçam sobre a atenção da 

pessoa que suficientemente considerar os termos relativos (e isso de um 

modo tão frutífero que, por exemplo, pode ser levada a novos importantes 

teoremas da matemática), mas que ficam mascarados se não levar tais 

termos em consideração, e que jamais podem aparecer, mesmo que se leve e 

o estudo não for toleravelmente inteligente. (PEIRCE, apud SANTAELLA,1994, 

p.98). 

 

Segundo Katz, a proposta sistêmica do professor Vieira (cujas conversações 

são o tema desta tese) facilitou que os signos das ciências cognitivas82 que a 

atraíram (na época do seu doutoramento) crescessem no pensamento de 

corpo, levando-a a formular a dança como pensamento do corpo. “Aqui, o 

professor Jorge de Albuquerque Vieira se tornou ignição inicial” (ibid.)83.  

Outros humanos têm que assumir o papel de permitir o crescimento alheio, 

uma atitude que só é possível através de movimentos de afetividade e 

altruísmo. Se, por um lado, nosso comportamento reptílico contradiz isso, ou 

nega a possibilidade, somos obrigados a admitir a existência de nossas 

dimensões afetivas e racionais, amparadas em sistemas neurológicos reais e 

concretos. Bondade e sensibilidade não são portando ficções ou idealizações 

extremadas: são possíveis, afinal (VIEIRA, 2006, p.126). 

 Da gramática do pensamento à plasticidade de toda essa semiose, as 

dimensões afetivas de que fala Vieira como “a forma de um sentimento se 

engendra como um estado de qualidade” (KATZ, 2005). O professor Vieira 

(corpo em pensamento), mapa (todo bom mapa deve endereçar-se) para a 

ignição de novos mapeamentos.  

                                                 
82  O diálogo com as ciências cognitivas marca o começo do entendimento do corpo enquanto 

corpomídia. Aqui, o terceiro Capítulo será construído a partir de negociações com o 

pensamento do neurocientista Antonio Damásio (2011), cientista que a corpomídia persiste em 

enredar nesses últimos 20 anos. 
83 Vieira fala que a formação de alunos, cientistas, está atada ao entusiasmo, e à paixão de 

seus professores, orientadores. “A dimensão afetiva e emocional é importantíssima para a boa 

produção: afinal, só pessoas extremamente apaixonadas pelo que fazem conseguem produzir 

uma coisa tão difícil e complexa quanto ciência” (VIEIRA, 2006, p.46). Nesta tese, fazer ciência 

tem como assunto (comunicações e comunicabilidades do pensamento de Vieira) e principal 

referencial teórico a Corpomídia (KATZ e GREINER) - ignições de dimensões afetivas do 

conhecimento de Vieira que, acredito, contaminaram tanto a mim quanto Katz, e também 

Greiner. 
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“Colocando-se, para nós, entre aqueles pesquisadores que abrem caminhos e 

despertam o ânimo de seus ouvintes, e do público leitor para a investigação 

científica em harmonia com a reflexão filosófica e a sensibilidade para a arte” 

(SILVEIRA, 2005, in Vieira, 2008, p.19). (grifo nosso).84 

Vieira (1994) nos diz que suas conversações são mapas para dar conta de sua 

proposta metodológica: “E se os conceitos de vida, mente, significação, entre 

outros, forem dilatados em seus alcances, o processo de semiose pode 

efetivamente ser encontrado em todo o Universo” (VIEIRA,1994, p.65). A ideia 

de mapa (que está ligada a especulações quanto ao parâmetro da 

complexidade e ao de que o ambiente vai virando corpo), vai corpando os 

acordos cognitivos e os ambientes desta tese. A tese trata também de pensar 

os acordos cognitivos e comunicacionais – as conversações – do professor 

Jorge de Albuquerque Vieira em seus possíveis 

acomodamentos/arranjos/sintonias em uma variedade de semioses, que 

regem e enredam outros conhecimentos e novas conversações.    

Do percurso até o doutoramento, Vieira recorda, em texto de 2006, que iniciou 

suas atividades de pesquisa no âmbito da Ontologia e da Semiótica, quando 

começou a tentativa de testar conceitos semióticos na análise de sinais obtidos 

no domínio das ciências exatas, em particular os fornecidos pela Astrofísica. E 

compartilha que foi acalentado e seduzido por um Universo magnífico, “que 

sinalizava o quanto era distante e complexo, mas também o quanto era 

próximo de nossa existência” (Vieira, 2006, p.10). Evoca e prenuncia ali um 

marcante sentimento de uma comunicação "mais presente que aquela obtida 

pelos métodos convencionais de análise de dados, associadas a toda uma 

dimensão estética, o que nos levou à tentativa de inovar nossa visão de 

mundo” (Vieira, 2006, p.10).  

Ao fazer esse mecanismo teórico do que antecede e do que sucede, que são 

próprios das cadeias ontológicas do pensamento, teorias e conceitos 

fundamentais, alguns, “tomados como primitivos”, assumem outras ideias de 

sistemas: “uma das vantagens da prática ontológica é que, ao lidarmos com 

                                                 
84  Silveira escreveu, em 2005 o prefácio do livro de Vieira Ontologia, Formas de 

Conhecimento: Arte e ciência, uma visão a partir da complexidade, publicado em 2008. 

Silveira é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual Paulista, campus 

de Marília. 
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traços muito gerais das coisas, podemos utilizar os mesmos para fazer 

comparações e conexões inter e transdisciplinares” (Vieira, 2008, p.26).  Para o 

professor, o conhecimento que vem deste mecanismo teórico é a ontologia, 

que pode facilitar em busca do geral e do completo, e que vai dialogar “com 

desenvolvimentos e descobertas recentes, tais como caos determinista, 

flutuações ruidosas, estruturas dissipativas, sistemas auto-organizativos” 

(Santaella, 2006, in Vieira, 2007, p.15), descobrindo que o que comunicam 

(e/ou o modo como comunicam) é parecido porque guardam o traço evolutivo 

de estarem em constantes negociações com a complexidade.   

O trabalho praticado pelo professor se faz por estar “disposto a buscar 

representações de um universo em rede evolutiva, que não conhece centro, e 

que não encontra num ponto ou plano fixo uma estabilidade e uma 

previsibilidade física ou ontológica” (Silveira, p.15, in Vieira, 2008). O 

enredamento que acontece ao imaginar que as ideias primevas de sistema 

funcionam de modo parecido com a semiose porque portam traços evolutivos 

de um Universo ainda iniciativo, também é assegurado com a compreensão da 

generalidade semiótica. No trabalho de Vieira, o pensamento consegue alcance 

de ontologia porque é pensado em signos em sua máxima generalidade. A vida 

dos signos, como produto e produtora de uma rede inestancável de 

informações: “sendo pensamento, todo real seria evolutivo e destinado a 

expressar em futuro a perfeição de sua forma”. (ibid. in Vieira, 2008)  

A escolha metodológica de Vieira de não apartar a semiose (ação do signo) da 

Teoria dos Sistemas no modo como organiza seu pensamento (seja mental, 

oral, aulas, textos) vem do entendimento de que é assim que elas funcionam, 

semiótica e sistemicamente, reconhecendo a irreversibilidade dos processos do 

Universo, e o testando como um quase-método (ou método) também em 

nossos sistemas psicossociais.  

Assim, é da parecença, com essa mesma escolha metodológica que o 

conhecimento praticado pelo professor tem se autorizado cada vez mais entre 

pesquisadores, colegas, alunos, e outros interessados em pensar a 

complexidade, porque suas ideias primam pela originalidade (Santaella, p.16 in 
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Vieira, 2007) - originalidade que “nasce da capacidade de promover a 

conectividade entre pensamentos” e pensamentos outros. 

No prefácio do livro Ciência: Formas de conhecimento: Arte e ciência 

uma visão a partir da complexidade (Vieira, 2007), Santaella (Santaella, 

2006, in Vieira, 2007, p.17) antecipa que, para os que amam aprender, o 

trabalho de Vieira abriga ideias germinadas “ao longo de uma carreira 

eminentemente brilhante, bela na coerência e lucidez com que caminha na 

direção de seus alvos”. E que, ao promover o enredamento da Teoria Geral dos 

Sistemas com a Semiótica peirceana, o pensamento de Vieira alcançou 

“consequências inéditas”, que não conheceríamos se essas fossem tratadas de 

modo apartado. O caminho (das origens) que a Teoria dos Sistemas de Vieira 

percorre tem início como uma ontologia científica, “segundo a qual os sistemas 

são componentes do universo” (ibidem, p.15). 

“ Mas bem ficamos sabendo que é também das percepções primárias que 

nascem arpejos e canções e gorjeios.” (BARROS, 2013,p. 418). 

 

Ainda, em Santaella (SANTAELLA, in VIEIRA,200785), a pesquisadora conta que 

já acompanhava com “curiosidade e admiração” o trabalho de Vieira há quase 

uma década, e mais uma década se soma a esse tempo (até a nossa presente 

mapa-tese), desde que o trabalho do professor foi (aberto) para que as 

pessoas pudessem conhece-lo na forma de livros. “Com personalidade 

inventiva”, o pensamento que o Professor Vieira fez emergir nas Ciências da 

Comunicação é orientado às diversas comunicabilidades com as quais a 

complexidade se mescla, em seus aspectos ontológicos e semióticos, e vai 

fazendo junto com a nossa cognição (e outros processos cognitivos), o 

caminho da metaestabilidade. Podemos falar que esse modo perspicaz de 

Vieira tem como uma de suas inquietações originárias a premissa “de que o 

Universo está transmutando matéria e energia em organização. ” 

(VIEIRA,2015, p.90). A gramática do pensamento peirceano, ao que parece na 

                                                 
85  
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tentativa de “transmutar matéria e energia em organização” (generalidades às 

plasticidades), inicia seus mapas “pelos homens e suas conversações”. 

Escolhidos para tornar-se cadeia de pensamento, semiose, sobre o 

pensamento de Vieira, imagino aqui os pensamentos das comunicabilidades 

das conversações do professor, que vão se dar por “empatias teóricas”, 

afigurações que ocorrem enquanto semioses entremeadas com a complexidade, 

e decorre daí o fato de desencadearem diferentes níveis de descrição das 

práticas plásticas e associativas da gramática do pensamento que busca ser 

metaestável (princípio geral). 

As gravações e anotações das aulas e os textos de Vieira são semioses que 

têm ganhado propósito como uma “epistemologia da complexidade de cunho 

próprio” (Santaella, 2007, p.15). Há em Vieira um trabalho feito com muito 

cuidado e segurança com o emprego do que vai fazendo parte de seu 

pensamento e promovendo os enredamentos e as implicações. “Com toda a 

prudência que é própria de cientistas treinados em laboratório, Vieira não 

deixa de lançar suas notas de cuidado” (ibidem, p.16). "É saudável, como 

regra metodológica, sempre deixar claro de que aspecto da complexidade 

estamos tratando, utilizando para isso uma terminologia que não seja vaga ou 

descuidada" (Santaella, in Vieira, 2007, p.16).     

Essa acuidade com as ideias que seu pensamento pratica, de acordo com 

Santaella, vai demonstrando as fontes das quais as ideias partem, e o como 

elas comparecem no trabalho do professor, colocando-se (pensamento e 

professor) em evolução, e servindo como mina de ideias para todos aqueles 

que buscam trilhas criativas e seguras para a prática de novas possibilidades 

de conhecimento não estanques nos antigos arranjos do mundo em disciplinas. 

O trabalho do professor como um nascedouro de abduções e continuidades 

para trabalhos que se estendam da ciência para a filosofia e para a arte. 

 

“ O artista é erro da natureza.  Beethoven foi um erro perfeito” (BARROS,2010, 
p.365). 
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Vieira (2012) nos fala que o percurso que temos, os não-gênios, é o de buscar 

estratégias para que a grandeza humana sobreviva. Dos gênios, lembra que 

estão correlacionados com o ambiente com o qual se organizam, ou seja, são 

corpos em semioses com o seu ambiente, "(mas) não esqueçam, os próprios 

gênios, não são autônomos totalmente, eles são permitidos pela grande massa 

da humanidade" (ibidem). Os gênios, pode-se arriscar, são corpos capazes de 

maiores abduções? 

Ele encontrou cruzamentos inesperados no enlace da semiótica de C.S. Peirce 

com o conceito generalizado de sistema, justificando tal convergência na 

abertura propiciada pela obra peirceana para a conexão entre a lógica, a 

teoria do conhecimento e a ontologia (SANTAELLA,2006 in Vieira, 2007, p.16).

  

"Estamos falando, assim, de formas de conhecimento que transbordam do 

neocórtex, que já possuimos, mas que nossa educação inibe e, por vezes, 

marginaliza" (VIEIRA, 2006, p.126). Algumas dessas semioses vão levar 

tempo para se co-autorizarem, como tentamos aqui explorar evolutivamente, 

ao longo do enredamento do perfil do professor com a tese. 

... se se objetivar que não são as ideias gerais, mas o  

 homem que acreditou nelas o que causou eventos  

 físicos, a resposta é que são as ideias que colocam o  

 homem em prontidão para defendê-las, que inspiram  

 essas defesas com coragem, que desenvolvem seu  

 caráter e que lhe conferem um relevo mágico sobre os  

 outros homens (MS 774, p.7 em SANTAELLA, 2004,  

 p.212). 

