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Resumo: O paradigma clássico da Ecologia, que preconiza a homeostasia dos ecos-
sistemas, entendida como a tendência da vegetação em resistir as transformações e a 
permanecer em um estado de equilíbrio, definido como clímax, vem sendo alvo de 
discussões. Já o Paradigma Contemporâneo da Ecologia entende que a natureza se 
organiza de forma complexa e nem sempre se apresenta em equilíbrio. Nessa perspec-
tiva, conhecimentos de outros campos científicos vêm sendo requisitados para me-
lhor explicar a dinâmica dos fenômenos ecológicos. O caráter complexo da Ecologia 
nos permite recorrer a sistemas de estudos filosóficos que possam ancorar o pensa-
mento para o melhor entendimento de como conceitos ecológicos são produzidos, 
interpretados e transpostos didaticamente. Esta pesquisa teve como objetivo propor 
um diagrama representativo das relações ecológicas, construído por meio de estudos 
do referencial teórico da semiótica peirceana, a fim de melhor interpretar como os 
organismos se relacionam e constituem-se em sistemas hierarquicamente organizados, 
como por exemplo em comunidades. Esse percurso analítico pode, ao se concretizar, 
auxiliar o entendimento de questões de diferentes naturezas como: ampliar os estudos 
ecológicos por meio de outros referenciais, tal como a biossemiótica; produzir estu-
dos teóricos sobre Ecologia; estudar os processos biológicos no interior de sua com-
plexidade; e proporcionar um ensino de Biologia menos fragmentado.  
Palavras-chave: epistemologia da Ecologia; semiótica peirceana; diagrama semiótico 

Biosemiotics assessment concerning the ecological systems 

Abstract: The Classic Paradigm of Ecology, which calls for the homeostasis of eco-
systems, regarded as the trend of vegetation in resisting for changes and remaining in 
a state of equilibrium, which is defined as the climax, has arisen some discussion. On 
the other hand, the Paradigm of Contemporary Ecology believes that nature is organ-
ized in complex and not always is presented in equilibrium. From this perspective, 
knowledge of other scientific fields have been requested to better explain the dynam-
ics of ecological phenomena. The complex nature of Ecology allows us to search for 
philosophical studies of systems that can anchor our thoughts to the better under-
standing of how ecological concepts are produced, interpreted and translated didacti-
cally. This research had as its aim to propose one representative diagram from eco-
logical relations, constituting by means of theoretical referential studies from Peircean 
semiotics in order to better interpret how the organisms are related and formed in 
hierarchic organized systems as for example in communities. From this analytical 
course you can, when it is implemented, help the understanding of different issues 
including: expanding the ecological studies by other benchmarks, such as biosemiot-
ics; produce theoretical studies on Ecology, studying the biological processes within 
their complexity; and provide a less fragmented teaching of Biology. 
Keywords: epistemology of Ecology; Peircean semiotics; semiotic diagram 
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1 INTRODUÇÃO 

A ecologia é a ciência que se dedica ao estudo das inter-relações e inte-
rações dos organismos com o ambiente e dos organismos entre si, como 
definido por Erns Haeckel em 1866. Esse objeto de estudo é complexo 
impossibilitando seu entendimento apenas pelo estudo de suas partes, pois 
como afirma Ernst Mayr “as interações dos componentes devem ser con-
sideradas, tanto quanto as propriedades dos componentes isolados” (Mayr, 
2005, p. 51). O autor afirma que é “precisamente essa interação das partes” 
que fornece as características mais evidentes na natureza (ibid., p. 51).  
Esse caráter complexo nos permite recorrer a sistemas de estudos filo-

sóficos que possam ancorar o pensamento para o melhor entendimento de 
como esses conceitos biológicos são produzidos, interpretados e transpos-
tos didaticamente.  
A ecossemiótica se dedica ao estudo dos signos naturais na relação or-

ganismo e seu meio ambiente, segundo a concepção do autor Winfried 
Nöth (1996, p. 230). A presente pesquisa tem como objetivo propor um 
diagrama a partir de estudos semióticos, permitindo interpretar como os 
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organismos se relacionam e constituem-se em sistemas hierarquicamente 
organizados, como por exemplo em comunidades.   
Para melhor entendimento da ciência ecológica podemos estudá-la por 

meio de seus sistemas e as interações existentes entre eles. Para Robert E. 
Ricklefs, sistemas ecológicos podem ser entendidos como qualquer orga-
nismo, conjunto de organismos ou complexo de organismos em suas cir-
cunvizinhanças, unidos por alguma forma de interação ou dependência 
regular de partes do sistema umas com as outras (Ricklefs, 2003, p. 2). 
Ettore Bresciani Filho e Ítala Maria Loffredo D’Ottaviano ao explanarem 
sobre conceitos básicos de sistêmica, definem um sistema como “uma 
entidade unitária, de natureza complexa e organizada, constituída por um 
conjunto não vazio de elementos ativos que mantêm relações” (Bresciani 
& D’Ottaviano, 2000, pp. 284-285). Para os autores, as características dos 
sistemas variam no tempo garantindo-lhe sua própria identidade. 
Ludwig von Bertalanffy em seu livro Teoria geral dos sistemas de 1973 nos 

