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Três, apenas três, não mais que três:

redes rnatriciais intersemióticas

0 livro de Lucia Santaella, Matri

zes da Linguagern e Pensamento, nasceu

da necessidade de sistematizar os conhe

cirnentos desenvolvidos no longo per

curso de sua reflexão e pesquisa sobre os

sisternas de signos. 0 ernbriao deste rex-

to está no ensaio “Pot uma classificaçao

da linguagem escrita”, de 1975, fruto de

inquietacöes docentes e de indagacoes

sobre os problernas de organizacão de

linguagern, em textos de alunos ingres

sos na Universidade Católica de São

Paulo, conforme depoirnenro da autora

na introduçao do livro. Propunha o refe

rido ensaio, a divisão do discurso verbal

em descricao, narração e dissertação e o

arrelava as categorias fenornenológicas
da serniótica peirceana de primeira Se

cunda e terceiridade, bern como a uma

divisão triádica no interior de cada tipo

de discurso, capaz de evidenciar as varia

çoes ou gradacoes que sofrern esses dis

cursos em suas formas de realização. Mas

essa classificaçao era para a autora apenas

urn membro de urna trIade maior, na
qual o verbal deveria ser uin terceiro, o

visual urn segundo e o sonoro urn pri

meiro; vinculados, uma vez mais as for

mas sIgnicas do sImbolo, do indice e do

Icone, bern corno a natureza conceitual

do verbal, ‘a referencial do visual e a su

gestividade do sonoro. Foi o ponto de

partida, cujo desdobramento resultou,

apds cerca de vinte e sete anos de árdua

pesquisa, no livro, agora destacado corn

o prêrnio Jabuti 2002, na categoria Teo

na e CrItica Literária.
Corn urn percurso denso e subs

tantivo voltado para as questöes da se

rniórica peirceana cujos estudos per

fazem ate agora urn total de vinte e urn

livros publicados, a autora vai, de urna

obra para outra, retornando e aprofun

dando pontos irnportantes da teoria do

fIsico arnericano, confrontando-a corn

outras teorias no universo do assunto

pesquisado, e o faz em reflexão criadora,

marcada por lampejos de flrme aplicabi

lidade daquilo que é abstrato e concei

tual, em concrera classificação das mani

festaçoes perceptivas do rnundo sIgnico e

objetual. Em scu conjunto de obras, que

faz da aurora urna das rnais competences

conhecedoras da obra peirceana a se

rniose parece encontrar o espelho de sua

rnais clara realizaçao; isto porque em seu

trabaiho, sempre em progresso, urn Ii

vro, signo primeirO gera outrO e este,

por sua vez, interpretante daquele, dá o

lance para o seguinte, em serniOse conti

nuada na ação sempre revigorante de sig

no sobre signo. De modo que a metáfo

ra da cebola corn sua móltipla folhaçao,

constitulda de carnadas sobrepostas, for

rnando urn constructo denso e cerrado, é

própria para referir o percurso produtivo

da autora.
Matrizes da Linguagem e Pensa

mento e obra sIntese de uma fecunda jor

nada de indagaçaes sobre a nacureza e
classificacao das linguagens, rnas princi
palmence do cerne conceicual da teoria
serniótica. Matriz (matrix, mater) carre
ga em seu étimo a força geradora das coi
sas. Dela provém o ser em sua mais lfdi
ma conformaçao, ao mesmo tempo em
que se mostra como uma central para
onde convergem e de onde dirnanam as
virtudes criadoras da linguagem e pensa
mento.

0 postulado básico do livro e, em
torno do qual tudo gira, é que exisrern
apenas e tao somenre três e não mais que
três matrizes de linguagem e pensarnen
to, a verbal, a visual e a sonora, no inte
rior das quais se verif’ica a ocorréncia de
nove modal idades, capazes de amparar a
garna de manifestacoes dessas lingua
gens, em processos de combinaçao e
misturas, quer em dimensão vertical da
rnatriz, quer horizontal na relaçao entre
elas. A autora preconiza que ha raIzes 16-
gicas e cognicivas especificas que deter
minam a constituição delas e que a pas
sagem do nivel lógico e cognitivo para o
de manifestaçoes das rnensagens se dá
exatarnente nas misruras e nas combina
çóes das modalidades, consubstanciadas
na porosidade intercambiante das triades
sign icas peirceanas.