 

"O gênio é um erro do sistema", disse Klee. Mas eu tenho 

quase pronta uma quase-teoria dos Impulsos Criativos 

Contextuais (ICC), segundo a qual todo e qualquer 

indivíduo ou grupo pode otimizar a sua capacidade de 

competência e desempenho se os tempos, os locais e as 

circunstâncias forem propícios. É uma espécie de teoria da 

anunciação-sem-deus: quando algo novo se revela, no 

espírito ou na técnica, as aves da criatividade voam pelas 

portas e janelas abertas da gaiola da ignorância e da 
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conformância (PIGNATARI,2002, p.45). 

 

O que é preciso deixar claro é que a evolução não tem 

alvos distantes e não trabalha com nenhum modelo de 

perfeição final. (...) O talento é frequentemente 

apresentado como algo que não pode ser explicado. Nasce-

se com ele o que diferencia quem o possui do outros 

mortais, nascido sem ele.Todavia, o nascimento do talento 

não às leis que regulam os processos de transmissão de 

características hereditariedade dos outros nascimentos do 

reino dos vivos. O talento nessa lógica pertenceria a 

categoria do “de antemão” e, portanto, seria fruto de um 

designio. Entretanto nada “brota” magicamente em um 

corpo. Tudo depende do que os processos embrionários são 

capazes de criar e manifestar por meio de seus processos 

adaptativos. Tudo o que acontece ao corpo obedece a essa 

regra e, assim, o talento não poderia ficar de fora desse 

modo de funcionamento da evolução. Dessa forma, ele não 

passa de um entre muitos outros tipos de design que 

podem criar um corpo (KATZ)86 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 KATZ, disponível em http://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz71318526720.pdf. 

Acesso em 237016. 

http://www.helenakatz.pro.br/midia/helenakatz71318526720.pdf
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Conversações (mais outras): 

Eu queria aprofundar o que não sei,                

como fazem os cientistas,                    

mas só na área dos encantamentos (BARROS, 2016, p.77) 

 

é um problema fascinante para o ser humano, tentar entender como podemos 

conceber uma realidade complexa e estranha, atuante em escalas de espaço 

e de tempo tão diversas daquelas que caracterizam nossa constituição e 

percepção (VIEIRA, 2015, p.72). 

 

Essa começa por aqui (conversação de exercício de aprofundação): uma 

história que aconteceu em 2010, após uma aula do professor Vieira no 

Programa de Estudos Pós-graduados em Comunicação e Semiótica na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, PEPGCOS-PUC-SP. Comentei que, naquele 

momento, meu mestrado (Práticas do aprendizado complexo: o conhecimento 

que é dissipado por corpo, entorno, cognição) estava testando se o estudo dos 

sistemas complexos possibilita não a aplicação de ideias, mas o teste de seu 

funcionamento frente ao corpo e ao mundo, tudo isso tendo como mídia o 

corpo87. Já ali, falava de ideias de empatia asseguradas pela semiose, e por 

suas regências de primeiro. E contei (ao professor) sobre o mecanismo dos 

neurônios-espelho, esses que aparecem para pensar melhor a comunicação 

como corpomídia - “modo como nos comunicamos, percebemos, e conhecemos 

o que está ao nosso redor” (Greiner, 2010, p.80)  

                                                 
87 Depois de anos, vi esse pensamento (feito não pela semiótica peirceana, mas por ideias 

similares, evolutivas) como proposta de Maria Gabriela Imparato em aula no Curso de 

Comunicação das Artes do Corpo, na PUC-SP, no ano de 2015). Ou seja, uma prática 

evolutiva de como ligar o que estamos pensando a sistemas maiores (quiçá, o Universo). 

Vieira e Imparato por anos se revezaram nas disciplinas Corpo na Ciência e Teoria Geral 

dos Sistemas desta graduação (Comunicação das Artes do Corpo) e hoje (desde 2014), a 

professora (que foi aluna de Vieira) assumiu a responsabilidade pelas aulas. (Imparato 

participa outra vez da tese ao propor a imagem de atrator caótico para o professor). 

Defendeu (o doutorado) no Programa de Comunicação e Semiótica (PUCSP) Comunicação 

em Cena: complexidade em tempos de criação, sob orientação da Professora Doutora 

Christine Greiner (2005).  
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Com a descoberta dos neurônios-espelho é possível perceber diferentes 

modos de comunicação, estabelecendo uma ligação bem peculiar entre um 

sujeito e outro. Seria também essa comunicação por ressonância que 

caracterizaria o relacionamento entre outros animais e não apenas o homem 

(GREINER, 2010, p.83). 

Essas células especiadas e especiais (produto da complexidade, ou melhor das 

habilidades do corpo em fortalecer-se em mapas nos crescendos de 

complexidade, possibilitando que o pensamento (capaz) de Universo avance) 

procedem da seguinte maneira:  

Internamente, configurava-se, portanto, uma paisagem como se ele estivesse, 

de fato, no lugar do outro. (…) esses mesmos neurônios eram ainda 

responsáveis pela imitação de gestos e vocalizações. (…) (área) que estava 

associada a aspectos expressivos e sintáticos da linguagem em humanos 

(GREINER, 2010, p.79).  

E então, o professor (Vieira) rapidamente respondeu que isso o lembrava, 

tinha semelhança de forma 88 , com a ideia das alças corpóreas virtuais 

propostas por Antonio Damásio89, de que ouvira falar algum tempo antes. O 

conceito é de 1996, e já foi trabalhado, no nível da comunicação, enredado ao 

entendimento de cognição, e como comunicação de comunicabilidades, por 

Greiner (2005). 

Alças corpóreas virtuais são quando, em certas circunstâncias, no decorrer de  

uma emoção, o cérebro simula um mapa como se esse houvesse sido mudado 

por uma emoção, sendo ou não (a emoção) existente (Greiner, 2005). E 

o cérebro pode fazer mais do que meramente mapear, com maior ou menor 

fidelidade, os estados que estão ocorrendo no momento: ele pode transformar 

os estados corporais, e mais drasticamente, simular estados corporais que 

ainda não ocorreram (DAMÁSIO, 2011, p.123). 

 

“Por volta de 1990, apresentei a hipótese de que (…) o cérebro, com rapidez, 

constrói mapas do corpo comparáveis ao que ocorreriam se o corpo 

efetivamente houvesse sido mudado por essa emoção” (DAMÁSIO, 2012, 

                                                 
88  Semelhança de forma como operador das regências icônicas. 

89  Antonio Damásio é neurocientista e dirige o Instituto do Cérebro e da Criatividade, na 

Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, e suas ideias comparecem aqui 

orientadas para o exercício de pensar o pensamento (e as conversações prováveis) com o 

professor Jorge de Albuquerque Vieira e a gramática do pensamento peirceano manifestada 

no seu pensamento.  
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p.133). E complexifica: “A construção pode ocorrer antes das mudanças 

emocionais em decurso no corpo, ou até mesmo em vez dessas mudanças” 

(ibidem).  

Em outras palavras, o cérebro pode simular, em regiões somatossensitivas, 

certos estados corporais como se eles estivessem ocorrendo; e como nossa 

percepção de qualquer estado corporal está alicerçada nos mapas corporais 

das regiões somatossensitivas, percebemos o estado do corpo como se ele 

estivesse efetivamente ocorrendo, mesmo que não esteja” (DAMÁSIO, 2012, 

p.133).  

O próprio Damásio, só anos mais tarde vai ligar as alças corpóreas aos 

neurônios-espelhos, e por entendê-los numa cadeia evolutiva, precedida por 

alça corpórea virtual, é possível (de tornar pensamento) que elas serviram de 

mapas para os neurônios-espelho, semiose. 

As explicações sobre a existência dos neurônios-espelho ressaltam o possível 

papel que eles podem ter para nos permitir entender as ações de outros 

colocando-nos em um estado corporal comparável. Quando observamos uma 

ação em outro indivíduo, nosso cérebro capaz de sentir o corpo adota o 

estado corporal que teríamos caso nós mesmos estivéssemos executando 

essa ação (…) Como foi que evoluiu um sistema fisiológico assim complexo? 

Desconfio que ele se originou em um sistema anterior de alça corpórea virtual, 

que o cérebro complexo já vinha usando havia muito tempo para simular seus 

próprios estados corporais. Isso teria trazido uma vantagem clara e imediata: 

a ativação rápida e com economia de energia dos mapas de determinados 

estados corporais, que por sua vez associavam a um conhecimento do 

passado e às estratégias cognitivas relevantes. Por fim, o sistema de 

simulação foi aplicado a terceiros e prevaleceu, graças às igualmente óbvias 

vantagens sociais que um indivíduo pode ter quando conhece os estados 

corporais dos outros, já que tais estudos são de expressões mentais. (…) 

considero o sistema da alça corpórea virtual em cada organismo o precursor 

do funcionamento dos neurônios-espelho (DAMÁSIO, 2011, p.136). 

 

 

E os neurônios-espelhos funcionam como mapa para pensarmos (de modo 

mais inquieto) a gramática do pensamento peirceano que vem possibilitada 

com as conversações do Professor Vieira.  

Com esse exercício (de aprofundamento nos encantamentos abdutivos que tive 

com o Professor Vieira em 2010) possibilizo mais meus mapas para este 

doutoramento. O corpo e a voz do professor, em semioses que vão avançando 

por aqui, neurônio espelhado90.  

Quando comunico meu pensamento e meus sentimentos a um amigo (…) não 

vivo em seu cérebro, tanto quanto em meu próprio cérebro – literalmente? É 

                                                 
90  O estudo dos neuromemes de que a corpomídia fala (Greiner, 2012) também pode ser 

aproximado dos ícones. 
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verdade, minha vida animal não está lá, mas minha alma, meu sentimento, o 

pensamento e atenção estão (PEIRCE, apud SANTAELLA, 1994, p.176).  

 

(Assim) traçando conversações com o que do pensamento do professor Vieira 

(e das regências do Universo) pôde, neste corpomídia (tese, e nunca afastado 

da semiose de funcionamento do tempo), ser mapeado, procedemos com a 

ideia de empatia - exercício cognitivo garantido pela clareza de que o Universo 

está mapeado em nós: “o ambiente foi, de alguma maneira, pelo menos 

parcialmente mapeado em nós” (VIEIRA, 2015, p.103). A ideia é que a poética 

que rege o pensamento praticado por Vieira (nele, ontologia e poesia sempre 

se conjugam) é facilitadora, para falar de ideias evolutivas, de inaugurar esse 

pensar de homeostase semiótica (exercício inaugurado a partir de então)91. E 

lançamos, para as ideias do tempo chamado de futuro, para um 

desenvolvimento mais assertivo e fortuito, feito via mapas da gramática 

peirceana praticada por Vieira (quando ele fala das regências evolutivas e 

poéticas do conhecimento complexo da arte e dos sistemas psicossociais), a 

negociação com a homeostase proposta por Damásio (2011).  

 (E) Aprendemos a exercitar o pensamento acerca da homeostase quando   

Damásio (2011) propõe que o mecanismo homeostático da evolução humana e 

de seus pensamentos é a arte:  

Por que as artes possuem raízes profundas na biologia e no corpo humano, 

mas podem elevar o homem aos níveis superiores de pensamento e 

sentimento, elas se tornaram o caminho para o refinamento homeostático que 

as pessoas idealizam e que anseiam por alcançar, o equivalente biológico da 

dimensão espiritual nos assuntos humanos (…) As artes prevaleceram na 

evolução por terem valor para a sobrevivência e contribuírem para o 

desenvolvimento da noção de bem-estar. Elas ajudaram a dar coesão aos 

grupos sociais, e a promover organização social, auxiliaram na comunicação, 

e compensaram desequilíbrios emocionais decorrentes de medo, raiva, desejo 

e tristeza. Provavelmente, também inauguraram o longo processo de criar 

registros externos da vida cultural, como sugeridos por Chauvet e Lascaux 

(DAMÁSIO, 2011, p.360). 

 

                                                 
91  A corpomídia (Katz e Greiner), e alguns estudos que provêm desse entendimento 

indisciplinar de corpo, têm construído, nos últimos 20 anos, pontes com ideias da 

neurociência da cognições praticadas por Damásio. Destaco aqui o mapeamento de 

Machado (2007): O papel das Imagens nos Processos de comunicação: ações do 

corpo, ações no corpo, Tese de doutorado do Programa de Comunicação e Semiótica da 

PUCSP, orientada por Helena Katz. A inauguração (que vem com a minha tese) a que me 

refiro é a de que aqui nos aproximamos da ideia de “homeostase” (Damásio, 2011), e esta 

(só foi) possível a partir das aulas de Greiner e Katz no Programa de Comunicação e 
Semiótica (PUCSP) no período de 2011 à 2016. 
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Em Damásio, a arte como mecanismo regulador da mente e do mundo, “a arte 

tornou-se um modo de explorar a própria mente, e a mente dos outros, uma 

maneira de ensaiar aspectos específicos da vida e um modo de exercitar juízos 

morais e ações morais” (Damásio, 2011, P.360).  