esclarece que, na década de 1920, o enfoque mecanicista prevalecente nessa 
época “parecia desprezar ou negar de todo exatamente aquilo que é essen-
cial nos fenômenos da vida” (Bertalanffy, 1973, p. 29). Para ele, era neces-
sário à Biologia ocupar-se não apenas dos níveis moleculares e físico-
químicos, mas também com os níveis mais elevados de organização da 
matéria viva. Nesse sentido, o autor defendia uma concepção “organísmica 
na Biologia”, “que acentuasse a consideração do organismo como totalida-
de ou sistema e visse o principal objetivo das ciências biológicas na desco-
berta dos princípios de organização em seus vários níveis” (ibid., p. 29).    
O estudo da Ecologia reforça o pensamento sistêmico e, dessa forma, 

os organismos podem ser vistos como complexas redes de interações. 
Entender os conceitos biológicos a partir dessa perspectiva permite que o 
indivíduo não fragmente os conhecimentos biológicos a serem aprendidos 
em relação ao seu corpo, ao ambiente e aos outros seres vivos que estão a 
sua volta, permitindo-lhe ver o mundo de forma integrada, organizada, 
contextualizada e em sua totalidade.   
Michael Begon, Harper & Towsend introduzem o livro Ecologia: de indi-

víduos a ecossistemas explanando que a Ecologia apresenta três níveis de inte-
resse (os sistemas aos quais nos referimos): organismo individual; popula-
ção, formada por indivíduos da mesma espécie; e comunidade que, de 
forma simplificada nesta parte introdutória, eles consideram como um 
número maior ou menor de populações (Begon, Harper & Towsend, 
2007). 
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Nesse sentido, Begon, Harper & Towsend ainda destacam que quando 
o enfoque está voltado para o organismo, a Ecologia ocupa-se do modo 
como os indivíduos afetam e são afetados pelo seu ambiente. Tratando-se 
do nível de população, os estudos da Ecologia estão voltados para a pre-
sença ou ausência de determinadas espécies, da sua abundância ou raridade 
e das tendências e flutuações em seus números. Sobre a Ecologia de co-
munidades os autores relatam que a mesma trata da composição e organi-
zação de comunidades ecológicas. Evidenciam ainda que, além desses es-
tudos, os ecólogos estudam as rotas seguidas pela energia e pela matéria à 
medida que estas se movem através dos organismos vivos e não-vivos, 
entendidas como o ecossistema, mais especificamente compreendido como 
a comunidade e o seu ambiente físico. Para os autores as interações entre 
os organismos bem como a transformação e o fluxo de energia e matéria 
podem ser entendidos de uma maneira geral como “interações” (Begon, 
Harper & Towsend, 2007). 
Nesta proposta de pesquisa focaremos nossos estudos em comunidades 

ecológicas, mais especificamente na dinâmica de comunidades vegetais. 
Comunidade biológica é um todo complexo formado pela coexistência 

de organismos (plantas, animais e microorganismos), e as relações de ali-
mentação e outras interações entre essas entidades biológicas. As inter-
relações que ocorrem dentro de uma comunidade dirigem o fluxo de ener-
gia e o ciclo dos elementos dentro do ecossistema, além de influenciarem 
os processos populacionais, determinando as abundâncias relativas dos 
organismos. Por selecionarem os genótipos, as inter-relações dentro de 
uma comunidade influenciam a evolução das espécies coexistentes (Ric-
klefs, 2003, p. 369). 
Michael J. Crawley indica dois ecólogos americanos importantes do sé-

culo XX, Frederic Edward Clementes e Henry Allan Gleason, com pensa-
mentos opostos, que contribuíram para o aprofundamento do debate das 
questões relacionadas ao conceito de comunidades ecológicas (Crawley, 
1997, p. 476). Conforme a análise de Crawley, Clements acreditava que 
uma comunidade de plantas era um sistema integrado com numerosas 
propriedades análogas a um “superorganismo”, conceituando sucessão 
como um processo altamente ordenado e previsível (ibid., pp. 476-477). 
Gleason ao contrário, via as comunidades de plantas como uma reunião 
“ao acaso” de espécies adaptadas, que não apresentavam propriedades 
típicas de organismos integrados, tais como homeostase, reestabelecimento 
e desenvolvimento previsível, como alegado por Clements (ibid., pp. 477-
478). 
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Ainda segundo Crawley, a comunidade vegetal para Clements é como 
uma entidade orgânica que nasce, cresce, amadurece e morre, e assim a 
sucessão ecológica caminharia para o clímax, um estado estável no qual o 
conjunto das comunidades vegetais de uma região estaria em equilíbrio 
com o clima presente (Crawley, 1997, p. 476). 
Pascal Acot descreve que desde 1901 Clements evidenciara, a partir de 

seus estudos, a tendência da vegetação a se estabilizar (Acot, 1990, p. 47). 
Essa constatação, também conhecida como homeostasia dos ecossistemas, isto 
é, “sua tendência a resistir às transformações e a permanecer num estado 
de equilíbrio” foi uma das grandes descobertas da história da Ecologia 
(ibid., p. 48). 
Porém, hoje entendemos que a natureza não funciona de maneira sim-

ples e nem sempre se apresenta em equilíbrio. Várias teorias na perspectiva 
do não-equilíbrio têm sido desenvolvidas para melhor explicar os fenôme-
nos ecológicos, contribuindo assim para um novo olhar na Ecologia. 