A base teórica e reflexiva do tra
baiho e, portanto, a serniórica, conce
bida como logica, na dimensão da gra
rnática especulativa, espécie de coluna
dorsal que dá sustenro e ilumina todas as
investigacoes peirceanas, segundo San
taella. Na relaçao pensamento cientifico
evidência, está a interpretaçao que e de
natureza representacional e sIgnica. Dai,

a proerninência do signo, fundamental
para a ciência e para todas as formas de
linguagem.

A confirmaçao das matrizes e de
seus desdobramentos tornou-se possivel
gracas as teorias do cognitivismo e a con
cepcao da mente modular. Pica claro que
o funcionamenco da mente e as proprie
dades do pensamento, similares ao do
computador digital, operam rente aos
processos de informaçao significativos,
que devem ter urn caráter representacio
nal e de intenção, criando estados inter
pretáveis. Para fundarnentar o estudo das
matrizes, Santaella vai longe nas conside
raçôes sobre as ciências cognitivas e da
informaçao, faz urn escrutinio das ope
raçôes da merite e chega a urn modelo
padrão do sistema de representaçôes,
similar a concepcão computacional da
mente que, por sua vez, leva a concepcão
computacional da linguagem. Estriba-se
a aurora na versão de modularidade da
mence defendida por Jackendoff, para
quern “o poder do cérebro advém em
parte de suas rnuicas diferentes formas
especializadas de informaçao, muitas e
diferentes ‘linguagens da mente’, cada
uma delas com seu próprio reperrório de
distincoes prirnitivas e seus próprios
princIpios de combinacao”(p. 68). Enfa
tiza ainda que esse panorama das lingua
gens da rnente computacional se mostra
de extrema coerência interna e revela si
milaridades corn as trés matrizes da un
guagem e pensamenco: o verbal, o visual,
o musical, que rambérn para Jacicendoff
são rnódulos fundamencais que estão na
base dos processos cognitivos. A essa
concepçäo cogniciva, a aurora elide estu
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do minucioso dos elementos sensórios,
no intuito de mostrar o modo como to-
dos os sentidos se ligam para formar
uma rede cognitiva interconectada, ou
seja, o rnodo corno liga indissoluvelmen
te as faculdades cognitivas aos sentidos e
aos sistemas de signos e linguagens ma
nifestas. 0 privilegio dado a visão e a au
dicão como sensores ligados ao cérebro,
em oposicão aos demais ligados ao cor
po, justifica a existência das matrizes vi
sual e sonora, as quais se conformarn em
linguagem e se manifestam no mundo
dos signos. As três marrizes, então, se au
cerçarn, também, nos processos percep
tivos e tomam corpo através da sintaxe,
da forma e do discurso, respectivamente
o coração da linguagern sonora, visual e
verbal e se correlacionam corn as três ca
tegorias fenornenológicas de Peirce. De
modo que se hasteiarn as bases da classi
ficaçao dos sisrernas de signos e as matri
zes se mostram configuradas. Alerra a
aurora para os riscos das classificacoes
que podem enrijecer os sistemas. Pot is
so não as entende como taxonomias
fixas, mas corno urn gradiente de rela
çOes em que as manifestaçoes, pot sua
natureza porosa, se intercambiam e se
completam. Para ela, a classificacao é
urna espécie de rede para ser utilizada na
elucidaçao das diferentes linguagens.