A evolução da mente humana contada por Damásio, quando fica possibilitada 

neste exercício da tese da gramática peirceana e suas plasticidades (ou seja, 

transpassada como cadeia semiótica) tem que o pensamento da arte92, para o 

neurocientista, é exatamente o poético que assegura toda semiose. A arte, o 

poético, possibilizando que os pensamentos da mente e de Universo avancem. 

Para fazer essas associações da homeostase semiótica, parto dos sentimentos, 

pensamento e da atenção do professor Vieira, que vão nos ensinando a como 

aprender mais.  

 E o modo (possível) de fiar a conjugação de Vieira e Damásio em uma 

homeostase semiótica é investir nos momentos poéticos (possibilizadores) 

dessas teorias evolucionárias, e do que já consigo aqui aproximar em empatias 

cognitivas, e universais.  

De momentos de regência poética, em Damásio, os neurônios como mapas:  

na evolução, é provável que os neurônios sejam originários de células 

eucarióticas que comumente mudavam de forma e produziam extensões 

tubulares de seus corpos enquanto se moviam, sondando seu ambiente, 

incorporando alimentos, tratando da vida (DAMASIO, 2011, p.112). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Entretanto, antes de ser materializada na arte o momento poético da evolução do humano 

já teve outros mapeamentos: “as artes só puderam surgir depois que os cérebros 

adquiriram certas características mentais que, decerto, se estabeleceram no decorrer de 

um longo período evolucionário” (DAMÁSIO, 2011, p.358). 
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Conversações “desnecessárias”, ou ainda “explicação desnecessária”93. 

O funcionamento (ainda) não-conhecido por nós (e pelo pensamento praticado 

por Vieira) dessas certezas (de como o Universo e todos os outros signos 

assim procedem – a fim de “continuar existindo”) se apronta de ser conhecido 

a partir da poesia como estratégia evolutiva das teorias (Pignatari, 2008; 

Silveira, 1983). Essas certezas ainda são (por se darem com a gramática do 

pensamento peirceano) hábeis em novas associações e plasticidades evolutivas, 

ou seja, se encaminham para a espontaneidade; é provável (e esta tese 

procura avançar-se em pensamentos) que o método (de cunho próprio) de 

pensamento  de Vieira seja guiado por regências icônicas que possibilizam que 

suas semioses extrapassem (tanto) as ideias tácitas que temos da 

complexidade em pensamentos como o Universo, e os (sistemas) psicossociais, 

quanto uma produção de ciência e de mundo que não as articula. A arte e a 

ciência provindas do pensamento do professor, cada uma se ajustando dentro 

das suas capacidades, como pensamentos com função evolutiva (que 

permitirão) o crescimento de outros mapas que devam gerir os crescendo 

tácitos e complexos (capazes de entre outras tantas coisas menores, pensar 

também o Universo). 

“De qualquer forma, podemos imaginar que a evolução adaptou nossos cérebros a 

partir do fluxo de informação, logo de diferenças, logo de diversidade, do ambiente 

sobre nós. Ambientes mais ricos em diversidades vão exigir transdutores semióticos 

mais sofisticados e finos, criando para os sistemas cognitivos a complexidade semiótica 

ou subjetiva. A fonte de conhecimento tácito seria a estratégia, altamente sofisticada, 

de mapear diversidade em nossos cérebros e mentes; ou seja, o tácito seria um código 

notavelmente complexo que reflete níveis notavelmente complexos de uma realidade. 

Neste sentido, se chegarmos a construir planos mentais complexos contendo dimensões 

axiológicas várias, além de sentimentos e emoções, é porque essas representações 

representam algo do mundo objetivo, o que é concordante com a semiótica de Peirce, e 

também com sua metafísica, ou ontologia” (VIEIRA,2015, p.103). 

A especulação (avançada nos pensamentos do professor Vieira) de que a 

complexidade aparece amaranhada ao comportamento tácito, ou seja, signos 

(de comportamentos transitivos por participarem da evolução de diferentes 

coisas, e terem uma direção próxima aos processos do Universo) são signos 

                                                 
93 Explicação desnecessária como o nome do poema de Manoel de Barros (2010, P.70). 
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cada vez mais tácitos, cada vez mais complexos. 

Nosso cérebro não distingue, como fazemos em nossos discursos didáticos, a 

separação entre as várias formas de conhecimento: o discursivo e o tácito 

andam lado a lado, a racionabilidade discursiva convivendo com a intuição, 

com os valores, com a afetividade, etc. Sabemos bem a eficiência que surge 

no produzir de conhecimento sobre aquilo que se deseja, ou se ama; 

aprendemos com o que nos é indiferente ou com o que detestamos, mas 

aprendemos mais com aquilo que amamos. (VIEIRA, 2015, p.113). 

Vieira diz que o conhecimento tácito parece envolver signos icônicos. “Nosso 

interesse pela semiótica de Charles Sanders Peirce é justamente a partir dos 

signos que não somente os símbolos da lógica e matemáticas clássicas, (mas 

ícones) a fim de dilatar nossa comunicabilidade em conceitos e resultados” 

(VIEIRA, 2015, p.224). Sobre o tácito e o fazer científico: 

Há uma outra forma de conhecimento exatamente caracterizada pelo fato de 

não ser comunicável: o chamado conhecimento tácito (toda forma de 

conhecimento não redutível a um discurso). Essa fase de conhecimento é 

comum, talvez associada a fases da evolução anteriores ao nosso 

desenvolvimento neocortical. Envolve sentimentos, emoções, e alguns 

aspectos, bastante cotidianos de nossas percepções. E por conseguinte, faz 

parte do nosso fazer científico (VIEIRA, 2015, p.223). 

 

Esta conversação dá atenção ao comportamento transitivo de alguns signos da 

gramática semiótica do pensamento, que aqui comparecem portando 

características da complexidade e vão organizando (nossas novas) ideias de 

um pensamento (capaz) de Universo, e avizinhando outras semioses, como o 

ficcionalismo semiótico ligado ao mecanismo abdutivo (VIEIRA, 2015) e um 

pensamento de memória, e homeostase semiótica, que vem do raciocínio de 

empatia (feitos pela abertura da gramática peirceana com a neurociência) 

“Somos, na verdade, o Universo organizado. ” (VIEIRA, 2015, p.283). 

Com parcimônia, arriscarmos mapas com os quais esses avizinhamentos de 

futuro podem vir a acontecer. “Mas o que é mais inquietante e urgente é o 

dimensionamento de estratégias de permanência que garantam não somente o 

aqui agora, mas o futuro”. (VIEIRA,2007, p.133). A permanência tal qual a 

gramática de pensamento peirceano (escolha de Vieira para que seus 
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pensamentos cresçam) está ligada aos momentos poéticos, e estes reelaboram 

o tácito e o complexo, para garantir que as semioses sejam permitidas. 

O ato de avizinhar, enquanto ferramenta teórica, ficcionalismo, (me) leva a 

propor empatia como mapa para a memória, e homeostase semiótica no 

pensamento das conversações do Professor Jorge de Albuquerque Vieira. Traz 

a ideia de tornar próximos espaços e tempos que ainda não o são, adivinhando 

relações que ainda não estão bem claras, mas já são reais e podem se 

fortalecer em futuras semioses. Ficções semióticas: “vista pelo senso comum 

como conhecimento sem comprometimentos com a realidade é, na verdade, 

uma estratégia adaptativa que sinaliza a tendência do humano em crescer em 

uma complexidade bem além daquela biológica” (VIEIRA, 2015, p.114). 

a semiótica peirceana, ao se dedicar às espécies de signos que são necessários 

à corporificação do pensamento, descobriu que pensamento algum pode ser 

conduzido somente por símbolos. Os pensamentos exigem e empregam signos 

não-simbólicos até o limite dos quase-signos. Segundo Peirce, não devemos 

conformar qualquer estudo de mundo aos signos convencionais dos quais o 

pensamento é composto. É preciso que o pensamento conquiste também os 

signos que “sem serem convencionais, não têm a natureza da lingua”. 

( SANTAELLA,2004,p.182) 

O pensamento de Vieira que comunicamos nesta tese, investiu por dar clareza 

a esses signos e “objetos que são mais ou menos análogos aos signos” nos 

estudos da comunicação que produziu a partir do seu trabalho na PUC-SP nos 

últimos 25 anos. “Sou da opinião de que não devemos nos limitar aos signos, 

mas também considerar certos objetos que são mais ou menos análogos aos 

signos” (PEIRCE, MS 449, apud SANTAELLA,2004, p.182). 

O poeta Leminski (2013) escreveu em “pareça e desapareça” sobre um 

“parecer que era tudo que as coisas sabiam fazer”. 
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Parece que foi ontem. Tudo parecia alguma coisa. O dia parecia a noite (…) 

Até parece mentira, tudo parecia alguma coisa. O tempo parecia pouco, e a 

gente se parecia muito (…) Mas vice-versa e vide a vida. Nada se parece com 

nada. (…) Parece que foi ontem. O resto, as próprias coisas contem. 

(LEMINSKI, 2023, p.207). 

 

Corrijo-me, o poeta fala em quase-tudo, quase-sígno. Há também algo que as 

próprias coisas carregam da possibilidade de acertar uma mente ou 

inteligência. “O resto, as próprias coisas contem”.                                          

Do que precede uma semiose científica até o depois, quando contam o que 

sabem, o que se procede é que caminhamos apenas com parecências, que 

estão o tempo todo, na semiótica peirceana, em um trajeto que é sempre vivo, 

vai se alterando. 

                                                                                                         

Parecenças podem ser modos de experimentação imaginários, também 

dúvidas genuínas de “parecer mentira, das coisas se parecerem”. “Toda dúvida 

é hesitação simulada sobre um estado de coisas fictícios”. (CP 5.373, 1893, em 

SANTAELLA, 2004, p.70).  

Para o fortuito desenvolvimento desta estratégia cognitiva, a dos 

avizinhamentos teóricos orientados para futuras semioses, ficcionalidades 

semióticas, empatias cognitivas, e homeostase, é preciso que a mente esteja 

minimamente preparada, caso contrário essas ideias se distanciam, dissipam, 

estancando o desenvolvimento de existência das possibilidades: "se a mente 

estiver despreparada, elas imediatamente se perdem no esquecimento." 

(PEIRCE apud SANTAELLA,1994, p.191).  

Esses signos, que se adiantam para anunciar seu comparecimento no mundo 

que há por vir, e nos estudos da comunicação destes outros futuros, cumprem 

seu destino no real semiótico, peirceanamente falando, porque estão 

orientados para o futuro.  
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Tais ficções falam, assim, de uma notável capacidade do cérebro humano de 

elaborar a realidade além da Umwel biológica da espécie. E de criar ficções 

puras que fazem referências as possibilidades do real. Acreditamos que, 

quando tentamos falar de uma realidade, apesar da nossa Umwelt, e nossa 

limitação aos signos (…) estamos fazendo ciência; e quando, independente 

dos critérios realistas, trabalhamos com possibilidades do real contidas na 

configuração desta Umwelt (afinal ela é produto do real) estamos fazendo 

arte(VIEIRA,2015, p.90). 

A semiótica e o realismo propostos por Peirce têm compromisso com o futuro 

(Santaella, 2004). Por isso, podem ser tornadas em exercícios de plasticidades 

na arte e na ciência que regularão (o que da complexidade está sob aspecto 

tácito) para as futuras semioses. Esses feitios ficcionalistas advinham (e assim, 

regulam) o futuro. 

De acordo com Vieira (2015) o ficcionalismo semiótico:  

O que agora podemos perguntar é: há uma transição entre a ficção pura e aquela 

eficiente e coerente com a realidade? Dito de outra maneira, são criações disjuntas ou 

possuem algum grau de continuidade, (por exemplo a ficção pura de hoje pode tornar-

se amanhã, e dependendo do contexto científico, em uma ficção coerente e eficiente 

levando a um modelo do real?) Ao que tudo indica sim. (VIEIRA, 2015, p.110). 

 Com Santaella o avizinhamento desses signos de futuro – signos de abdução 

peirceana, que possibilitam que nos posicionemos com um processo ficcional 

enquanto um pensamento em empatia - entram em nosso pensamento de um 

modo que parecem originários, como se o mundo estivesse começando neles, 

e imediatamente cobram por novos propósitos, habilitando novas semioses.  

O garantir de semioses de futuro pode ser entendido como a capacidade da 

mente em rapidamente transformar coisas a que ainda é estranha, em cadeias 

sígnicas que carregam a garantia de semioses futuras. "Desde sempre, nós 

vamos construindo o mundo pegando coisas daqui e dali, em práticas que vão 

estreitando as trocas entre a química da vida e o ambiente" (KATZ, 2010, 

p.125). Sabemos que todo esse processo tem implicado nele, as constantes e 

ininterruptas negociações entre corposmídia e ambientes (com o tácito, e com 

o tácito-complexo) e que seus inúmeros trânsitos não podem ser reduzidos, 
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sob pena de se estancar as semioses de futuro. 

O professor explica que o corpo humano emergiu, e evoluiu, no Universo, em 

um enfrentamento com a complexidade, e talvez por isso mesmo, tenhamos a 

necessidade evolutiva de conhecer cada vez melhor o mundo. Este é o nosso 

percurso, avançar em uma gramática de pensamentos (capaz) de Universo. 