2 ECOLOGIA DE COMUNIDADES: UMA BREVE APRESEN-
TAÇÃO 

A Ecologia de Comunidades, retratada por Thomas M. Lewinsohn co-
mo “uma das divisões formais mais amplamente reconhecidas da ciência 
ecológica”, é considerada pelo mesmo autor como uma área que “padece 
de um surpreendente nível de incerteza” (Lewinsohn, 2004, p. 105). Em 
seu texto intitulado “Em busca do Mons Venneris: é possível unificar as 
ecologias de comunidades?”, Lewinsohn discute os diferentes objetos de 
estudo designados pelo nome de comunidade e propõe um diagrama para 
a Ecologia de Comunidades (Lewinsohn, 2004). 
Teresa Rocha Pité e Teresa Avelar expõem de maneira mais geral que a 

comunidade é o nível de estudo da Ecologia que coloca e tenta responder 
questões como:  

Quantas espécies podem coexistir em equilíbrio? Qual a dinâmica espacial 
e temporal das espécies que a compõem? Qual o papel dos diferentes fato-
res (bióticos e abióticos, previsíveis e aleatórios) e da própria heterogenei-
dade dos meios na estruturação e regulação das suas diferentes espécies? 
Como é que os vários níveis tróficos estão organizados entre si? (Pité & 
Avelar, 1996, p. 170) 

Esses questionamentos apresentados pelas autoras Pité e Avelar, assim 
como as diferentes abordagens de estudos na Ecologia de Comunidades 
apresentados por Lewinsohn, são de extrema importância para uma com-
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preensão mais detalhada desta área da Ecologia, o que não é o foco deste 
trabalho. 
Antes disso, há questionamentos que se colocam em relação aos limites 

de qualquer comunidade e, nesse sentido, apresentamos as visões de alguns 
autores que em sua época e ainda hoje são alvos de grandes controvérsias 
no cenário da Ecologia de Comunidades. 
De um lado encontramos o conceito holístico, que Ricklefs define co-

mo “a visão de que a comunidade é um superorganismo, cujo funciona-
mento e organização podem ser apreciados somente quando é considerada 
como entidade completa” (Ricklefs, 2003, p. 369). Assim, só podemos 
compreender cada espécie considerando suas contribuições à dinâmica de 
todo o sistema. O autor enfatiza: 

As relações ecológicas e evolutivas entre as espécies intensificam as propri-
edades da comunidade, tal como a estabilidade do fluxo de energia e a reci-
clagem de nutrientes, tornando uma comunidade muito mais do que a so-
ma de suas partes. (Ricklefs, 2003, p. 369) 

Sob o ponto de vista do outro extremo, o conceito individualista, temos 
que: 

A estrutura e o funcionamento comunitário simplesmente expressam inte-
rações de espécies individuais que formam associações locais, e não refle-
tem qualquer organização, propósito ou coisa semelhante acima do nível 
das espécies. (Ricklefs, 2003, p. 369) 

Cada população dentro de uma comunidade está voltada para sua so-
brevivência, influenciada pela seleção natural que tende a maximizar o 
resultado reprodutivo de cada indivíduo. Os esforços predatórios entre os 
indivíduos que formam a comunidade apresentam como resultado o fluxo 
de energia e nutrientes presentes no ecossistema.   
Essas discussões sobre a concepção de comunidade deram-se princi-

palmente entre os anos de 1950 e 1970 pelos ecologistas de plantas. Se-
gundo Eugene P. Odum, assim como Pité e Avelar, Clements nos Estados 
Unidos, Josias Braun-Blanquet na França e Arthur Tansley na Inglaterra 
sugeriram que as comunidades de plantas terrestres são como unidades 
discretas com limites bem definidos, ou seja, com fronteiras objetivamente 
demarcáveis (Odum, 2004, p. 232; Pité & Avelar, 1996, p. 170). Gleason, 
Curtis e McIntosh, Whittaker, Goodall e outros acreditavam porém, que as 
populações respondiam independentemente aos gradientes ambientais de 
tal maneira que “as comunidades se sobrepõem parcialmente num conti-
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nuum de modo que o reconhecimento de unidades discretas é arbitrário” 
(Odum, 2004, p. 232). 
Atualmente os limites das comunidades são considerados arbitrários. 

