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Resumo 
 
 Este Projeto pretende discutir alguns fundamentos ontológicos do conceito de 
Comunicação, como evidenciados pela evolução teórica ocorrida, de maneira geral, na 
Teoria Geral de Sistemas e, de maneira específica, nas teorias dos sistemas de 
comunicação. O projeto situa-se, portanto, na pesquisa sobre a transição entre o 
ambiente ontológico, que envolve um sistema conceitual científico aberto, para a 
constituição deste último, no caso específico, um sistema de comunicação. Este é o 
domínio da Metaciência.    
 
 Palavras Chave 
 
Comunicação – Semiose – Ontologia Sistêmica 
 
 Objetivos, Problema e Hipótese 
 
 Um problema, nem sempre nítido para aqueles que trabalham em Comunicação 
e Semiótica, refere-se ao fato de que este domínio do conhecimento não é satisfeito 
eficientemente pelo Método Científico usual, aplicável às ontologias regionais, ou 
ciências, e notadamente aquelas ditas “de ciência dura ou exata”. Um aspecto típico 
dessa limitação metodológica é a dificuldade em estabelecer, eficientemente, uma 
metodologia para a complexidade (como proposto por Morin, 1977, 1984).  Nossa 
proposta é que a dificuldade em aplicar principalmente conceitos semióticos nas várias 
áreas da Comunicação decorre do caráter complexo destas, situado na Ontologia Geral, 
o mesmo ocorrendo com as áreas envolvidas.  
 O problema a ser trabalhado poderia ser, então, assim formulado:  
 
 “Comunicação e Semiótica, nos seus domínios factuais, constituem um domínio 
científico ou metacientífico?” 
  
 Na formulação acima, estamos adotando o conceito de Metaciência como 
apresentado por Bunge (1976: 49), ou o estudo interno de uma ciência, abrangendo a 
Lógica, a Metodologia e a Filosofia da Ciência. Enfatizaremos, na dimensão da 
Filosofia, tanto a Teoria Geral do Conhecimento (Gnosiologia), como a Epistemologia e 
a Ontologia. Esta última será o alicerce básico de nossa proposta de pesquisa. 
 O principal objetivo desta pesquisa é buscar argumentos que apóiem a seguinte 
hipótese:  
 
 “Os processos semiósicos e os sistemas nos quais eles se desenvolvem, ou seja, 
sistemas de comunicação, têm um caráter ontológico que não é demarcável no contexto 
de uma ciência ou ontologia específicas ou regionais”.  



 
 Descrição: Relevância e Justificativa 
 
 A relevância da pesquisa repousa no aspecto, metacientífico, da demarcação da 
área de atuação do pesquisador e do caráter do seu objeto de estudo; do ponto de vista 
da evolução paradigmática, por exemplo, sabemos que uma mudança de paradigma 
ocorre, basicamente, quando o pesquisador sai do sistema conceitual teórico, constituído 
no contexto da “ciência normal” (no sentido dado para o termo por Kuhn, 1975: 29), 
para o seu ambiente imediato, a Ontologia, onde conceitos mais básicos e gerais são 
“ajustados”, permitindo assim a reorganização do sistema conceitual científico em 
questão. Confundir um sistema conceitual com seu ambiente ontológico pode, portanto, 
trazer entraves quanto ao desenvolvimento desta ciência. 
 
 Corpo Teórico e Metodologia 
 
 Esta pesquisa tem um caráter teórico. Empregaremos, inicialmente, a proposta 
de uma Ontologia Científica a partir da atual Teoria Geral de Sistemas, baseada nas 
idéias de Mario Bunge (1977, 1979), Avanir Uyemov (1975) e Kenneth Denbigh 
(1975). Os chamados parâmetros sistêmicos serão adotados para efetivar o necessário 
enlaçamento interdisciplinar, característico da relação entre uma teoria particular e os 
seus pressupostos ontológicos. Esta etapa permitirá a aplicação de conceitos pertinentes 
aos sistemas complexos, onde a formulação de Mario Bunge e dos demais autores 
supera a versão mais difundida e já clássica da Teoria Geral de Sistemas de Bertalanffy 
(1986).  
 Interessa-nos, assim, entender os mecanismos de comunicação e semiose como 
típicos de sistemas complexos, o que insere os mesmos nas representações evolutivas 
permitidas e estudadas em uma prototeoria bem atual, a Teoria da Complexidade. Sobre 
este ponto em particular, pesquisaremos a proposta de Charles Sanders Peirce, sobre um 
possível “princípio de crescimento da complexidade”, como sugerido em sua Ontologia 
(Ibri, 1992: 46).  
  A partir deste enfoque ontológico, recorreremos a conceitos desenvolvidos em 
algumas ciências afins com a da Comunicação, que apresentam o caráter ontológico 
pertinente e coerente com o conceito de Comunicação e aquele de Semiose e 
passaremos a explicitar tal caráter por meio de uma discussão sistêmica. Esse processo, 
da natureza de uma especificação, identificará conceitos comuns e que sejam fatores de 
conectividade interteórica. Exemplos vívidos de tais conceitos são: Função Memória, 
Função de Transferência e Função de Resolução. 
 O esperado desta discussão é a identificação de um “núcleo” semiósico e 
comunicacional, de modo a tornar evidente que tais conceitos situam-se no domínio da 
ontologia e não da Comunicação vista como ciência específica. Um outro aspecto a ser 
explorado é da explicitação da proposta peirceana implicada no Idealismo Objetivo, 
com, por exemplo, a extensão do conceito de semiose (possivelmente, uma 
protosemiose) para sistemas não necessariamente vivos e/ou culturais, acarretando por 
conseqüência a extensão dos conceitos de comunicação e semiose para toda a realidade. 
É esse o contexto em que os sistemas de Comunicação e Semióticos surgem como 
emergências evolutivas, no processo termodinâmico geral da evolução do Universo (por 
exemplo, no domínio dos sistemas vivos, ver Mende, 1981 e Ponnamperuma e 
Cameron, 1974). 
 
 Viabilidade 



 
 O Projeto é viável, dado o caráter teórico do mesmo, sendo disponível para o 
mesmo farta literatura em Filosofia e Ciência. 
 
 Cronograma 
 
 Nossa previsão primeira é de um período de três anos para a execução do 
trabalho.  
 
 Publicação 
 
 Há a previsão de publicação de resultados, na forma de texto para periódicos e 
apresentações em congressos e similares. Um texto pioneiro foi publicado, na forma de 
capítulo, por Vieira e Santaella (2008 : 77). 
 
 Formação de Pessoal 
 
 A formação de pessoal esperada, decorrente da pesquisa, será efetuada na 
orientação de alunos de pós-graduação do Programa de Estudos Pós-Graduados em 
Comunicação e Semiótica da PUCSP, tendo como resultado dissertações de mestrado e 
teses de doutorado. Da mesma forma, os cursos por nós lecionados no referido 
Programa têm discutido os temas da pesquisa e outros, correlatos. 
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