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Em Matrizes da linguagem e pensamento – sonora, visual e verbal, Lucia Santaella 

apresenta a teoria de três matrizes que guiam a linguagem e o pensamento, embasada na teoria 

do signo de Charles Sanders Peirce. No entanto, não se trata de uma simples aplicação semiótica 

às matrizes, que poderia chegar a um resultado reducionista. Sem ignorar os processos 

transformadores e híbridos inerentes aos sistemas sígnicos, as três matrizes e suas combinações 

compreendem toda a multiplicidade das linguagens. A tese de Santaella é, portanto, de que toda 

linguagem manifesta é híbrida. No início da obra, a autora nos apresenta o fundamento 

fenomenológico e semiótico de Peirce, as categorias de primeiridade, secundidade e 

terceiridade. Cada uma destas categorias encontrará correlação a cada matriz da linguagem e 

pensamento: a matriz sonora corresponde à primeiridade, a visual à secundidade e a verbal à 

terceiridade.  

No primeiro capítulo, Fontes e propósitos das matrizes e classificações, a autora atenta 

ao fato de que, para Peirce, todo pensamento, linguagem ou raciocínio se dá em signos e se 

desenvolve somente por meio de símbolos. Assim, torna-se necessário estudar todos os 

possíveis tipos de signos, suas interações e a forma com que crescem e sofrem mutações. Em 

sua busca por elaborar uma doutrina das categorias, Peirce concluiu que há três elementos 

formais universais: qualidade, relação e representação. O ponto de partida para as matrizes é 

esta tríade, semente do corpo fundamental do sistema lógico de Peirce, e a fenomenologia 

(quase ciência que busca prover o fundamento observacional para o restante das disciplinas 

filosóficas).  

Em Mente modular, sentidos dominantes e as três matrizes, a autora expõe a divisão das 

matrizes em três: sonora, visual e verbal. Com suporte da teoria da modularidade da mente 

humana desenvolvida principalmente no campo das ciências cognitivas, a autora discute as 

matrizes e suas relações com o pensamento, com a percepção e com os sentidos. O modo como 

a teoria das matrizes liga indissoluvelmente o pensamento ou faculdades cognitivas não só aos 

sentidos mas também ao sistema de signos e linguagens manifestas, abarca toda a colaboração 

íntima entre os sentidos e o cérebro.   

No capítulo III, O campo musical em expansão, é estudada a linguagem sonora, 

incluindo todas as modalidades da sintaxe sonora, e a autora defende que, onde houver sintaxe, 

há matriz sonora. Há nove modos de ouvir, distribuídos em três grandes categorias: Sintaxes do 

acaso, Sintaxe dos corpos sonoros e Sintaxes convencionais. No capítulo IV, A matriz sonora e 

suas modalidades, a autora discute a música como linguagem e estuda o som como pertencente 

ao domínio do quali-signo icônico, remático, por sua relação icônica, pela proeminência do 

caráter qualitativo do som e a mera conjectura em relação ao seu interpretante.  

No quinto capítulo, A matriz visual e suas modalidades, a representação visual é 

estudada a partir da estruturação de formas visuais como linguagem. Santaella expõe a tese de 

que onde há forma, há a matriz visual. Trata-se de signos que se propõem a repesentar algo do 

mundo visível ou apresentarem-se a si mesmos como signos. O visual encontra-se no domínio 

do sin-signo indicial, dicente, pois a linguagem visual como forma de representação se 

corporifica em uma materialidade singular, que encontra neste domínio o foco de dominância 

para a sua inteligibilidade. Todas as imagens figurativas ou referenciais estão regidas pela 

dominação do índice e uma vez que fornece informação sobre algo existente, o dicente é 



puramente referencial, reportando-se a algo fora dele. A matriz visual é dividida entre Formas 

não-representativas, Formas figurativas e Formas representativas, se desdobrando em outras 

nove subdivisões. 