“O que alimenta os nossos nichos ecológicos vem do Universo: nós elaboramos, 

alimentando-nos dessa atividade para gerar a complexidade, até que esta 

retorna, degradada, ao mesmo Universo”. (VIEIRA,2008, P.55). Essa 

generalidade, de acordo com Vieira, nos é bem mais próxima do que 

imaginamos antes que essas semioses fossem iniciadas conosco (1994). 

Conversações “desnecessárias” com o ambiente que já estão mapeadas em 

nós. “Que urgência biológica é essa, que nos leva a estudar caos em 

um ”burst” solar ou em uma rádio galáxia instável? ” Pergunta Vieira, e, em 

sua ontologia, responde: “Acreditamos que, ao assim fazer e talvez de forma 

totalmente inconsciente, estejamos descobrindo formas de complexidade ”lá 

fora” que já estão mapeadas “aqui dentro” (VIEIRA,1994, p.133). 

Os comportamentos transitivos que visamos perseguir, partindo do trabalho da 

Ontologia de Vieira (1994,2007,2015) afiançam estudos dos “ homens e suas 

conversações” pensados em um contínuo evolutivo (semiose) como ação entre 

sistemas, acarretando mudanças e caracterizando a comunicação. "Tais 

considerações sistêmicas falam, do ponto de vista peirceano, de uma realidade 

profundamente comunicacional" (Santaella e Vieira, 2008, p.83).  

Como descrito em Vieira (2015), o que difere o corpo humano e suas 

trajetórias no ambiente - o existente e o imaginado -, é que o fato do corpo 

ser aberto, em algum nível,  implica que ele tem uma certa sensibilidade ao 

ambiente. A contínua relação entre corpo e ambiente altera os dois, criando 

processos e interações irreversíveis ao longo do tempo - e são esses processos 

e interações que podemos pensar como sistemas de máxima 

complexidade.  “sentimos que há essa tendência crescente de complexidade, 

mas não sabemos ainda definir com precisão o que é complexidade” (VIEIRA, 
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2015, p.74).       

Quando estudamos a estrutura e a organização de um fenômeno, estamos 

estudando a estrutura e a organização do objeto e também a isomorfia 

existente entre a estrutura e a organização do sujeito. “Não é o sujeito que 

cria o mundo; ele foi criado pelo mundo e, em contrapartida, o cria também – 

e um ciclo de semiose é fechado” (VIEIRA, 2015, p.100).  

 O ser humano, o sujeito, o observador, emergiu e evoluiu, afinal, no 

Universo que, talvez por isso mesmo, tenha que conhecer. Ele é um produto 

deste Universo e em sua organização encontra–se, pelo menos, parte ou pistas 

da organização universal. “O ambiente foi, de alguma maneira, pelo menos 

parcialmente mapeado no observador(não estamos usando o termo mapa com 

o rigor matemático necessário).”(VIEIRA, 2015, p.100). 

  

  

 

Em Vieira, o pensamento da comunicação, e de suas comunicabilidades, está 

atado aos procedimentos do Universo, e acontece antecedendo o surgimento 

da vida, no ambiente e nos corpos, quaisquer que sejam eles, respeitando 

apenas a condição de sua codependência, e constituindo um o pré-requisito 

originário do outro.  

Neste percurso de investir por sobre (mapas) ficcionalidades, empatias, 

devemos nos atentar à "consequente necessidade de admitir que a 

complexidade é sempre bem mais presente do que gostaríamos que fosse" e 

que "preocupantemente, não dispomos de ferramentas adequadas para lidar 

com a mesma" (VIEIRA, 2015, p.124). É preciso (cada vez mais) momentos 

poéticos para a construção dessas semioses que têm destino de pensar o 

Universo, a mente humana, e a vida, para que possibilizem e sejam mais 

capazes de.  

Mesmo (estando) alertados de que ainda não dispomos de ferramentas 

adequadas para lidar com a complexidade que nos transita, essa é uma tarefa 

do humano e o problema da vida humana, da vida dos signos e os movimentos 
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da evolução dos mesmos, devem ser encarados (Vieira (2015). Assim, 

acreditamos, Vieira investiu na metodologia de seu pensamento, momentos 

poéticos que garantem que pensemos melhor. 

De acordo com o professor, "somos hoje representantes de um máximo de 

complexidade manifesta em todas as formas de cultura, principalmente em 

Arte, Ciência e Filosofia (Vieira, 2006, p.22). Somos produto deste Universo, e 

em nossa organização, encontramos, pelo menos, parte da organização do 

Universo, conta Vieira (2015). "Simplesmente porque acontece que assim 

somos feitos". (Santaella,1994, p.110).       

  

Anunciados (corposmídia) como respostas coevolutivas para a complexidade, 

toda vez que um mundo se organiza (de modo um pouco diferente de tudo que 

se conhecia antes): "(somos o universo) organizando-se ainda" (Vieira, 2015, 

p.283). É a complexidade participando de um processo evolucionário 

inestancável, que prenuncia mudanças cognitivas e acontece assim desde o 

surgimento do Universo.               

Tentamos testar aqui (nesta tese) a ideia de que essas coisas estranhas que 

entram em contato com a nossa mente são capazes de serem aprendidas pela 

tríade da gramática do pensamento peirceano praticada pelo Professor Vieira 

porque portamos uma generalidade evolutiva com o Universo. Essa 

generalidade com o Universo "pode manifestar-se caoticamente" (VIEIRA, 

2008, p.89)e  fico materializado (de um corpo) como possível 

(metaforicamente) de ser pensado a partir de processos que envolvam um ou 

mais atratores. Em 1994, escreve que o que está propondo é uma maneira 

mais real, embora mais complexa, de lidar com o mundo, envolvendo muitos 

aspectos ontológicos e gerais. E que ele abriga uma variedade de novas teorias, 

como a das Estruturas Dissipativas e a do Caos Determinista. “Por vezes, 

estaremos diante de estruturas dissipativas; por vezes, de caos e ”atratores”, 

mas nossa intenção é atingir a ideia de uma “gramática do mundo” (VIEIRA, 

1994, p.70). Empatias, ficcionalidades, homeostases, que negociam com a 

complexidade, e se aproveitam dela (e do tácito permito por ela) para 
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permanecer-se imaginando, entre outras coisas, outras ontologias.   

        Da relação entre complexidade, 

ontologia e semiose, Vieira diz que "a hipótese ontológica que repousa além 

desta proposta” está orientada à metodologia e aos processos de criação, ou 

seja, se dá em conversações com o ambiente, inaugurando cadeias sígnicas 

que tendem a ganhar permanência, possibilitando semioses que carregam 

novas ideias de objetos, corpos, ambiente, e sistemas, "Pode ser que 

aprendamos isto, pode ser que não. E que a nossa espécie seja um beco sem 

saída da evolução, o experimento evolutivo que não deu certo" (Vieira, 2008, 

p.134). 
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Uma Conversa de Conversações 

Arte e Ciência94 

 

 

Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui. A experiência do planetário 

é sempre uma coisa impressionante. Eu tenho uma história com a astronomia 

porque durante aproximadamente 30 anos lecionei rádio-astrofísica na Federal 

do Rio de Janeiro, ou seja, eu não sou astrônomo de formação, eu sou um 

engenheiro de telecomunicações, mas tive contato com a astronomia e sou 

apaixonado por ela. 

Essa noite eu gostaria de falar com vocês sobre questões envolvendo certos 

tipos de conhecimento, basicamente o problema da ciência e da arte. E esse 

tipo de apresentação é sempre fundamental pra gente poder falar sobre essas 

coisas. Isso é ciência e, ao mesmo tempo, basicamente, a maior arte que 

existe dentro da realidade: o universo como um todo. 

Eu me lembro, toda vez que eu vejo isso, eu me lembro de algumas 

afirmações que um filósofo famoso, chamado Charles Sanders Peirce (foi o 

criador da moderna semiótica) do que ele falava diante disso. São conclusões a 

que ele chegou já perto do final da vida. Peirce dizia que existe uma realidade 

magnífica extremamente bela e sedutora e vocês viram o que que é. E aí, 

diante dessa realidade, você se apaixona por ela. E quando você está 

apaixonado mesmo, você tem que desenvolver uma atitude compatível com o 

seu amor. Então, você se apaixona devido à estética, acima de tudo a estética. 

E a atitude compatível com o seu amor é a ética. Depois que você passa pela 

estética e pela ética, aí você está preparado para conhecer. Todo o resto vem 

depois disso: filosofia, arte, ciência, todos os tipos de conhecimento emergem 

desta condição do ser humano estar dentro desta realidade. É impressionante 

o que a gente pode concluir a partir disso aí. Não há, embora a gente aprenda 

isso na escola, não há uma departamentalização dos tipos de conhecimento. 

                                                 
94 (transcrição da palestra do Prof. Doutor Jorge de Albuquerque Vieira, realizada a convite do 

Grupo Desaba no Planetário da cidade de São Paulo, em 15 de novembro de 2008. Palestra 

disponível no youtube, em https://www.youtube.com/watch?v=V0wU5wr2INo. Último acesso 

em 01/12/2016.). 
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Nós somos educados a estudar ou filosofia, ou praticar arte, ou estudar 

ciência... Mas nunca as pessoas avisam a gente que, na verdade, o que conta 

é uma totalidade, o conhecimento é uma coisa bastante íntegra e ampla. Isso 

que vocês viram é a mistura entre arte e ciência. 

Eu gostaria de falar com vocês sobre alguns aspectos do que se implica, 

aspectos que concernem ao ser humano. Esse universo é evolutivo, e por ser 

evolutivo ele é um universo criador. Esse universo cria. Vocês viram ...um 

berçário de estrelas. Estrelas vão nascendo lá. Existem vários berçários de 

estrelas dentro das galáxias, em todas as galáxias do universo. Esse universo 

está transmutando matéria e energia em organização. E se a gente 

acompanhar pelas trofias dos ciclos evolutivos do universo, a gente vai ver que 

existe uma tendência irreversível, dentro da galáxia, na direção da química 

orgânica e, finalmente, no surgimento, portanto, dos sistemas planetários e, 

possivelmente, da vida. Isso, pelo menos, parece ter acontecido com o nosso 

planeta. E esse processo criativo, que é um processo criativo do universo, criou 

sistemas, criou seres vivos, que são capazes de, pelo menos, tentar entender o 

que isso é. 

Normalmente, nós atribuímos esse papel de entendimento dessa notável 

realidade à ciência. Mas, como Peirce observou, a ciência não seria possível se 

não houvesse a estética primeiro. Na verdade, você tem que se admirar diante 

da realidade para, então, se interessar em apreendê-la. Então, pra poder 

discutir isso, eu queria partir de alguns pressupostos, que eu vou admitir aqui. 

A realidade é complexa. Ou seja, houve uma época em que nós acreditamos, 

devido à beleza do universo, que beleza seria transmutável sempre em 

harmonia. Até aí, tudo bem. Claro que o universo tem aspectos de harmonia. 

Mas esse universo não é só harmonia. Ele é inovação, ele é criação, e em 

certas horas, ele é catástrofe também: no caso da evolução de uma supernova, 

ou do colapso de um black hole numa estrela de nêutrons. O universo não é 

bem comportado o tempo todo. Mas ele tem um caráter de beleza, de estética, 

nisso ele é realmente harmonioso. Mas, infelizmente, a espécie humana 

começou a traduzir esses critérios estéticos de harmonia como se fossem 

critérios de simplicidade. O universo não é simples, ele é extremamente 

complexo. Esse é o primeiro ponto que eu queria frisar. Um segundo ponto é 
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que nós somos emergências dentro deste universo, ou seja, a evolução e a 

complexidade no universo nos gerou, nos colocou aqui, e nós herdamos, 

portanto, parte dessa complexidade universal. Seres humanos são extensões 

do universo. Você já deve conhecer muito bem a observação que Carl Sagan, 

famoso astrônomo, fez: que se você observar o seu corpo, você vai ver que o 

seu corpo é formado por elétrons, prótons, nêutrons, partículas elementares 

que constituem suas moléculas e depois os seus tecidos e toda a organização 

corporal macroscópica. Essas partículas, esses elementares, estiveram na 

verdade no Big Bang que gerou o universo né, a grande explosão, e no interior 

das estrelas em evolução. Ou seja, o nosso corpo é uma extensão do universo. 

O nosso corpo tem uma história evolutiva associada à própria evolução 

universal. Isso, na minha opinião, é o único valor intrínseco que um ser 

humano tem. 