Embora Begon, Harper & Towsend defendam que a visão atual é próxima 
do conceito individualista, Ricklefs reporta-se a um ponto de vista inter-
mediário, que “aceita as premissas individualistas que a maioria das intera-
ções de espécies são antagonistas e de que as comunidades podem ser 
montadas desordenadamente”,  porém admitindo “a premissa holística de 
que alguns atributos de estrutura e funcionamento comunitário surgem 
somente das interações entre as espécies” (Begon, Harper & Towsend, 
2007, p. 478; Ricklefs, 2003, p. 369).  
Pité e Avelar esclarecem que esses debates sobre a natureza da comuni-

dade não são apenas teóricos, na medida em que essa natureza pode condi-
cionar fenômenos importantes (Pité & Avelar, 1996, p.171). Distúrbios 
ambientais vêm ocorrendo com maior freqüência podendo acarretar con-
seqüências desfavoráveis e imprevisíveis em espécies e comunidades. Nes-
se sentido as autoras explanam que, para escolher os melhores meios de 
evitar tais conseqüências, é necessário “decidir se queremos preservar co-
munidades como um todo, ou apenas espécies” (ibid., 1996, p.171). Fazem 
referências a “dados que indicam que diferentes espécies reagiram indivi-
dualmente às mudanças climáticas do passado, tendo-se formado comuni-
dades diferentes das que existem atualmente” (ibid., 1996, p. 171), defen-
dendo a visão de preservação de espécies e não de comunidades. Porém, 
evidenciam que “para que essas espécies possam existir em conjuntos eco-
logicamente viáveis, temos também que compreender, de modo a eventu-
almente podermos restabelecer, os processos estruturadores das comuni-
dades” (ibid., 1996, p. 172). 
Dessa forma não podemos excluir a existência de padrões que surgem 

ao nível de comunidade, entre os quais encontram-se a estrutura específica, 
a estrutura trófica e seu funcionamento. 
Joseph H. Connell e Ralph O. Slatyer em famoso artigo intitulado “Me-

chanisms of successios in natural communities and their role in community 
stability and organization” explanam que a sucessão refere-se às mudanças 
observadas em uma comunidade ecológica iniciada por uma perturbação 
ocorrida num espaço relativamente grande (Connell e Slatyer, 1977, p. 
1.119). Para os autores, os estudos mais antigos referiam-se à seqüência das 
espécies que invadiam sucessivamente um local; estudos mais recentes 
descrevem essas mudanças a partir de outras características como a bio-
massa, a produtividade, a diversidade, a largura do nicho (ibid., p. 1.119). 
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Ricklefs relata que o desenvolvimento das comunidades se dá num es-
tado de fluxo contínuo. Organismos nascem, crescem, morrem e a energia 
e os nutrientes transitam através das comunidades. Porém, para o autor, a 
aparência e a composição da maioria das comunidades não sofrem mudan-
ças apreciáveis ao longo do tempo (Ricklefs, 2003, p. 389). 
Para Odum, a sucessão ecológica se desenvolve segundo três parâme-

tros: 

(1) É um processo ordenado de desenvolvimento da comunidade que en-
volve alterações na estrutura específica e nos processos da comunidade 
com o tempo; é razoavelmente dirigido e, portanto, previsível. (2) Resulta 
da modificação do ambiente físico pela comunidade; i é, a sucessão é con-
trolada pela comunidade, embora o ambiente físico determine o padrão e o 
ritmo de alteração e imponha com freqüência limites à possibilidade de de-
senvolvimento. (3) Culmina num ecossistema estabilizado, no qual são 
mantidos, por unidade de corrente de energia disponível, a máxima bio-
massa (ou elevado conteúdo de informação) e a função simbiótica entre os 
organismos. (Odum, 2004, p. 403) 

 Por sucessão primária entende-se o estabelecimento e o desenvolvi-
mento de plantas em substratos recém-formados, que sofre modificações 
substanciais causadas direta ou indiretamente pelos organismos pioneiros. 
Após uma grande perturbação, distúrbio natural ou não, ocorre a sucessão 
secundária, isto é, o retorno de uma vegetação à sua área natural (Ricklefs, 
2004, p. 391; Pité & Avelar, 1996, p. 192; Begon, Harper & Towsend, 
2007, p. 479). 
Odum explica que o nome sere é dado à seqüência inteira de comunida-

des que se substituem umas às outras numa dada área. As etapas serais ou 
etapas de desenvolvimento ou mesmo etapas de exploração são as deno-
minações dadas às comunidades relativamente transitórias, e quando se 
tem o sistema estabilizado terminal tem-se o clímax. A substituição de es-
pécies que ocorre na sere se dá por conta das modificações que as popula-
ções provocam no ambiente físico, criando condições favoráveis para ou-
tras populações, até que seja alcançado o equilíbrio entre o biótico e abióti-
co. O autor enfatiza que a comunidade clímax é autoperpetuável e está em 
equilíbrio com o hábitat físico, alegando que “presumivelmente” a produ-
ção anual e importação de matéria orgânica estão equilibradas com o con-
sumo anual da comunidade e a exportação. Admite que, mesmo arbitrari-
amente, é conveniente reconhecer para uma dada região: “(1) um só clímax 
climático, que está em equilíbrio com o clima geral e, (2) um número variá-
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vel de clímaxes edáficos, que são modificados por condições locais do 
substrato” (Odum, 2004, p. 423). 
A sucessão proposta por Frederic Clements em 1916 é um processo de-