 Em A matriz verbal e suas modalidades, Santaella apresenta as linguagens verbais, as 

definições de discurso e a tese de que, onde há discurso, há a matriz verbal. A autora classifica o 

verbal como concernente ao domínio do legi-signo simbólico, argumental. O traço mais 

característico do signo linguístico está na sua arbitrariedade e convencionalidade: se o signo em 

si mesmo é um legi-signo (em relação ao objeto que ele representa), o legi-signo simbólico será 

interpretado como um argumento, princípio de sequência que segue das premissas até uma 

conclusão. A lei que governa os fatos é geral, enquanto os fatos são particulares e ao mesmo 

tempo a lei lhes empresta uma generalidade que se expressa por meio da regularidade. A matriz 

verbal divide-se em Descrição, Narração e Dissertação. 

 No capítulo VII, Linguagens híbridas, a autora reforça o fato de que as matrizes e as 

linguagens não são puras: a sonoridade não é percebida apenas pelo ouvido, a visualidade 

também é tátil e absorve a lógica da sintaxe do domínio sonoro, a verbal absorve a sintaxe do 

domínio sonoro e a forma do domínio visual. Assim, é importante estudar as misturas entre as 

matrizes e quais são os princípios lógicos que comandam as possíveis combinações entre elas. 

As três matrizes comportam-se como vasos intercomunicantes, num intercâmbio permanente e 

em transmutações infinitas.  

 No capítulo VIII, As linguagens da hipermídia, é exposta a profundidade da revolução 

tecnológica e a explosão da cultura de massas e seus desdobramentos técnicos mecânico-

eletrônicos de produção e transmissão de mensagens. A hipermídia converge as diferentes 

linguagens e torna-se um lugar com características inéditas no ambiente da informação. 

 A conclusão da obra de Santaella leva em conta a hibridização da cultura 

contemporânea, resultado de uma mistura infinda de signos. A lógica das três matrizes e suas 27 

modalidades, desdobradas em 81, permite-nos olhar profundamente para estes processos de 

hibridização. A teoria das matrizes de Santaella traz uma alternativa à visão meramente 

atomizada das mídias, que costuma segmentar os fenômenos de comunicação e não levar em 

conta suas integrações. As modalidades e submodalidades permitem a análise dos processos 

lógicos-semióticos inerentes a qualquer forma de linguagem. As classificações fornecem a 

percepção de formas semióticas de que partem os processos sígnicos e as relações possíveis 

entre eles, nos libertando de cisões entre as linguagens.  

 Reproduzo, a seguir, o diagrama presente no livro, embora a própria autora o considere 

insuficiente para ilustrar as relações lógicas que se estabelecem entre as matrizes (o diagrama 

considerado mais adequado, proposto por Marcus Vinicius Fainer Bastos, propõe um gráfico 

tridimensional e colorido). 

 

1. Matriz sonora 

1.1 Sintaxes do acaso 

1.1.1 Puro jogo do acaso 

1.1.2 Acaso como busca 
1.1.3 Modelizações do acaso 

 

1.2 Sintaxe dos corpos sonoros 

1.2.1 Heurística dos corpos 

1.2.2 Dinâmica das gestualidades 

1.2.3 Som e abstrações 
 

 

1.3 Sintaxes convencionais 

1.3.1 Ritmo 

 
 

 

 
 

2. Matriz visual 

2.1 Formas não-representativas 

2.1.1 Talidade 

2.1.2 Marca do gesto 

2.1.3 Invariância 
 

2.2 Formas figurativas 

2.2.1 Sui generis 
2.2.2. Conexão dinâmica 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3. Matriz verbal 

3.1 Descrição 

3.1.1 Qualitativa 
3.1.2 Indicial 



1.3.2 Melodia 

1.3.3 Harmonia 

2.2.3 Codificação 

 

2.3 Formas representativas 

2.3.1 Semelhança 
2.3.2 Cifra 

2.3.3 Sistema 

3.1.3 Conceitual 

 

3.2 Narração 

3.2.1 Espacial 
3.2.2 Sucessiva 

3.2.3 Causal 

 

3.3 Dissertação 

3.3.1 Conjectural 

3.3.2. Relacional 
3.3.3 Argumentativa 

 

 