Todos os outros valores podem ser doados, podem ser retirados, podem ser 

manipulados, mas esse, não. Nós somos o universo manifestado, digamos 

assim. Mas nós não somos todo ele, é claro, somos quase nada diante dessa 

imensidão que vocês viram. Então, dessa complexidade nós herdamos alguns 

traços. Nós somos, por exemplo, produtos de carbono. Carbono domina a 

constituição do nosso corpo. Carbono é produzido pelas estrelas em uma de 

suas fases de evolução. Vivemos uma realidade próxima, aqui no sistema solar, 

que já foi contaminada por carbono. E essa contaminação, essa poluição 

estelar gerou a vida. Carbono é uma substância de alta conectividade e é 

promissora para as formas de organização, de autopoiese, de auto-organização 

e etc. Ou seja, carbono quimicamente falando, físico-quimicamente falando, 

ele é ideal para a complexidade biológica, a complexidade do vivo. Mas existe 

uma limitação desse esquema. Nós emergimos na realidade, mas nós não 

conseguimos absorver, do ponto de vista cognitivo, toda a realidade. A 

realidade, como eu falei, é extremamente complexa. A evolução nos adaptou à 

realidade. E essa adaptação implica em que você acaba recolhendo, mapeando 

da universidade, aquilo que, acima de tudo, é necessário para que você 

sobreviva. É necessário para que você permaneça. Então, você não pode 

absorver a realidade em todos os seus detalhes. Você tem que dimensionar 

uma maneira de ver o mundo. Uma maneira eficaz de ver o mundo.  
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A grande verdade é que cada espécie viva fez isso de uma maneira. Ou seja, 

todas as coisas que vivem não conseguem perceber a realidade de uma 

mesma maneira. Cada espécie viva sofreu uma história evolutiva e 

desenvolveu uma interface com essa realidade que é produto de uma série de 

acidentes evolutivos, de condições sistêmicas, inclusive de condições de 

natureza planetária. 

Ou seja, dentro da história de vida de cada espécie no planeta, cada uma 

dessas espécies vê o mundo de uma certa maneira, a maneira que lhe foi mais 

conveniente para sobreviver nesse mundo. É como se cada espécie viva 

tivesse mergulhada dentro de uma bolha, e visse o mundo segundo essa bolha. 

Então, isso que nós observamos no céu, não esqueçam, não é a realidade em 

si mesma, é somente o resultado de uma filtragem que a nossa percepção e 

essa bolha fazem, e isso já é magnífico.  

Imagine a totalidade, o que que pode ser. Mas infelizmente, nós não 

percebemos essa totalidade. Isso que nós vimos no céu é luz. Um vazio 

imenso escuro pontilhado de focos de luz. Isso é o que o nosso olho vê. Mas o 

que tem lá em cima, em termos de luz, é muito mais do que o nosso olho vê. 

O sol, por exemplo, é um astro, é uma estrela que emite radiação 

eletromagnética numa faixa do espectro enorme. Nosso olho não está 

preparado para isso por um único motivo. Para que nós consigamos sobreviver, 

nós não precisamos ver toda a luz do sol. A gente só precisa ver a radiação 

principal dele, que é o que inunda o nosso ambiente e que nos permite estar 

nesse ambiente, reconhecer perigos, sobreviver nesse ambiente. O sol é uma 

estrela anã, do tipo G2, entrando em fase de maturação, está na taxa de 

produção do hélio, ainda vai produzir carbono mais do que já tem agora... ou 

seja, nosso olho se adaptou ao que o sol é, no agora dele. O agora dele é 

gigantesco. Mas o nosso olho se adaptou a isso. Então, o que o nosso olho vê 

bem? Uma espécie de amarelo levemente esverdeado, com uma leve dispersão 

na direção do vermelho e na direção do azul. É chamada janela do visível. 

Então, isso que vocês viram aí é a janela do visível. Mas a realidade que está 

em cima é muito mais ampla, eletromagneticamente falando, do que o que o 

nosso olho vê. Bem, isso já é bonito. Isso já é encantador. Aí, vocês podem 

chegar e dizer: puxa, se o olho só vê isso, então você está se atrevendo a falar 
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de coisas que seu olho não vê. Isso é uma das glórias que o ser humano 

desenvolveu, e talvez até seja sua principal perdição. 

Mas, inegavelmente, é uma forma extremada de complexidade. A capacidade 

de falar de uma realidade que está além da nossa bolha biológica. Vocês 

sabem do que que eu estou falando. Existem animais que veem cosas que nós 

não vemos. Eles não são capazes de ver o que nós exatamente vemos, mas 

eles veem outras coisas. Uma cobra vê calor, vê radiação do infravermelho, 

que também é eletromagnetismo. Mas ela vê o calor, nós não vemos. Abelhas 

veem radiação ultravioleta, nosso olho não percebe isso, as abelhas 

conseguem ver. E assim por diante. Peixes, tubarão, e outros peixes 

conseguem ver e criar imagens de natureza eletromagnética, elétrica. Tubarão 

martelo tem scanner na cabeça. Faz escaneamento do fundo do mar. Ou seja, 

nós não temos esse aparato, ele tem. Assim por diante, cada forma de vida 

percebe a realidade de uma certa maneira. São facetas diversificadas. Em 

termos de teoria do conhecimento, são perspectivas diversificadas. Todas elas 

necessárias, todas elas fundamentadas, mas não necessariamente iguais.  

Qual é a explicação última disso? Essas são varias perspectivas acerca de uma 

única coisa, de uma coisa extremamente complexa que é a realidade. Essa 

bolha, ela foi proposta, ela foi identificada por um biólogo estoniano chamado 

Jacob von Uexküll. Uexküll foi um dos iniciadores da ecologia e da etologia. E 

ele percebeu isso muito bem. Que cada espécie viva lida com a realidade de 

uma maneira própria, e para você entender o comportamento dessa espécie, 

você tem que recriar a bolha dela, tentar situar-se na bolha dela para tentar 

entender como ela vê o mundo. E não interpretar o comportamento do animal 

pelo seu comportamento, pela sua bolha. Notem que essa lição não é só de 

natureza biológica, ela é antropológica também. Não adianta você, numa certa 

bolha cultural, tentar julgar outros povos, outras pessoas que estão imersos 

em bolhas diferentes. E você fazer julgamentos de valor, porque determinado 

índio não é civilizado como você, não se veste como você, não tem cultura 

como você tem. Isso é uma maneira perigosa de ignorar a complexidade do 

mundo. Bem, essa bolha, o termo que Uexküll achou foi Umwelt. Umwelt 

significa o mundo em torno. “Welt” é mundo. “Um” é em volta de, em torno de. 

Essa imagem de uma bolha, um filtro, onde o ser vivo está imerso, e de onde 
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ele vê a realidade segundo uma certa perspectiva.  

Bem, qual é o ideal do conhecimento científico? O grande problema do ser 

humano, quando ele quer conhecer alguma coisa, o problema final em teoria 

do conhecimento, é o problema da verdade. Você quer saber o que que é a 

verdade. Grosseiramente falando, saber a verdade seria mais ou menos saber 

como a realidade é em si mesma. Esse seria o ideal de verdade. Acho que todo 

mundo já concluiu que, graças ao Umwelt particular da nossa espécie viva, nós 

não podemos saber a realidade como um todo. Nós só conseguimos uma 

perspectiva sobre ela. Então, a verdade, pra gente, é algo meio... afastado. 

Por outro lado, nós estamos vivos. Se nós estamos vivos, é porque nós temos 

um certo sucesso evolutivo. Se nós não conhecêssemos alguma coisa que 

prestasse sobre a realidade, nós não estaríamos vivos agora, aqui discutindo 

isso. Como espéciem já teríamos perecido.  

Ou seja, na verdade, o nosso conhecimento sobre a verdade, embora sendo 

parcial, consegue ser eficiente. Há um critério de eficiência no conhecimento 

que nós carregamos, por mais limitado que ele seja. De novo, em teoria do 

conhecimento, o critério de verdade baseado na eficiência é o que a gente 

chama de pragmatismo. O pragmatismo não deve ser entendido como apologia 

à prática. Aos ‘pra quês’ no lugar dos ‘porquês’. Pragmatismo significa ação 

eficiente sobre o mundo para poder conhecer e lidar com esse mundo. É algo 

mais sofisticado. É a proposta de Peirce, o tal da semiótica que eu já citei. 

Bem, então como é que o conhecimento humano se comporta nessa hora? 

Existe um momento em que alguns seres humanos tentam entender como é a 

realidade fora do Umwelt humano, fora da bolha. Você não tem acesso a isso 

diretamente, é claro, mas você pode dimensionar estratégias, métodos, que 

levem você a tentar ver a realidade como é, indiretamente, usando signos que 

são índices. Esse linguajar já é da semiótica: usando signos que são índices. 

Ou seja, são signos que você encontra na realidade e que falam dela de 

maneira indireta, com pistas, sintomas do real. O conhecimento que é 

construído dessa maneira, e que tem essa pretensão de perfurar o Umwelt 

humano e atingir a realidade, chama-se ciência. 

A hipótese norteadora de todo o pensamento científico, em termos de teoria do 

conhecimento, chama-se objetivismo realista crítico. O que que isso quer dizer? 
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A crença que há objetos reais, independentes de nós. Segundo, esses objetos 

reais, independentes de nós, podem se forçar sobre nós, não dependem de nós. 

Se você desaparecer, a realidade não vai morrer com você, ela vai continuar 

existindo. Em compensação, pelo perspectivismo, ela não é dada a você. Você 

só chega a ela por meio de um exercício crítico profundo, um método científico. 

Então isso é um objetivismo realista crítico. É a hipótese norteadora da ciência, 

do fazer ciência, em teoria do conhecimento. É, em principio, isso tem sido 

bastante eficiente. Ninguém pode negar que o conhecimento cientifico talvez 

seja o conhecimento mais eficiente que existe. Por meio dele você age sobre a 

tal realidade e pode até modificá-la. Por exemplo, você pode destruir o 

ambiente do planeta de maneira eficiente. Você pode fazer uma bomba 

atômica e matar muita gente, de maneira eficiente. 

O que é que fica em jogo aí? Notem que não é a questão da ciência, o que está 

em jogo, é a questão da qualidade humana. Esse é um problema nosso, que a 

gente precisa resolver em termos evolutivos. Mas é inegável, ciência é uma 

forma eficiente de conhecimento. Nós fazemos uma medicina relativamente 

avançada, hoje em dia, do ponto de vista tecnológico, fazemos engenharia 

genética, temos feito umas coisas notáveis se você para pra pensar. Inclusive, 

podemos até calcular a evolução dessas estrelas. Isso é um grande ganho 

cognitivo de natureza científica. Mas agora imaginem um animal adaptado à 

realidade e que conheça a realidade como ela entre aspas é. Acontece que 

essa realidade é evolutiva. Ela não é estática. Ao que tudo indica, ela é 

dinâmica. Seria interessante, portanto, você perceber a realidade como ela 

parece ser ou como ela é e, além disso, percebê-la como ela pode vir a ser. 

Você sabe do que é que eu estou falando. Quando um falcão vai pegar um 

pássaro, ele olha o pássaro voando e ele está voando também, ele nunca vai 

mergulhar aonde o pássaro está. Ele sabe, entre aspas, que quando ele chegar 

naquele lugar, o pássaro já avançou. Ele tem que extrapolar a trajetória do 

pássaro e mergulhar aonde o pássaro provavelmente deverá estar. Então, é a 

capacidade não de chegar à realidade em si, mas de chegar na possibilidade 

do real. Então existe um outro tipo de conhecimento especializado nisso. Que 

não é a ciência, é a arte. A ciência tenta captar o que a realidade é. A arte, ela 

trabalha com as possibilidades do real. Artista é um produtor de conhecimento 
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que trabalha com as possibilidades do real. 

Esse é um outro ponto que eu quero frisar bem. Arte é forma de conhecimento. 

Às vezes, as pessoas, mesmo os que fazem arte, não percebem muito isso 

claramente. Mas quando você está praticando arte, você está conhecendo, 

produzindo conhecimento. Toda forma de conhecimento é um processo 

evolutivo. Sem conhecimento, você não sobrevive. A história da evolução é a 

história da aquisição de conhecimento.  

Então, se arte é forma de conhecimento, arte faz parte do jogo da evolução. 

Arte é um processo adaptativo. Ciência é adaptativa, conhecimento comum ou 

senso comum é adaptativo, filosofia é adaptativa, e a arte também é. Qual é o 

grande alcance que a arte tem? Permitir ao ser humano pensar um possível 

futuro. Um dia, essa realidade que nós vivemos terá mudado. Mudado 

suficientemente para exigir de nós novas formas de adaptação. Há tempos 

atrás, essa mudança era extremamente lenta. Todo mundo já tomou 

consciência que hoje em dia as mudanças estão muito aceleradas, 

extremamente rápidas. Inclusive, uma boa pergunta a se fazer: teremos 

tempo de adaptabilidade? Nossos filhos já estão sofrendo com isso, ou estão 

lucrando com isso, nós não sabemos avaliar isso. Mas só o surto da informática, 

de toda essa tecnologia nos mais velhos, vira um problema. Eu pelo menos 

ainda me considero um ignorante digital, um analfabeto digital, nossos filhos 

vão ter, talvez, uma maior adaptação a isso. Mas, de qualquer maneira, essa 

realidade que nós vivemos, a realidade próxima, está mudando rapidamente. 

Então, é muito mais importante você se adaptar às possibilidades do real do 

que à realidade em si mesma, como definido em um certo instante de tempo. 

Nessa hora, a arte é fundamental para poder ser usada como instrumento 

adaptativo de evolução.  