Cada matriz se localiza em urn do
mInio especIfico do signo e mantém
contato corn as diferentes caregorias. As
sim, a matriz sonora se poe no domInio
do quali-signo icOnico remático, eviden
ciando as relaçOes do signo corn ele mes
mo, corn o objeto e corn o interprerante.
Dessas conexOes horizontais, bern como

corn as verticais, surgern as modalidades
e as submodalidades em rede sistêmica
capaz de revelar a complementariedade
das matrizes da linguagem e pensarnen
to. Da mesma forma, a matriz visual se
realiza nas relaçOes triádicas do sin-signo
indicial dicente e a verbal se susrenta na
do legi-signo sirnbólico argurnentaL

0 Iivro de Licia Santaella reserva
trés capIrulos nucleares para as três ma
trizes e suas classificaçoes. A primeira dc-
las e a sonora. . antecedida e preparada
por urn minucioso estudo das transfor
maçOes por que passou a rni.isica no
século xx. Os conhecirnentos musicais
da autora, tanto teóricos quanto práti
cos, a credenciam para a fecunda exposi
ção que faz das mudancas ocorridas no
interior dessa arte. Discute corn proprie
dade os carninhos da másica e as diferen
tes concepçOes teóricas que a envolvem,
corn a autoridade de quem é familiar a
esses conhecirnentos. Transira da tonali
dade para a anti-tonalidade, da seqüén
cia temporal para a ruptura, da escala
cromática a sua pulverizacao ou retorna
da dela sob experirnentalismos corno o
serial dodecafônico. Promove urn verda
deiro rnapearnento dos caminhos trilha
dos pela másica, nas veredas da rnüsica
concreta e eletrOnica e da informática
musical. Deixa claro, porém, que a ma
triz sonora não se restringe aos aspectos
musicais de ritmo, melodia e harmonia,
se não a toda a gama de rnanifestacOes
capazes de confirrnar uma rnatriz rnaior
e expandida, da qual os componentes re
feridos são apenas uma parte, uma espé
cie de “linguagern vernacular”, no dizer
da autora.

A classificaçao de Santaella alarga
seus limires ao absorver “o universo aber
to e exponencial da mósica conternporâ
nea’ e voltar-se não apenas para a sinta
xe musical mas também para a sintaxe
sonora, não acoihendo so a rntlsica das
notas, rnas tarnbém aquela dos granulos,
massas e poeiras de Sons (p.96). Situa a
rnatriz sonora na dominância do quali
signo icOnico remtico por sua natureza
qualitativa e evanescente. E aI essa ma
triz desfruta da soberania da iconicidade
e se situa no eixo da sintaxe. Para a auro
ra, a mOsica abriga mulriplicidades sintá
ticas simultaneamente, em todos os nI
veis. E, assim, a sinraxe que organiza a
classificaçao dessa matriz, apoiada em
trés modalidades básicas, a partir das
quais desdobram-se outras trés, num to
tal de nove. Para a sintaxe do acaso, pri
meira modalidade sonora, caracrerizada
por puras possibilidades qualitativas de
frescor, espontaneidade e indetermina
ção, cria trés submodalidades (o puro jo
go do acaso, o acaso como busca e as
modelizaçoes do acaso). No interior de
cada uma dessas, trés outras são aponta
das, de tal modo que no conjunro de to
das elas, esquadrinha a autora, as miii
métricas manifestaçaes sonoras desde
urn frescor de acaso ate as carásrrofes co
mo mudanças que ocorrem em fluxos
contInuos de Sons.

Para a sintaxe dos corpos sonoros,
segunda modalidade dessa marriz, corpo
é enrendido corno sorn encarnado, sin
gularidade do sorn em si, mareriaiizacao
do fenômeno sonoro; portanto, secundi
dade, registro em suporre, espécie de
irnagens do som Hasteia-se essa nioda

lidade numa triparricão constiruIda da
heurIsrica das qualidades sonoras, da di
nâmica das gestualidades e do som sob a
tutela das absrraçoes. Igualmente, no in
terior de cada uma delas, trés outras sub
modalidades são registradas formando,
enrão uma maiha que se estende da escu
ta das potencialidades (escumáuca) ate a
sinraxe abstrata de padroes, niodelos e
sisremas de regras. Na dinâmica das ges
tualidades sonoras está o coração da ca
tegoria da secundidade, universo das
açOes singulares. A terceira modalidade é
a que diz respeito a sintaxe das conven
çOes musicais. Al se siruarn as constru
çOes convencionais que dão base as
composicOes musicais e se amparam nas
submodalidades de ritmo, melodia e
harmonia, cada uma delas, por sua vez,
apresentando uma rrIade, qual teia que
se rece da onipresenca das categorias no
ato de conter e set contido e que se es
praia da mais tenra constituição da un
guagem para a de maior complexidade,
no domlnio das leis e convençOes.