terminista e organizado, assemelhando-se ao desenvolvimento de um or-
ganismo, dando finalmente origem ao clímax ou estado final (o que cor-
responderia à fase adulta de um organismo) (Pité e Avelar, 1996, p. 193). 
Frederic Clements defendeu a hipótese de monoclímax, dizendo que 

haveria apenas um clímax para cada região sendo o clima o fator predomi-
nante, denominando-o de clímax climático. Essa visão de monoclímax 
incomodou muitos ecólogos, entre os quais Tansley que, em 1939, propôs 
a teoria de policlímax, reconhecendo que haveria várias possibilidades de 
estágios finais possíveis para um processo sucessório, isto é, vários seriam 
os fatores que poderiam controlar a sucessão, tais como clima, condição de 
solo, topografia, fogo, etc. (Begon, Harper & Towsend, 2007, p. 488). Ro-
bert Whittaker por sua vez, em 1953, propõe a hipótese de clímax padrão, 
reconhecendo um “padrão regional de comunidades clímax aberto cuja 
composição em qualquer localidade depende das condições ambientais 
particulares daquele ponto” (Ricklefs, 1996, p. 360).  
Na teoria de Gleason proposta em 1962 o processo da sucessão é me-

nos determinista, “as espécies independem umas das outras e a própria 
noção de clímax final previsível e imutável é discutível” (Pité & Avelar, 
1996, p. 193). 
Sob esses dois diferentes pontos de vistas de organização de uma co-

munidade é possível predizer diferentes padrões de distribuição de espécies 
ao longo dos gradientes geográficos e ecológicos. Assim, sob um ponto de 
vista holístico, lida com a íntima associação entre as espécies pertencentes 
a uma comunidade, “os limites de distribuição ecológica de cada espécie 
coincidirão com a distribuição da comunidade como um todo” e, dessa 
forma, teríamos uma organização comunitária conhecida como comunida-
de fechada (Ricklefs, 2003, p. 371). 
Dentro da visão individualista, cada espécie estaria distribuída indepen-

dentemente das outras concorrentes numa determinada associação, a orga-
nização comunitária se comportaria como uma comunidade aberta, não 
apresentando fronteiras naturais (Ricklefs, 2003, p. 371). Portanto: 

Seus limites são arbitrários em relação às distribuições geográficas e ecoló-
gicas de suas espécies-membro, que podem estender suas abrangências in-
dependentemente para dentro de outras associações. (Ricklefs, 2003, p. 
371) 
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O conceito de comunidade fechada foi perdendo sustentabilidade à 
medida que os estudos das distribuições de plantas eram mais detalhados e 
se ajustavam cada vez menos a este conceito. Por outro lado, os ecólogos 
se interessavam mais pelo conceito aberto de organização comunitária, 
conhecido pelo conceito de continuum (Ricklefs, 2003, p. 374): 

De acordo com este conceito, dentro de hábitats amplamente definidos, 
como florestas, campos ou estuários, as populações de plantas e animais 
substituem-se umas às outras ao longo de gradientes de condições físicas. 
(Ricklefs, 2003, p. 374) 

Alguns estudos desenvolvidos por Wittaker e outros autores demons-
traram que espécies de plantas estariam distribuídas “mais ou menos inde-
pendentemente ao longo de intervalos de condições ecológicas”, encon-
trando poucos casos visíveis de associações consistentes entre espécies, os 
quais foram “sobrepujados pela estrutura predominantemente aberta das 
comunidades ecológicas” (Ricklefs, 2003, p. 375).  
Teorias sobre auto-organização, complexidade e termodinâmica aplica-

das à Ecologia evidenciam um novo olhar sobre os sistemas ecológicos. 

3 REFERENCIAL SEMIÓTICO 

A contribuição do referencial semiótico no campo das ciências naturais 
fundamenta-se na concepção da teoria sígnica de que o signo esta presente 
em toda e qualquer espécie de fenômeno que ocorra no Universo. Para 
Charles Sanders Peirce (1839-1914) “Todo universo é penetrado por sig-
nos, se não se compõe até somente de signos” (Peirce, 1931-1958, vol. 5, § 
448).  
 O campo de investigação da semiótica é vasto e sustentado por refe-

renciais que tratam o signo em diferentes perspectivas. Assim como expla-
na Nöth “nem toda semiótica pode reconhecer na natureza da relação 
organismo-meio ambiente aspectos semióticos” e, portanto, a escolha do 
referencial peirceano permite investigar os processos sígnicos na natureza e 
contribuir com diagramas analíticos que fornecerão possibilidades de se 
estudar as relações que se estabelecem, por exemplo, nos fenômenos bio-
lógicos (Nöth, 1996, p. 235). 
Um conceito fundamental na obra de Peirce é o de signo definido co-

mo: 