Bem, nesse sentido, vocês podem observar que o conceito central nessa 

discussão é o tal conceito de Umwelt. A grande distinção que há entre arte e 

ciência, está em que a ciência tenta perfurar o Umwelt e ver o que está do 

lado de fora, e a arte simplesmente pressupõe um Umwelt e explora as 

possibilidades da realidade contidas nesse Umwelt. É sempre bom não 
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esquecer que o Umwelt é o resultado de um design evolutivo feito pela 

realidade. Então ele, apesar de ser um filtro, contém traços do real. Explorar o 

seu próprio Umwelt é, de maneira indireta, explorar também a realidade.  

Bem, eu me lembro de um exemplo que quando eu dava, eu dou aula aqui na 

PUC, nas Artes do Corpo. E eu dizia assim, pros meus alunos: olha, a arte é 

um processo evolutivo, é um processo adaptativo e etc., por que é que você 

usa o seu corpo, porque você dança? Você não dança simplesmente por dançar, 

o que você está fazendo é explorar o espaço-tempo. Dimensionar novos graus 

de liberdade de natureza corporal no espaço-tempo. Isso é dançar. Aí vem a 

pergunta, por que que é necessário dançar? Não é meramente pela beleza da 

dança, é um processo concreto adaptativo. Se um dia houver necessidade do 

corpo fazer movimentos não esperados, não tradicionais em uma situação 

inovadora, quem vai levar vantagem em fazer isso é o artista do corpo. Uma 

pessoa comum vai ter mais dificuldade em fazer. Eu sempre dei esse exemplo. 

Eu imaginei, por exemplo, a seguinte circunstância: imagine que, de repente, 

você vai viver num planeta onde o campo gravitacional é menor que o da Terra. 

Você vai ter que reaprender a se mover. A andar, se equilibrar. Num campo 

gravitacional diferente. As circunstâncias mudam, você vai ter que reaprender 

tudo de novo. Um artista do corpo teria mais vantagem em fazer isso. Aí, 

tempos depois que eu dei essa aula, houve uma exposição, aqui em São Paulo, 

de um artista - se eu não me engano, o nome dele é Milton Sogabe. E ele 

projetou um slide que me impressionou muito, porque era a imagem de uma 

bailarina flutuando num ambiente sem gravitação. E ele explicou que a 

bailarina tinha sido contratada pela NASA, se eu não me engano, para ensinar 

os astronautas como se mover em ambiente sem gravitação. Claro que eles 

podiam ter contratado qualquer astronauta experiente, qualquer profissional 

mais experiente, mas contrataram a bailarina porque ela conhece o corpo 

melhor do que os outros. 

Esse é o tipo de relação, de conexão que existe entre duas formas de 

conhecimento, aparentemente tomadas como díspares, arte e ciência. Elas se 

complementam, e sempre foi assim. Se você olhar a evolução da ciência mais 

clássica, você vai ver que as ciências da complexidade sempre utilizaram a 

arte para que fossem ciências. É o caso, por exemplo, da biologia. Existem 
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aspectos em biologia que você não consegue colocar no conhecimento 

discursivo clássico da ciência. Existe um tipo de conhecimento que você não 

reduz a discurso. Esse conhecimento não redutível ao discurso, ou seja, você 

tem esse conhecimento, mas não consegue falar sobre ele, chama-se 

conhecimento tácito. A arte trabalha muito o conhecimento tácito, além do 

discursivo. Então, biólogos sempre usaram pinturas, desenhos de objetos 

complexos biológicos. Mesmo depois do advento da fotografia, das filmagens e 

tal, o trabalho de um artista gráfico, de um artista visual, não perdeu o valor. 

Porque se você pegar uma foto de uma peça, por exemplo em arqueologia ou 

em antropologia, e comparar com o desenho que o artista faz da mesma peça, 

o desenho é mais rico. Devido àquele processo de redundância cerebral que 

nós temos, que evidencia certos aspectos da realidade em detrimento de 

outros. Uma foto pode tentar reproduzir o real como aparentemente ele seja; 

agora, a cabeça do ser humano consegue captar exatamente o que há de 

importante dentro dessa realidade, exatamente por ela ser seletiva. Então, 

essa intersecção entre arte e ciência sempre existiu no passado. Agora, essa 

intersecção está ficando mais forte. Porque agora a arte deixa de ser uma 

espécie de instrumento de ajuda da ciência e começa a nortear trabalhos 

científicos. Existem projetos, hoje em dia, no mundo em ciência avançada que 

dependem de artistas cada vez mais. 

Aqui tem um artista, aqui de São Paulo, não sei se já ouviram falar nele, José 

Wagner Garcia. José Wagner Garcia trabalha nessa linha. Ele esteve algum 

tempo, se não me engano um ano, no MIT, trabalhando com um grupo 

avançado, sobre um projeto de vida artificial, e o trabalho dele lá era projetar 

formas de vida. Ou seja, os camaradas detêm lá biofísica, bioquímica, tudo 

direitinho, nível avançado, prêmio Nobel envolvido. Agora, a grande questão é 

que na hora de criar alguma coisa, é o artista que cria. 

Isso é muito curioso. Será que é só o artista que cria? Não necessariamente. 

Cientistas criam também. Bons cientistas criam também. Se há uma diferença 

entre arte e ciência baseada em certas hipóteses da teoria do conhecimento, 

como por exemplo, ciência tenta atingir o real, e a arte trabalha com as 

possibilidades do real, existe, em compensação, um ponto de confluência. 

Tanto a ciência quanto a arte são processos criativos. Só que a tradição 
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científica, que é uma tradição objetivista ou, pelo menos, de intersubjetividade, 

ela prega, discursivamente, que você só deva falar, racionalmente falando, das 

coisas logicamente estabelecidas pelo discurso. Ou seja, o que é que um 

cientista faz? Quando ele está tendo uma ideia ou uma inspiração, ele é igual a 

um artista. Mas quando ele desenvolve o trabalho dele e coloca isso num 

artigo, ou num livro ou no congresso, num simpósio, esse texto escrito tem 

que satisfazer as exigências do conhecimento discursivo, e não do 

conhecimento tácito. Ele tenta reduzir o conhecimento dele ao discurso, e ele 

paga um preço por isso. A parte tácita que ele detém, enquanto cientista, não 

passa pro discurso que ele apresenta aos outros. Não sei se vocês percebem o 

que isso quer dizer. A ciência tem aquela hipótese objetivista, realista e crítica. 

A ciência tenta ser objetiva. Qual o critério que a gente usa? Você pega um 

indivíduo imerso na subjetividade dele, no Umwelt pessoal dele, ele tenta ver a 

realidade de uma certa maneira. Traduz isso num discurso e publica o trabalho. 

Mas acontece que isso poderia ser interpretado como atividade de um 

indivíduo. É um problema individual. Aí, qual é a estratégia que o método 

recomenda? Você agora pega esse trabalho e propaga pela comunidade 

científica, e os vários cientistas, em princípio, deveriam repetir o trabalho um 

do outro. Ou seja, checar o trabalho um do outro, criticar o trabalho um do 

outro. Buscar possíveis erros, falhas de interpretações, buscar qualquer 

pendência subjetivista, algum preconceito que o camarada tenha usado, algum 

pressuposto não razoável, não viável... e, por meio dessa forma de controle, 

ele chega a um consenso. E quando o consenso é estabelecido, você começa a 

acreditar que aquilo que é aceito por consenso não é a obra de um indivíduo, 

mas é um reflexo de algo que não depende de ninguém. E esse algo que não 

depende de ninguém é a realidade. Então, a construção da objetividade 

cientifica é um processo social, é um mecanismo de natureza pública. Ciência é 

conhecimento social, é conhecimento público. Nesse sentido. Mas como é que 

o experimento intersubjetivo é constituído? Por meio da análise do discurso do 

outro. Mas se o discurso do outro não contém a componente tácita do 

conhecimento, isso significa que esse experimento nunca é bem sucedido, que 

ele nunca é integral. 

Então, a objetividade científica fica limitada pelo fato dela não conseguir levar 
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em consideração o conhecimento tácito. Entenderam essa ideia? Ou seja, essa 

é uma das limitações que existe na produção da ciência. Onde é que está o 

conhecimento tácito? Está no cientista individual. Está no conjunto de 

percepções e sensações emocionais, afetivas e de valores que ele desenvolve 

quando ele está resolvendo um problema científico. Quando ele está na solidão 

do laboratório dele, ou do observatório astronômico, ou no gabinete de teórico 

dele, quando ele está sozinho em si mesmo, ele vive uma série de aspectos 

tácitos associados ao discurso.  

Se você está desenvolvendo uma equação diferencial, isso é discursivo. Mas 

uma equação diferencial costuma ser muito bonita. Esse aspecto estético da 

matemática pesa, o aspecto estético da astrofísica pesa, agora você num vai 

escrever um artigo dizendo: acompanhando a belíssima equação de fulano de 

tal, os outros não vão achar isso muito sério. Mas é isso que você pensa, você 

olha aquela belíssima equação diferencial e diz: mas que equação elegante. Eu 

já encontrei alguns textos onde aparecem coisas assim: as quatro elegantes 

equações de Maxwell. São elegantes mesmo, são bonitas. Cientistas seguindo 

critérios de estética, de ética e de valor.  

E, por fim, critérios racionais. Ou seja, eles são tácitos nessa hora. E os 

grandes cientistas são os mais tácitos, claro. Existem exemplos famosos disso. 

Enrico Ferni, Albert Einstein, o próprio Newton, todos os grandes cientistas que 

a espécie humana produziu eram pessoas profundamente admiradoras da 

estética da natureza, profundamente envolvidos com o que faziam, 

profundamente apaixonadas pelo que faziam. Há uma componente de paixão, 

de afetividade, no ato da construção científica. Isso é conhecimento tácito. E, 

no meio desse conhecimento tácito, existe a componente estética. Você se 

apaixona por belas equações diferenciais porque elas são estéticas.  Um 

filósofo da ciência chamado Michael Pollanyi, que apresentou essa discussão 

sobre a restituição da objetividade científica em relação ao conhecimento tácito, 

ele afirma lá e ele tem razão, que na época, por exemplo, de Einstein, quando 

Einstein apresentou a relatividade geral, aceitava-se, alguns aceitavam a 

relatividade geral não porque tivessem entendido a teoria, mas porque ela era 

bonita. Existe, portanto, critérios de valor, de estética, critérios afetivos, etc., 

tudo isso é tácito. E tudo isso faz parte do jogo da criação. O bom cientista é 
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aquele que cria. 

Frisando agora esse aspecto, o aspecto da criação. Cientistas são humanos. E 

sendo humanos, eles estão dentro da bolha do Umwelt humano. Eles não 

conseguem, apesar de cientistas, não conseguem fugir da bolha pra valer. Eles 

estão presos ao interior dessa bolha, às limitações da bolha.  

Bem, o que é que isso significa? Num primeiro momento, você pode tentar 

interpretar a realidade pelo que o seu Umwelt deixa você fazer. Por exemplo, 

eu posso analisar o movimento de um corpo macroscópico que eu estou vendo. 

Mesmo que eu admita que essa visão é uma coisa limitada, em termos 

eletromagnéticos, etc., mas eu estou vendo a cadeira, eu vi as estrelas se 

moverem na cúpula do planetário. Isso está ao nível, tá dentro do acesso do 

meu Umwelt. Mas acontece que a realidade não é só isso. Por exemplo, existe 

uma parte dela que eu não vejo. Trivialmente falando, eu não vejo. Eu não 

vejo o universo em larga escala. Eu posso inferir, por meio de uma série de 

observações e de cálculos, que existe alguma coisa talvez perto de um trilhão 

de galáxias no universo conhecido, observável. Eu posso falar dos duzentos 

bilhões de estrelas da nossa galáxia. Agora, eu não vejo duzentos bilhões de 

estrelas. Eu tenho que inferir isso sempre indiretamente.  

Bem, como é que a minha cabeça consegue falar de coisas que estão fora do 

Umwelt biológico? Como é que eu posso, por exemplo, dizer para vocês que 

essa sala está cheia de ar? Cheia de moléculas em suspensão, se eu não esto 

vendo nenhuma? Eu consigo me atrever a falar sobre isso. Posso dar 

explicações em termos de mecânica estatística sobre a temperatura dessa sala. 