As modalidades são pontos de re
ferência para a apreensao dessas sinraxes
sonoras possfveis. Dizem apenas respeito
ao aspecto sintático da sonoridade e, Se

gundo Santaella, a sinraxe é aquilo que
funda a sonoridade como rnatriz do pen
samento e linguagem, assirn corno a for-
ma funda a visual e o discurso a verbal.
Tudo está no universo da prirneiridade,
rnas nela a sonoridade se conecta tam
béni, corn a segunda e a terceira em cada
uma de suas possibilidades. Organizam,
assirn, as categorias a arquiterura das
ciassificacoes das modalidades e submo
dalidades, de rnodo que a telaçOes triádi
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cas se manifestam na rede intercarn

biante de suas porosidades em que o pri

meiro se projeta no segundo e se torna
pleno no terceiro. Elas dão conta de
abranger a gama de todas as manifesta

çóes das linguagens.

A segunda grande matriz é a vi

sual. Enquadra-se nas relacoes triádicas

do sin-signo indicial dicente e no univer

so da secundidade. A ênfase da classifica

ção recai sobre a forma, signo visual em
Si mesmo e sobre a represenração, ou se

ja o que a forma capaz de represenrar.

Uma vez mais, Santaella não propôe

uma grade categorial inflexIvel, pelo

contrário cia a quer dinâmica e compa

rativa. No trato da linguagern visual, a

autora torna as formas de representacão

visual e as classifica em formas não-re

presentativas, formas figurativas e for

mas represenrativas, estabelecendo para

cada uma delas urn locus de prirneiro,

segundo e terceiro nIveis. Formas nio

representativas correspondem aos carac

teres da iconicidade, dorninância do sig

no em si mesmo, nas trés modalidades

de quali-signo, sin-signo e legi-signo,

triptico-gradiente da serniótica peircea

na. Se leone, possibilidade/qualidade e

qualidade enrendida em prirneiro nIvel

como talidade, qualidade reduzida a si

mesma; em segundo nIvel, qualidade co

acontecimento singular; e, em tercei

ro nivel, qualidade como lei, a invariân

cia. Entao, as formas nao-representativas

se marcam pela qualidade, se colocarn na
esfera do Icone e se apresenram em pos

sibilidades diferentes, a ponro de confor

marem uma gradacao que reáne mani

fesraçao qualitativa em trés diferenres

graus. 0 mesmo se dá corn as formas fi

gurativas. Aqui, a dominância se coloca

na relaçao signo-objeto nos seus rrês

niveis. Correspondem, as formas figura

tivas, a natureza do Indice e este se cvi

dencia como qualitativo, genuIno e con

vencional: figura como qualidade, como

registro, como convenção. As formas re

presentativas, dominância da relaçao

signo-interpretante: representação por

analogia (semelhanca), representacão

por figuracao (cifra) e representação por

convenção (sistema). 0 coração dessa

classificaçao situa-se na figura como re

gistro, a conexão dinâmica, no interior

da indexicalidade, espaco privilegiado da

linguagem visual.

