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1. RESUMO 

Visando a necessidade de o jornalista lidar cotidianamente com notícias, valendo-se 

de narrações factuais para divulgar informações, compreendeu-se a importância do 

texto narrativo no trabalho jornalístico. Portanto a linha de estudo utilizada para 

elaboração deste artigo foi a semiótica Peirciana, da qual a semioticista Lúcia 

Santaella extraiu as bases para escrever Matrizes da linguagem e pensamento: 

Sonoro, Visual, Verbal. Obra em que conceitua a narração, dando a mesma 

submodalidades. Exatamente o que foi empregado como foco para análise da obra 

completa do escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro: Oswald de Andrade. 

Buscando na mesma os aspectos narrativos definidos por Santaella levantou-se a 

pergunta: até que ponto Oswald se utilizou do texto narrativo? A qual foi respondida 

surpreendentemente com a presença de todos os tipos de narração em seus livros. 

2. INTRODUÇÃO 

As linguagens são extraordinárias e possuem poder multiplicador.  Estão em 

constante evolução. É importante que haja uma adaptação a dinamicidade 

linguística. Mas este trabalho aborda apenas a linguagem verbal em sua forma 

textual e sob ela aplica uma nova linha de estudos: a semiótica Peirciana. 

Semiótica é a ciência que estuda a linguagem em signos, nascida com o 

filósofo Charles Sanders Peirce. O que é signo? Em termos gerais algo que, 

independente de espécie ou estado, representa algo para alguém. O que ocorre 

quando ele cria na mente um signo equivalente, chamado interpretante do primeiro 

signo. Depois representa alguma coisa, o objeto. Porém este não é representado em 

todos os seus aspectos, mas sim referente à ideia que fundamentou o signo. Desse 

modo signo pode ser toda e qualquer coisa.    

Da fenomenologia e teoria dos signos de Peirce Lúcia Santaella1 extraiu os 

argumentos que sustentam sua teoria2 das três3 matrizes da linguagem. A qual 

ressalta a mistura entre linguagem e signo como regra de vida. Ações rotineiras 

como ouvir (sonora) músicas no celular, visualizar (visual) fotos no instagram e ler 

(verbal) um jornal são exemplos que correspondem à teoria. Comprovando que, 

percebendo ou não, todos estão imersos em linguagens e signos.  

                                                             
1
 Semioticista, uma das principais divulgadoras de Peirce no Brasil. 

2
 Ver Matrizes da Linguagem e Pensamento Sonora Visual Verbal. 

3
 Sonora, visual e verbal. 



O objetivo da teoria é compreender como os signos se formam e como as 

linguagens e meios se misturam. Um vasto e complexo sistema que este trabalho 

não tem pretensão de abarcar. Se aprofundará apenas em um dos segmentos: a 

matriz verbal. Que igualmente as demais possui três categorias: descrição, narração 

e dissertação. Das quais se restringe somente a narração para analisar a obra de 

Oswald de Andrade, visto que ela é a principal modalidade da linguagem verbal.  

3. OBJETIVOS 

Em geral realizar a leitura da obra completa de Oswald de Andrade sob a luz 

da semiótica Peirciana. Adotando como modelo de análise os tipos de narração e 

suas categorias, descritos por Lúcia Santaella, na modalidade de texto verbal. 

Especificamente: a) aprofundar conhecimento na obra de análise; b) possibilitar ao 

estudante de jornalismo o exercício do texto narrativo; c) aplicar a classificação de 

linguagem verbal de Lúcia Santaella; d) gerar um núcleo de estudos semióticos. 

4. METODOLOGIA 

Na elaboração desse artigo foi empregada a pesquisa bibliográfica. Através 

da qual se realizou a leitura científica informativa a respeito da semiótica Peirciana e 

da narrativa de Lúcia Santaella. Com intuito de absorver conhecimento e 

posteriormente aplica-lo sobre a obra de Oswald de Andrade. Portanto a 

metodologia se dividiu em duas etapas: 1) Apreender a semiótica no aspecto da 

linguagem verbal narrativa; 2) Iniciar o trabalho prático aplicando a tipologia do texto 

verbal escrito, no seu aspecto de texto verbal narrativo, a obra completa do escritor 

escolhida para análise. O que ocorreu por meio da leitura acompanhada de 

anotações e transcrições de cada parte textual da obra que apresentou as 

características narrativas descritas por Santaella. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Semiótica: breve introdução à Peirce 

A semiótica foi desenvolvida por Charles Sanders Peirce. Ela é a ciência que 

estuda as linguagens em signos. Se encontra totalmente baseada em três 

categorias universais: primeiridade, secundidade e terceiridade. Sendo a primeira 

associada à qualidade de sentimentos; a segunda, ao fato da ação e reação; a 

terceira, a representação do signo.  



Um signo intenta representar, em parte, pelo menos, um objeto que é, 
portanto num certo sentido, a causa ou determinante do signo, mesmo que 
o signo represente o objeto falsamente. Mas dizer que ele representa seu 
objeto implica que ele afete uma mente de tal modo que, de certa maneira, 
determina, naquela mente, algo que é mediatamente devido ao objeto. Essa 
determinação da qual a causa imediata ou determinante é o signo e da qual 
a causa mediata é o objeto pode ser chamada de interpretante. (PEIRCE 
CP 6.347 apud SANTAELLA, 2013, p. 43). 