Qualquer coisa que, de um lado, é assim determinado por um objeto e, de 
outro, assim determina uma idéia na mente de uma pessoa; esta ultima de-
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terminação, que denomino interpretante do signo é, desse modo mediata-
mente determinada por aquele objeto. Um signo, assim, tem uma relação 
triádica com seu objeto e com seu interpretante. (Peirce, 1931-1958, vol. 8, 
§ 343) 

As relações sígnicas entre os organismos no meio ambiente humano 
são distinguidas por Peirce como aquelas de natureza meramente diádica e 
outras de natureza triádica, sendo que somente estas últimas são conside-
radas do tipo semiótico: 

Na interação semiótica o indivíduo não mais experimenta os objetos de seu 
meio ambiente na sua imediaticidade, mas os interpreta em relação a algo 
terceiro, um significado que remete a algo além do ambiente imediato, um 
fim, um objetivo, uma regularidade (Nöth, 1996, p. 235). 

Para Peirce “devemos pois distinguir o primeiro, o segundo e o terceiro 
correlato de qualquer relação triádica” (Peirce, 1995, p.49). 
A Primeiridade está relacionada com a idéia de potencialidade (signo, 

representamen). A Secundidade se caracteriza pelo confronto, existência 
(objeto) e a Terceiridade constitui-se o hábito, regra geral, continuidade 
(interpretante). Lauro Frederico Barbosa Silveira ao interpretar as categori-
as gerais assim as define: 

Procedendo por uma inspeção do universo da experiência a qual convido 
todo leitor a também realizar, Peirce conclui que três formas básicas e irre-
dutíveis se apresentam: a potencialidade positiva, característica da esponta-
neidade e da liberdade presentes no universo; a existência ou factualidade, 
que se manifesta como oposição a um outro, e a generalidade, pensamento 
ou lei, que se apresenta em toda regularidade, diversificação e crescimento. 
(Silveira, 1996, p. 41) 

Essas categorias estão presentes na elaboração do diagrama. A idéia que 
se apresenta é munir-se dessas categorias fenomenológicas, procurando 
estabelecer relações com as variáveis presentes nos processos estudados 
pela Ecologia.   

4 NICHO ECOLÓGICO  

Sendo a proposta deste trabalho apresentar um diagrama semiótico que 
busque interpretar como ocorre a rede de informações no complexo do 
ambiente natural, elegemos o nicho ecológico como elemento focal para os 
estudos dessas relações e a partir dele desenvolveremos nossos estudos. 
Em artigo de Fernanda Aparecida Meglhioratii, Ana Maria de Andrade 
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Caldeira e Jehud Bortolozzi (2006, pp. 91-105), intitulado “O conceito de 
interação na organização dos seres vivos”, é descrito mais detalhadamente 
o conceito de nível focal, o qual permite delimitar os estudos das relações 
dos níveis inferiores e superiores a ele em um determinado sistema biológi-
co. 
A representação de sistemas complexos pode ser realizada a partir de 

uma hierarquia escalar (Meglhioratti, Caldeira & Bortolozzi, 2006; Salthe 
1985; Salthe, 2001). Para a utilização desta hierarquia, é necessário estipular 
um nível focal (no qual ocorre o fenômeno de interesse), bem como os 
níveis superior e inferior, compondo um sistema triádico. O nível superior 
estabelece condições de contorno para os processos no nível focal, en-
quanto o nível inferior estabelece condições iniciadoras potenciais para os 
processos focais. No presente artigo a hierarquia escalar utilizada estabele-
ce o nicho ecológico como ponto focal de análise. Essa escolha corrobora 
com o sistema peirceano triádico também baseado em relações hierárqui-
cas de dependência para a organização do seu sistema filosófico, como 
afirma João Queiroz (2004, p. 19). 
A seguir reunimos as principais definições sobre o conceito de nicho 

que normalmente são tratadas nos livros textos de Ecologia e que são to-
madas como referências para o ensino nos cursos de ciências biológicas. 
Essas definições foram reunidas aqui unicamente com a intenção de servir 
como ponto de partida para traçarmos nosso diagrama.  
Aprendemos em Ecologia que hábitat de um organismo é o lugar onde 

o mesmo vive e nicho ecológico o papel que esse organismo desempenha. 
Odum por exemplo, relata que nicho ecológico inclui não só o ambiente 
físico ocupado pelo organismo, mas também “seu papel funcional na co-
munidade e a sua posição em gradientes ambientais de temperatura, umi-
dade, pH, solo e outras condições de existência” (Odum, 1998, p. 254). 
Ricklefs refere-se ao nicho ecológico, explanando que este é representado 
pelos intervalos de condições que o organismo pode tolerar e os modos de 
vida que ele possui, concluindo assim como “seu papel no sistema ecológi-
co” (Ricklefs, 2003, p. 9). 
Ricardo Motta Pinto-Coelho considera que “se uma comunidade pode 