Mas eu não estou vendo isso, está fora do meu Umwelt biológico. A grande 

verdade, ao que tudo indica, e isso parece ser uma sutileza do ser humano, é 

que devido a um processo cerebral não linear que aconteceu numa escala de 

tempo extremamente curta na linguagem evolutiva, alguma coisa talvez da 

ordem de três milhões de anos de evolução, só, dentro dos cinco bilhões de 

anos de evolução viva no planeta, um surto não linear que aconteceu nos 

últimos tempos que nos tornou hominídeos e seres humanos, chamados de 

sapiens sapiens, embora isso seja discutível. Mas essa evolução pegou nosso 

Umwelt biológico e dilatou. Primeiro detalhe, que se é visível você pode 

sofisticar o seu Umwelt biológico. Você pode refinar o seu Umwelt biológico. 
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Como? Você pode, já sabe, você já pode criar extensões, por exemplo, dos 

seus sentidos. Você vê o macrocosmo? Vê o macrocosmo próximo. Vê o 

megacosmo? Não. Você vê o microcosmo? Não. Mas se você fizer um 

microscópio, vê coisas pequenininhas que o seu Umwelt biológico não 

consegue atingir. Se você fizer um telescópio, você vê galáxias distantes que 

seu olho normalmente não veria. Você cria extensões do seu olho. Você bota a 

mão nessa cadeira. E não sente ela vibrar. Mas o planeta vibra. Placas 

tectônicas estão em movimento, etc., só que meu tato não consegue perceber 

isso. Mas eu posso fazer um cismógrafo e substituir esse tato e percebe 

flutuações, perturbações da terra que eu normalmente não percebo no meu 

Umwelt biológico. Ou seja, eu posso expandir o meu ouvido usando 

amplificadores, filtros, etc., posso desenvolver o meu olfato usando um 

espectrômetro, ou seja, eu tenho toda uma tecnologia que vai sofisticar a 

minha parte biológica. O meu Umwelt biológico pode ser dilatado nesse sentido. 

Mas esse é somente um refinamento, uma extensão.  

Agora, falar de coisas e descrever coisas que estão fora desse Umwelt é mais 

complicado. Se eu der para vocês o melhor telescópio do mundo, o que vocês 

vão conseguir fazer é observar uma multidão enorme de estrelas e detectar, 

no máximo, a intensidade luminosa delas, a luminosidade delas, e as cores 

delas. Só. O melhor telescópio do mundo só vai falar isso para você. Se o 

telescópio for gigantesco, como o de Monte Palomar e todos os outros que 

vieram depois, ou o Hubble, que está em órbita, o que você vai ver, do ponto 

de vista estelar, é uma série de pontos luminosos ainda, com cores diferentes 

e com brilhos diferentes. Só. Então isso é uma sofisticação do seu olho, é a 

sofisticação do seu Umwelt visual. Mas é só. Agora, se o seu cérebro pega 

esses dados e monta um gráfico onde, no eixo horizontal você bota a cor das 

estrelas, e no eixo vertical você bota a luminosidade das estrelas, e nesse 

gráfico aparece um esquema formado pela multidão de estrelas da galáxia 

através do qual você pode calcular a evolução das estrelas, chamado diagrama 

HR.  

Se você faz isso, você está criando uma coisa que o melhor telescópio do 

mundo não mostra. É o seu cérebro que faz. Isso é a construção de signos que 

estão além do domínio do Umwelt biológico. A gente poderia chamar isso de 
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um hipersigno. Nós fazemos isso em ciência o tempo todo. Hipersignos. Signos 

que são construídos de dentro de um Umwelt limitado, mas que se atrevem a 

falar de coisas que estão fora dele. Por exemplo, qualquer um que estudou 

física aqui deve se lembrar daquele momento que a gente vai fazer aqueles 

gráficos onde o eixo horizontal é o eixo do tempo. Você sabe o que aquilo 

significa. Você espacializou o tempo. Você representa espacialmente por meio 

de uma reta a sucessão dos instantes do tempo. Você orienta o eixo do tempo 

e diz que o tempo foi do passado para o futuro. Você sente que ele foi do 

passado para o futuro. Mas você geometriza isso visualmente. Você pega uma 

coisa que você só sente que é a passagem do tempo e traduz no seu Umwelt 

visual. Isso é um hipersigno.  

Ou seja, a cabeça do ser humano evoluiu de uma tal maneira que ele consegue 

criar signos de uma natureza muito mais elevada que o Umwelt biológico dele 

pode fornecer. Parece, talvez, que outros animais não conseguiram fazer isso. 

Alguns parecem que estão a caminho. Certos animais interessantes, parece 

que já têm rudimentos disso. Mas a gente não tem a menor certeza, a gente 

não consegue entrar no Umwelt deles ... Mas tem uns bichos aí que são 

fantásticos: elefantes, polvo. Polvo resolve problema complicado. Tem uns 

bichos aí inteligentes. Mas a gente não sabe direito isso. 

Os seres humanos conseguiram efetivamente isso. Ou seja, o nosso Umwelt 

deixou, já há um certo tempo, de ser meramente um Umwelt biológico. Ele 

agora é um Umwelt psicológico, é um Umwelt psicossocial, é um Umwelt social, 

é um Umwelt cultural. É esse novo Umwelt dilatado que nos diferencia dos 

outros seres vivos e que permite que a gente tente falar de alguma maneira da 

realidade. Agora, uma coisa é certa: todos os esforços, essas montagens de 

hipersignos, são montagens feitas sobre detalhes, aspectos, que o nosso 

Umwelt biológico nos fornece. Você não consegue efetivamente imaginar algo 

totalmente novo, fora do que a sua biologia deixa você perceber. Por exemplo, 

exemplo clássico esse: termodinâmica. A termodinâmica clássica, feita por 

Clausius, por Fourier, Jaule, aquela turminha toda. O estudo das máquinas 

térmicas. Eles trabalhavam com máquinas térmicas, macroscópicas. Máquinas 

a vapor e etc., essa é a primeira fase da termodinâmica clássica. É chamado, 

em ciência, um trabalho fenomenológico.  
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Você está, por enquanto, olhando o sistema macroscópico, mas não sabe 

direito ainda o que acontece nele. Essa noção, que alguns chamam, hoje em 

dia, de caixa preta, ou caixa negra, Black Box. Você supõe um sistema, aberta 

a entrada, saída, mas não sabe direito o que está acontecendo dentro dele. 

Mas acontece que há um momento em que você tem que chegar ao que está 

acontecendo dentro do sistema. E alguém tentou entender o que acontecia 

dentro da máquina térmica para explicar coisas que estavam acontecendo 

extremamente complexas. Era o problema da entropia, aquela grandeza que 

mede o grau de desorganização de um sistema. Quem conseguiu fazer isso foi 

um moço chamado Goldsman, era um gênio o Goldsman. Goldsman, como que 

ele resolve o problema, ele imagina o que existe dentro da máquina térmica. 

Ele imagina. Ou seja, ele cria uma representação de um sistema, da parte 

interna do sistema.  

Nesse nível, a ciência deixa de ser fenomenológica e passa a ser uma ciência 

representacional. Mas ele tem que inventar o interior da máquina térmica, ele 

tem que criar, porque ele não vê a forma do Umwelt biológico dele, ele tem 

que apelar pra hipersignos. Mas esses hipersignos vão ser construídos a partir 

de signos que não são hiper. São os signos que a visualidade dele fornece a ele. 

Então como é que ele faz? É meio metafórica a coisa. Ele imagina que o vapor 

aquecido seja formado por partículas. Nessa época, havia já a hipótese da 

teoria cinética dos gases e tal. Não é uma hipótese de natureza tão mista. Ele 

imagina o gás formado por partículas, por moléculas, átomos e tal. Só para 

facilitar o raciocínio, ele apela para o Umwelt biológico, ele imagina que as 

partículas do gás, do vapor aquecido, se comportam como se fossem bolinhas, 

como se fossem perfeitamente esféricas, como se fossem perfeitamente 

elásticas. Ele começa a calcular o choque entre as partículas, com 

transferências de energia de uma pra outra, o problema da nivelização dos 

níveis de energia, da homogeneidade dos níveis de energia, que é a tendência, 

entre aspas, à desordem, e daí chega na função que caracteriza a entropia. 

Para ele poder chegar numa coisa completamente fora do Umwelt dele, ele 

usou signos do tipo de Umwelt dele, e montou um sistema de signos que não é 

encontrado no Umwelt dele, reflete algo de fora. Ele fez um hipersigno. Agora, 

é claro que para ele fazer isso não basta ele ter conhecimento racional. Ele tem 
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que inventar uma realidade. Ele tem que delirar sobre a realidade. Ele tem que 

ser um artista.  

Perceberam então o que eu quero dizer? É inseparável fazer boa ciência de 

fazer boa arte. Não da para separar esses tipos de conhecimento, eles são 

conectados um ao outro. Bem, essa capacidade de criar coisas além do próprio 

Umwelt, em teoria do conhecimento é chamada de ficcionalismo. A tese 

ficcionalista é de um moço chamado Hans Vaihinger. Vaihinger dizia o seguinte: 

é possível conhecer por meio da construção de ficções, muitas delas 

conscientemente projetadas. Ou seja, não é que você esteja se enganando, 

não é que você esteja fazendo um processo analógico inconsciente. Você 

conscientemente cria ficção e o seu problema depois é mostrar que essa ficção 

que foi criada por você, foi inventada por você, é coerente com a realidade. 

Esse é o problema do método científico.  

Exemplo: centro de gravidade é uma ficção. Que que é centro de gravidade? É 

um ponto em que você imagina totalmente concentrada a massa de um corpo 

e onde se aplica o vetor peso, a força peso. Bem, força já é uma ficção 

newtoniana. Começa por aí. Ponto não tem dimensão. Como é que você pode 

concentrar massa numa coisa que não tem dimensão? É ficção também. Mas 

funciona que é uma beleza, é altamente eficiente essa ficção, o conceito de 

centro de gravidade. Se você pegar a aliança e calcular onde é o centro de 

gravidade dela, não é no material da aliança, é no centro dela, é no ar, no 

vazio. Claro que isso é ficção. Mas você equilibra giroscópios e tal por meio 

dessa ideia. É uma ficção eficiente. Então, existem dois níveis ficcionais. A 

ficção livre, pura, aparentemente não compromissada com a realidade, e 

aquela ficção que é compromissada com a realidade. Que é eficiente. Que 

serve para descrever a realidade e gera a construção dos tais hipersignos. O 

grande problema é você saber qual é o limite entre as duas. Parece que não há. 

Um exemplo interessante que eu sempre conto porque me impressionou muito 

quando eu era adolescente.  

Eu tinha uns 13 anos, li um livro de ficção científica que um amigo me 

emprestou. Fiquei muito impressionado com o livro. O nome do livro era “A 

Nuvem Negra”, e o autor imaginava uma nuvem de matéria escura interestelar, 

pó interestelar, e a nuvem era viva. E ela se movia no disco galático e enviava 
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sinais de rádio inteligente tentando comunicar com alguma outra inteligência. 

E os astrônomos, vários astrônomos na Terra, detectaram isso e a história é 

como interpretar a mensagem que ela mandava e tal. Uma história muito 

interessante. Eu adorei aquilo, eu fui ver o autor: Fred Hoyle. Aí, eu gravei o 

nome, disse puxa, toda vez que eu encontrar um livro desse cara eu vou ler, 

porque esse cara é bom. Passaram-se os anos e eu fui trabalhar na astronomia 

e tal. E nessa época, eu estava estudando cosmologia. E descobri que Fred 

Hoyle era um grande cosmólogo inglês. Grande cosmólogo. Meio marginal. Ele, 

naquela época, nadava contra a corrente do Big Bang. Ele defendia um 

universo estacionário, infinito e coisas assim. E ele brigou durante muito 

tempo com os teóricos do Big Bang. Matematicamente, muito bem preparado, 

de modo que os outros tentavam derrubar as ideias dele e não conseguiam, 

porque as ideias eram muito bem fundamentadas. No final da vida, ele fez 

algumas concessões quanto à expansão do universo, mas ainda manteve a 

ideia de um universo estacionário.  Ele tem um livro delicioso, embora difícil, 

chamado Livro Sobre a Gravitação Conforme, eu esqueço o título original 

do livro que ele e um hindu chamado Narlikar escreveram, uma obra prima da 

cosmologia matemática. Bem, e o Fred Hoyle tinha escrito a Nuvem Negra, 

olha aí. Eu fiquei... puxa, um grande cosmólogo desses, escrevendo ficção 

científica assim. O que que isso significa? Não entendi.  

Alguns anos depois, o Carl Sagan e o Josef Shklovsky, que era um grande 

astrofísico russo, eles publicaram um livro sério sobre possibilidade de 

comunicação interestelar. O nome do livro era Comunicação interestelar: 

uma Perspectiva Científica, se não me engano. Era um estudo sério sobre a 

possibilidade de inteligências extraterrestres e como entrar em contato com 

essas coisas. Eram vários especialistas escrevendo cada qual um capítulo, 

inclusive o próprio Sagan, o Shklovsky também e tal. Se eu não me engano, o 

primeiro capítulo do livro é de um cara chamado Cameron, que foi um grande 

teórico da evolução planetária, e o Cameron, nesse livro, logo no primeiro 

capítulo está discutindo as condições astrofísicas necessárias pra o surgimento 

da vida, e nessa discussão há um momento que ele diz assim: na verdade, até 

hoje só apareceu um bom modelo pra vida inteligente. É a Nuvem Negra, do 

Fred Hoyle. Então, naquilo que no meu tempo, quando eu tinha 13 anos, 
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estava sendo publicado como ficção científica, ao longo dos anos ganhou 

status de modelo científico. Então, qual é o limite entre a ficção 

descompromissada e a ficção eficiente? Ou seja, a cabeça do ser humano é 

capaz de inventar realidades. E de vez em quando, ela acerta. Da mesma 

maneira, artistas que lidam com as possibilidades do real, de vez em quando 

acertam com algum aspecto do real, sim.  