A terceira e ültirna matriz é a ver

bal e se prende as relaçoes do legi-signo

simbólico argumenral. . o universo do

sIrnbolo e se envolve nas maihas da re

presentacão, portanto, terceiridade. Go-

mo a completude do signo se dá no

sImbolo, por seu caráter inclusivo dos

ourros dois ((cone e Indice), Santaella se

preocupa corn a necessária explicitaçao

das passagens da linguagern verbal, indo

da palavra para a frase e desta para o dis

curso, considerado como o cerne dessa

classificaçao e envolto em uma mirIade

de tipos de signos em densa hibridiza

ção. Destaca os aspectos de iconicidade e

de indexicalidade da expressão linguisti

ca e literária e promove verdadeiro tra

balho de garimpo, indo ao fundo das
formas do conhecirnenro buscar a varia

bilidade dos conceitos e dos usos que se

fizeram deles ao longo do tempo. Os as

pectos icônico e indicial constiruem a

base da classificaçao das modalidades

dessa linguagem, explicitados no discur
so da descriçao, da narração e da disser
tação. Ancora sua reflexão sobre texto e
discurso, na certeza de que “rodo discur
so fala sobre aigo e por isso discurso ver
bal é representação”(p. 286) e encontra
respaldo na teoria do simbolo peirceano.
A aplicacao recursiva no interior de cada
urna das modalidades, cria as nove sub
modalidades respectivamen te descriçao
qualitativa, indicial e conceitual, narra
ção espacial, consecutiva e causal e dis
serração conjectural, relacional e argu
mentativa. Assim, as tricotornias abrem
vias de acesso a rerrenos supostamente
inacessIveis e veiculam por elas elemen
tos de diferentes categorias. Para a auto
ra, a verbal é a mais misturada de todas
as linguagens,. pois absorve a sintaxe do
dominic, sonoro e a forma do visual.

Somente corn intimidade profun
da do conhecimento que tern da obra de
Peirce, aliado ao escrutinio meticuloso
do universo episternologico do saber so
bre linguagem e pensamento, foi possI—
vel para Santaella determinar as matrizes
e classificar as linguagens em redes sisté
micas de interreiaçoes capilares que co
brem todas as rnanifesraçoes da lingua-
gem e pensamenro. Nada desse universo
flea esquecido ou solto. Ela esrabelece
entre as hipóteses germinativas das clas
sificaçoes e suas tácitas confirrnaçoes, ha
mes concretos e fundamentados.

Uma tiltirna parre reserva, ainda, a
autora para o que cia chama de inter
faces e interpenerraçoes das marrizes e
ressaita que não são mutuamente exciu
denres. Pelo contrário, comportarn co

mo vasos inrercambianres, num inter
câmbio permanente de recursos e em
transmutaçöes incessantes. Resulta que
todas as hinguagens, uma vez corporifica
das, são hibridas e a iógica das marrizes
permite interhigar os processos de hibri
dizaçao. Nascem as linguagens do cruza
rnento das modalidades. Quanto mais
cruzamentos Se processam mais hIbrida
cia será (p. 379). Como afirma Winfried
Norh, na apresentaçao do livro de San
taella, o campo da aplicaçao dessa teoria

amplo, abrangendo não so a mtisica, as
artes visuais e os discursos verbais, mas
também a teievisão, vIdeo, cinema, as te
iecomunicaçöes, a informtica e as un
guagens da hipermidia [...] nao sO a cul
tura contemporânea e hibrida, mas todas
as linguagens são hIbridas. Toda a profu
são diferenciada de signos com que con
vivemos a cada dia, hora e instante de
nossa vida não é senão fruto de misturas
scm fim e combinaçoes imprevistas.

Entre as inumeráveis virtucies de
que se reveste este iivro, destaca-se a cia
reza corn que a autora engendra tal ar
quitetura, estribada em informaçao mi
nuciosa e em raciocmnio deralhado e
comprova o postulado inicial de que sO
ha trés e nao mais que trés marrizes do
pensamento e linguagem: a sonora, a vi
sual e a verbal. Nove modalidades de Ca
da uma, desdobradas em combinaçoes e
misturas resuitam num total de 81 que
p6cm mostra, segundo ainda W. Noth,
a estrutura compiexa desse tecido anaiI
rico consrruIdo pot Santaelia.

VaiWevjno Soares a’e Oliveira
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