ser vista como uma constelação de nichos, a sucessão opera dentro de cada 
um deles” (Pinto-Coelho, 2000, p. 125). Faz essa observação por conside-
rar que os atributos de uma comunidade, como o número de espécies e 
suas abundâncias relativas são medidas superficiais que refletem as caracte-
rísticas do hábitat ou as interações entre as espécies, e sendo assim, os 
padrões que observamos na estrutura de uma comunidade nada mais são 
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do que resultados de interações ecológicas e evolucionárias entre popula-
ções que a compõe. Dessa forma, evidencia que uma das ferramentas mais 
interessantes para estudar os processos de interações entre espécies de uma 
comunidade é o nicho ecológico (ibid., p. 125). 
Richard Lewontin quando trata da relação organismo e ambiente, des-

creve alguns problemas causados pela definição arbitrária de nichos ecoló-
gicos na ausência de organismos (Lewontin, 2002, p. 49). Comenta que 
muitas vezes na Ecologia “nicho ecológico consiste em um termo técnico 
usado universalmente para denotar o complexo de relações entre uma 
espécie particular e o mundo exterior” (ibid., p. 49). Acrescenta ainda que a 
concepção de que “o ambiente de um organismo é causalmente indepen-
dente dele e de que as alterações no ambiente são autônomas e indepen-
dentes das alterações na própria espécie”, está claramente equivocada (ibid., 
p. 53). 
Assim, reforça a idéia de que para entender este conceito é necessário 

que o entendamos como conseqüência da natureza dos próprios organis-
mos que o compõem. Nesse sentido o autor esclarece alguns aspectos da 
relação entre organismo e ambiente: 

1. os organismos determinam quais elementos do mundo exterior devem 
estar presentes para a constituição dos seus ambientes e quais relações en-
tre esses elementos são relevantes para ele; 2. os organismos não só deter-
minam os aspectos do mundo exterior que são relevantes para eles, em 
função de peculiaridades da sua forma e de seu metabolismo, como tam-
bém constroem ativamente [...] um mundo à sua volta; 3. os organismos 
não se limitam a determinar o que é relevante e a criar um conjunto de re-
lações físicas entre os aspectos relevantes do mundo exterior [...] também 
promovem um processo constante de alteração do seu ambiente; 4. os or-
ganismos modulam as propriedades estatísticas das condições externas à 
medida que essas condições se tornam parte do seu ambiente; 5. os orga-
nismos determinam, pela sua biologia, a natureza física real dos sinais ad-
vindos do exterior [...] transduzem um sinal físico em outro bem diferente , 
e é o resultado dessa transdução que as funções do organismo percebem 
como variável ambiental. (Lewontin, 2002, pp. 57-68) 

Concordamos com o autor quando afirma que o nicho ecológico se dá 
pela interação entre organismo e ambiente, entendendo que ambiente é 
tudo aquilo que “envolve ou cerca, mas, para que haja envolvimento, é 
preciso que haja algo no centro para ser envolvido” (Lewontin, 2002, p. 
54).  
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Dessa forma só é possível conceber a distribuição geográfica e temporal 
das espécies como o espaço definido pelas atividades dos próprios orga-
nismos. 

5 PROPOSIÇÃO DE UM DIAGRAMA 

Jesper Hoffmeyer e Claus Emmeche apresentam um diagrama em que 
o DNA aparece como elo do código dual, no qual processos ontogenéticos 
e filogenéticos podem ser observados conjuntamente. Ressaltamos, porém, 
que, para os autores, estes dois processos não acontecem em um mesmo 
nível, pois um ocorre no nível de cada organismo (verticalmente), também 
chamado pelos autores de descrição analógica, e outro ocorre em nível de 
populações ou linhagens, em caráter evolutivo, chamado por eles de des-
crição digital (horizontalmente). Conciliando o código dual estabelecido 
com a relação triádica sígnica de Peirce, na perspectiva analógica (relação 
triádica analisada verticalmente), o DNA se comporta como signo evolu-
cionário (potencialidade, primeiridade) passado através de gerações, e o 
zigoto, que selecionaria tais signos, o interpretante. O organismo, que é a 
existência (objeto) com a qual se confronta o DNA, necessariamente mor-
re. Porém, o zigoto sobrevive através da reprodução sexual, continuando a 
cadeia da vida (Hoffmeyer & Emmeche, 1991). 
Além disso, segundo os autores, o DNA estaria envolvido com a pers-

pectiva digital, num processo semiótico horizontal. Considerando essa 
comunicação horizontal, a tríade organismo-zigoto-DNA, analisada anteri-
ormente numa perspectiva analógica (vertical), torna-se parte da existência 
ecológica, ou seja, apresenta-se agora como objeto da relação triádica hori-
zontal que, confrontado com o nicho ecológico, o qual se apresenta como 
signo primário, será interpretado pela linhagem (Hoffmeyer & Emmeche, 
1991). 
Ana Maria de Andrade Caldeira (1997) em sua tese de doutorado intitu-

lada “Vida: uma constante experiência” apresenta uma análise semiótica da 
Biologia evolutiva propondo um diagrama para o estudo das questões 
como diversidade, acaso e relações ambientais.  
Para a autora: 