Você se lembra daquela história do Pollock? Aquele artista que pintava jogando 

tinta no quadro? Aquele quadro grande no chão, ele ficava jogando tinta, 

trabalhos maravilhosos, você ficava, puxa, mas que doideira, o cara jogando 

tinta lá e tal. Que aquilo impressiona, é altamente estético. É altamente 

coerente. Você não entende direito porquê. Até que um dia, um matemático foi 

estudar o trabalho dele e descobriu que ele pintava fractais. Que é um objeto 

matemático, uma dimensão fracionária. Só que ele é um artista, ele não ficava 

calculando aquilo. Ele jogava tinta e saía um fractal lá. 

Artistas atingem a realidade, de vez em quando, de uma maneira tão ou mais 

eficiente que um cientista consegue atingir. E esse é o ponto fundamental que 

eu quero frisar: não dá para separar esses tipos de conhecimento. E acredito 

mais ainda: só há uma esperança para a espécie humana. Porque a espécie 

humana andou mexendo numas coisas aí, e disparou questões de altíssima 

complexidade. Questões sobre as quais, no momento, a espécie humana não 

tem controle. E se ela não desenvolver o controle, ela vai perecer. Ela vai 

desaparecer. E só há uma maneira de você atingir essa complexidade: é 

pegando todos os tipos de conhecimento que você dispõe e amalgamando isso 

em uma teoria geral. Isso que os filósofos chamam de uma ontologia.  

Então, não dá para você separar conhecimento científico do conhecimento 

artístico, do conhecimento filosófico, do senso comum, da tradição e da religião. 

Não dá. E tem outras sutilizas cognitivas aí. Os atos de afetividade são 

processos cognitivos. Os atos de bondade são processos cognitivos. Tem uma 

série de formas de conhecimento que nós ainda não dominamos. Ciência ainda 

é primitiva, filosofia ainda é primitiva, quanto mais os atos afetivos, os atos de 

tolerância psicossocial, por exemplo. Nós estamos aprendendo ainda. Na 

verdade, só a fusão disso tudo que pode garantir a sobrevivência no planeta. 

Antigamente, a gente não podia filosofar sobre isso. Agora, é urgente resolver 
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isso. Nossa escala de tempo está diminuindo. O velho problema da equação de 

Drake, né?  

Nessa discussão sobre vida, universo, estar vivo nesse universo, Drake propôs 

uma equação de natureza estatística. Ele quer calcular a possibilidade de vida 

em outros sistemas que não seja a Terra. Então, ele constrói uma equação que 

é um produto de uma série de fatores de natureza estatística. O primeiro 

termo do produto é o número de estrelas da galáxia. Vamos supor que sejam 

200 bilhões de estrelas. O equivalente a 2,1 trilhões de sóis. Ou seja, se você 

pegar toda a matéria da galáxia e esmagar, assim como quem faz massa de 

alguma coisa, e transmutar em bolinhas do tamanho do sol, a massa da 

galáxia total está em torno de 2,1 trilhões de sóis. Bem, imagina esse número, 

que é um número grande, depois calcule a probabilidade de nesse número 

aparecerem estrelas com sistemas planetários. Isso vai ser uma fração entre 0 

e 1. Depois, você calcula a probabilidade de surgirem sistemas planetários com 

planetas parecidos com a Terra, do ponto de vista de condições astrofísicas 

termodinâmicas. 

Uma relação entre planeta e a estrela que dê uma boa máquina térmica, com 

alto rendimento termodinâmico, questões gravitacionais e tal. E existem, já 

estão descobrindo uns planetas por aí, interessantes quanto a isso. Ou seja, 

você multiplica essa fração. Depois, você calcula a probabilidade de um planeta 

desse tipo a vir a se desenvolver. Depois, a probabilidade da vida se 

desenvolver e se tornar inteligente. Depois, a probabilidade dessa vida fazer 

ciência e tecnologia. A ponto, por exemplo, de jogar sinais de rádio dentro da 

realidade, como nós já fazemos, e esses sinais se propagarem dentro da 

galáxia. Não sei se já meditaram sobre isso.  

Toda vez que a gente fala nessas coisas, fica assim: vamos planejar uma 

mensagem altamente inteligente para dizer pros outros o que nós sabemos e 

tal. O Sagan pensou isso, ele mandou uma mensagem numa dessas sondas aí 

que saíram do sistema solar. E a gente esquece que nós temos rádio e 

televisão já há décadas, e há décadas ondas de luz, frentes de onda vão se 

propagando dentro da galáxia, levando, por exemplo, os nossos programas de 

televisão para essas possíveis outras inteligências. Até que ponto seria 

considerado um sinal de inteligência? A gente esquece disso, né? Vamos supor, 
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então, imagina que você chegou nesse estágio de tecnologia, de mandar sinais 

de rádio e tal, mesmo sendo esses programas.  

Aí resta um último fator, que é o critico, é o drástico: o tempo que uma 

civilização tecnológica como a nossa leva até se autodestruir. Segundo a 

equação de Drake, suas estimativas estatísticas, se você for pessimista, o 

resultado desse produto todo dá 1. Só existe uma civilização ainda inteligente 

sobrevivendo: a nossa. Com altos riscos de extinção, agora. Agora, se você for 

um pouquinho otimista, as contas podem gerar por exemplo 10 mil civilizações 

melhores do que a nossa. Melhores em que sentido? Conseguiram sobreviver o 

gargalo da autodestruição. Então, esse que é o nosso problema concreto, hoje 

em dia: evitar a autodestruição. Problema filosófico, porque por que que nós 

deveríamos evitar a autodestruição? Mas é uma pergunta cruel, né? São 

perguntas do tipo: por que que você é? Por que que você está aqui? Faz 

sentido? Não sabemos. Se você apelar para a religião, surgem respostas. Mas, 

se você ignorar a religião e quiser ficar só no conhecimento científico, em 

principio não há nenhum motivo para você ser e estar aqui. Mas existe uma 

proposta interessante, em cosmologia, que foi feita por um moço chamado 

Werner Mende que, na verdade, não é um astrofísico, ele é um ecólogo, e 

existem alguns outros cosmólogos que trabalham nessa linha. 

Se esse universo for um universo evolutivo como a teoria do Big Bang diz, esse 

universo está em expansão. Para ele poder expandir, ele gasta energia interna 

dele. Isso significa que ele tem que desenvolver uma estratégia termodinâmica 

de citação de energia e produção de entropia em larga escala. Isso obriga que 

esse universo seja internamente conectado. Ele tem que arranjar uma maneira 

de conectividade para poder dissipar essa energia na larga escala. E produzir a 

entropia na larga escala. Essa conectividade se dá por meio de nós. De nódulos. 

Esses nódulos são as coisas. A cadeira onde você está sentado, de você, que 

está sentado, a cúpula, coisas. Então, a realidade existe para poder satisfazer 

a permanência do universo. Ele está em expansão, ele está sendo, e a 

evolução dele, o ciclo evolutivo dele governa todos os ciclos internos de 

evolução, desde a geração de estrelas, galáxias e tal, até o surgimento da vida, 

até a nossa presença aqui.  

O nome disso é permanência. Nós permanecemos, ou tendemos a permanecer. 
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Nada é eterno, o problema é a tendência a permanecer. Você sabe do que eu 

estou falando. Um dia nós vamos morrer. E o nosso sonho, consciente ou 

inconscientemente, é quando a gente morrer, a gente deixar, no lugar da 

gente, alguma coisa que preste. A biologia já encaminhou isso há muito tempo. 

Você reproduz. Você passa carga genética adiante. E todo ser humano que se 

preza tem um certo anseio que o seu filho seja, pelo menos, igual ou 

melhorzinho. Você não quer aceitar a possibilidade da sua prole fracassar. 

Outros vão mais longe ainda. Em vez de fazer autopoiese, que é esse 

mecanismo que um sistema cria um sistema do mesmo tipo que ele, a gente 

faz alopoiese, a gente produz coisas que não são como nós, mas que talvez 

tenham chance de durar mais do que nós. E aí, nós fazemos filosofia, ciência, 

arte.  

Hoje em dia, você pode falar do teto da capela cistina. Você pode falar do 

Moisés ou do Davi. Porque um cara fez isso, um cara fantástico. Ele morreu, 

mas a obra dele ficou. E ele está vivo na obra dele até hoje. Da mesma 

maneira, você pode falar de uma grande teoria científica, uma grande visão 

filosófica. Essas pessoas passam no tempo, desaparecem. Mas ficou a obra 

delas. Bem, isso é um pouco triste, porque alguém pode chegar e dizer: é, 

você está falando dos grandes. Mas a maioria não é assim. Nós somos 

medíocres, naquele sentido da palavra de média. Não é no sentido pejorativo. 

Nós somos sujeitos medianos. Não somos gênios. Mas não esqueçam, os 

próprios gênios não são autônomos totalmente, eles são permitidos pela 

grande massa da humanidade. E esse é que é o nosso papel. Na nossa 

mediocridade, permitir que a grandeza humana sobreviva. Então, cada um de 

nós, dentro do nosso domínio de ação, por mais restrito que pareça, por mais 

trivial que pareça, cada um de nós está criando as possibilidades do real. Cada 

um de nós está deixando a realidade ser. Não é à toa que a gente é reflexo 

desse céu estrelado. 

Chega. Vocês querem discutir, fazer alguma pergunta, alguma coisa? 
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DEPOIS DO QUASE 

 

Foucault disse que só se deve escrever um livro porque ainda não se sabe 

exatamente o que pensar do que se quer pensar. Esta tese, dentro de sua 

parcimônia, vem permeada dessa concordância: “de modo que o livro que eu 

escrevo me transforma e transforma isto que eu penso”. É hora de comunicar 

as comunicabilidades existentes, e outras possíveis. 

 

Se eu devesse escrever um livro para comunicar o que eu já 

penso, antes de começar a escrevê-lo, eu não teria nunca 

coragem de escrevê-lo. Eu só escrevo porque eu não sei 

exatamente o que pensar disto que eu quero pensar. De modo 

que o livro que eu escrevo me transforma e transforma isto que 

eu penso (Foucault, citado por SANTANNA em palestra95). 

 

Nos escritos de Viveiros de Castro, o antropólogo desenvolve o perspectivismo 

quanto ao que é possível ser escrito no momento de questões maiores, e diz 

                                                 
95 O trecho de Foucault foi anotado a partir de uma palestra da Professora Doutora Denise 

Bernuzzi Sant’anna, no ano de 2015, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
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ser o livro o existente de um pensamento que julga inalcançável em palavras 

(VIVEIROS DE CASTRO, 2015). Parafraseando Viveiros de Castro, com todos 

os verbos desta família – hesitei bastante, tergiversei e procrastinei. Antes de 

conseguir escrever esta tese, contava escrever uma versão muito aumentada 

do pensamentomundo de Vieira, que ampliasse a cobertura bibliográfica de 

como esse pensamento estava em evolução com o ambiente.  

Como disse Viveiros de Castro em relação ao seu Metafísicas Canibais 

(2015) passei alguns anos fantasiando que escreveria algo maior, e me vi 

obrigado a aceitar que este outro texto nunca será escrito: “ele jamais o será - 

de fato”, fala o antropólogo sobre o seu livro. O livro ( imaginado por Viveiros 

de Castro) iria contar de Guattari e Deleuze a partir do perspectivismo: “certo 

dia, formei o desígnio e esbocei o desenho de um livro que, de algum modo, 

prestasse uma homenagem a Gilles Deleuze e Félix Guattari, do ponto de vista 

de minha própria disciplina” (Viveiros de Castro, 2015, p.19).  

 O livro sonhado, O Anti-narciso: Da antropologia como ciência menor, 

foi  promovido pelo autor à categoria das obras imaginárias, ou melhor, 

invisíveis de Borges, que  “oportunamente costumam ser mais interessantes 

que os livros visíveis” (ibidem). 

Esta tese, Jorge de Albuquerque Vieira e suas conversações, também 

carrega como a ideia de escrever sobre um corpo – o do professor, autor, 

teórico – Vieira e da   evolução de seu  pensamento a partir  de ideias que 

vinculam, filiem a ontologia ao corpo, com atenção para a corpomídia, um 

tableau-vivant 96da semiótica peirceana, das leis do universo, dos neurônios-

espelho, das teoria geral dos sistemas, da arte como função evolutiva - tudo o 

que gostaria para esta tese, mas que ainda permanece em pura possibilidade, 

pois o que aqui vem como existente, se anuncia em continuidades peirceanas. 

Parafraseando o antropólogo, “não será escrito, mas isso ainda não é tudo...” 

(Viveiros de Castro, 2015, p.15).  

A tese sonhada por mim, até por ter sido tão sonhada, nunca acabou existindo, 

mas encontra a sua maneira de materializar o início de algumas semioses – “a 

não ser, precisamente, nas páginas que a seguem” (Viveiros de Castro, 2015, 

                                                 
96 Eun talvez também seja tableau-vivant desses signos em crescimentos. 



108 

 

p.19). 

Vale lembrar Manoel de Barros, "só uso a palavra para compor meus silêncios". 
 

“A semiose consiste numa ação signica que resulta na  determinação 

de interpretantes.São signos que levam a outros signos, numa 

sucessão sem princípio nem fim.” (VIEIRA, 2007, p.22).  
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