A diversidade surge como o grande resultado experienciador da natureza, 
processo esse dinâmico que se complexifica cada vez mais, num movimen-
to em que diversidade gera mais diversidade e, em constantes modifica-
ções, ainda que a exigüidade do tempo de nossas vidas não permita um a-
companhamento dessas mudanças. (Caldeira, 1997, p. 131) 
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Caldeira ressalta que a diversidade provê alternativas a partir de diver-
sos mecanismos que a organização natural possa enfrentar, buscando in-
cessantemente a manutenção de inúmeras e variadas formas de vida em 
harmonia (Caldeira, 1997, p. 100). 
A partir dos estudos de modelos de exploração semiótica para o enten-

dimento da natureza proposta por Hoffmeyer e Emmeche (1991) e Caldei-
ra (1997), tomamos algumas categorias ecológicas e procuramos por meio 
delas traçar um diagrama triádico que pudesse representar as categorias 
fenomenológicas peirceanas de potencialidade, existência e continuidade.  
Assim o signo primário seria composto pela relação entre a potenciali-

dade presente nos genomas que, em confronto com os componentes am-
bientais, se expressam nos organismos vivos. Este existente, determinado 
aqui como um organismo que mantém interações com o ambiente, rela-
ções caracterizadas por fatores bióticos e abióticos, determinando o nicho 
ecológico, comporta-se como objeto da tríade que interpreta a relação que 
se mantêm na continuidade das espécies. O signo primário e a semiose 
desencadeada estão inseridos no continuum espaço tempo.  
Exemplificando: depois de um grande distúrbio, natural ou não, em 

uma dada região, a disponibilidade de sementes é muito variável, pois pode 
ocorrer que o evento tenha sido de tal dimensão a ponto de extinguir o 
banco de sementes das espécies singulares dessa região. Dessa forma, para 
que o local se restabeleça biologicamente, faz-se necessário a migração de 
sementes vindas de outras regiões, para que seja iniciada a sucessão. Essas 
sementes vegetais devem possuir características de espécies pioneiras, ca-
racterísticas tais que possibilitem o seu estabelecimento no ambiente im-
pactado.  
Para que essas sementes se estabeleçam, pressupõe-se que ocorreram 

interações entre estas e destas com o ambiente, originando dessas intera-
ções organismos que se manterão constantemente interagindo com os 
fatores ambientais e com outros indivíduos, constituindo um nicho ecoló-
gico. O nicho ecológico é a categoria que representa a relação entre os 
existentes organismos-ambiente e que, ao longo da variação espaço-tempo, 
sofrerá interações com outros nichos. Essas interações entre os organis-
mos determinarão a continuidade das espécies que restabeleceram a vida 
naquele local. 
Essa continuidade de espécies será responsável pelo fornecimento de 

novas sementes, que potencialmente podem, de acordo com as interações 
organismo-ambiente (nicho), se expressar ou não, apresentando ou não a 
fisionomia da vegetação anterior. 
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O signo assim formado pela tríade semente-organismo-continuidade de 
espécies em confronto com as interações ecológicas representam “unifor-
midades”. Para Peirce “as uniformidades nos modos de ação das coisas 
surgem no fato delas adquirirem hábitos”  (Peirce, 1931-1958, vol. 1, § 
409). 
Essa dinâmica de gerar hábitos (nascer, crescer, gerar descendentes e 

morrer) constitui-se numa regularidade evidente na natureza que mantêm a 
diversidade dos ecossistemas. Assim como explana Peirce “três elementos 
estão ativos no mundo: primeiro o acaso; segundo, a lei; e terceiro, a aqui-
sição de hábitos” (Peirce, 1931-1958, vol. 1, § 409). 
Silveira ressalta ainda que: 

Como principio de uma tendência universal, a aquisição de hábitos não e-
xige outras leis que a fundamentem. Num primeiro momento [...] antes de 
qualquer contínuo, seja sequer o espaço e o tempo, com a presença única 
da Primeiridade, esta tendência casualmente dará lugar a existentes como 
interseções cada vez mais estáveis de qualidades, formas características de 
Secundidade e desta, sim, a regularidades, ao contínuo e à lei, manifesta-
ções de Terceridade (Silveira, 2000, p. 135). 

Esse percurso analítico pode, ao se concretizar, auxiliar o entendimento 
de questões de diferentes naturezas, tais como: a) ampliar os estudos eco-
lógicos a partir de outros referenciais, como a biossemiótica; b) produzir 
estudos teóricos, sobre Ecologia de forma particular, e Biologia em geral, 
para serem utilizados nos cursos de formação inicial; c) proporcionar um 
ensino de Biologia menos fragmentado para que futuros professores e 
cientistas possam, ainda em sua fase de formação, estudar os processos 
biológicos no interior de sua complexidade. 
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