No signo há três interpretantes: o imediato, tudo que o signo está apto a 

produzir como efeito; o dinâmico, efeito que o signo produz na mente de seus 

intérpretes; e o interpretante final, modo como a mente reage. Na mesma proporção 

existe a classificação dos signos: quali-signo, uma qualidade; sin-signo, algo 

concreto existente; e legi-signo, algo de natureza geral com caráter de lei. Este 

último quando em relação com o objeto do signo será então um símbolo: signos que 

funcionam como tal. “[...] simplesmente em virtude de serem representados como 

sendo signos”. (PEIRCE CP 8.119 apud SANTAELLA, 2013, p. 263). 

5.2 Semiótica aplicada a linguagem verbal em seu aspecto narrativo: o 

conceito de Lúcia Santaella 

A matriz verbal pertence a classe do legi-signo, sendo seu maior exemplo. 

“[...] Por pertencerem ao sistema de uma língua, as palavras são interpretadas como 

representando aquilo que representam por força das leis desse sistema [...]”. 

(SANTAELLA, 2013, p. 262). As palavras passam a existir por meio de 

manifestações às quais Peirce denominou “réplicas”. 

No nível do discurso o signo é interpretado como argumento. Suas réplicas 

são sin-signos dicentes. Explicando em Peirce (apud SANTAELLA, 2013, p. 262) a 

palavra “homem” é apenas a réplica ou materialização da palavra sendo 

pronunciada ou escrita. Pois a palavra em si não existe, ela precisa de uma lei 

adquirida para formar a réplica que será interpretada significando um homem.  

O discurso ou texto é uma cadeia de signos que se combinam, onde a 

mensagem verbal pode ser oral ou escrita. Ele é construído e sustentado sobre 

estruturas narrativas, visto que a narração é a principal modalidade da matriz verbal. 

Definida como universo do fazer, envolve ações que se confrontam gerando 

histórias diversas na constante dos conflitos. 

Defino a narração como o universo da ação, do fazer: ação que é narrada. 
Portanto a narrativa em discurso verbal se caracteriza como o registro 
linguístico de eventos ou situações.  Mas só há ação onde existe conflito, 
isto é, esforço e resistência entre duas coisas: ação gera reação e dessa 
interação germina o acontecimento, o fato, a experiência. Aliás, aquilo que 



denominamos personagem só se define como tal porque faz algo (Segolin 
1978). E os movimentos desse fazer só se processam pelo confronto com 
ações que lhes são opostas, que lhes opõe resistência. Isso gera história: 
factual, situacional, ficcional ou de qualquer outro tipo [...]. (SANTAELLA, 
2013, p.322) 

Para compreender a narração é necessário conhecer a sequência narrativa. 

“[...] uma série lógica de núcleos unidos entre si por uma relação de solidariedade: a 

sequência abre-se, assim que um de seus termos não tenha antecedente solidário e 

se fecha logo que um de seus termos não tenha mais consequente”. (PROOP; 

BARTHES apud SANTAELLA, p. 325). Por exemplo, a palavra “consumação” é 

acompanhada de uma sequencia narrativa, envolve: pedir, esperar, receber e 

consumir para finalizar pagando o que foi consumido. 

Assim como as tríades Peircianas a narração se divide em três 

submodalidades: espacial, sucessiva e causal. Cada uma dessas partes também se 

subdividem dando origem a mais três seguimentos. Pode-se especificar as 

modalidades da matriz verbal e suas submodalidades do seguinte modo: 

Narração espacial aquela que não apresenta linearidade, onde os fatos não 

se encadeiam sequencialmente. Subdividida em: 1) Espacialização icônica, 

apresenta semelhança entre o espaço do que é narrado com o espaço interno 

desenhado pelas relações das sequencias narrativas; 2) Espacialização indicial, o 

modo de contar sinaliza índices relativos ao que se conta, apontando o fim do 

conflito; 3) Espacialização simbólica, a narrativa se ambienta em um espaço que 

não pode ser entendido literalmente, pois é preciso saber do que o símbolo se nutre. 

Narração sucessiva caracterizada pelo fato da relação entre as sequências 

da história ser de ordem cronológica. Subdividida em: 1) Descompasso temporal, 

onde o narrador sai do tempo real da narração para analisar o interior do conteúdo 

narrado; 2) Grau zero narrativo, quando a narração chega ao fim caso o narrador-

personagem seja morto; 3) Sucessividade cronológica procura reduzir o 

acontecimento a linha da sua temporalidade. A cronologia dos fatos faz o 

acontecimento e ações são narradas uma após a outra. 

Narração causal possui uma ligação entre consecução e consequência, o 

tempo e a lógica. Suas submodalidades são: 1) Causalidade difusa, quando se 

procura uma causa absoluta que está ausente na narração; 2) Causalidade 

imediata, relacionada às ações que a narrativa mantém entre si ou com traços de 

personalidade dos personagens. Uma ação determina outra de forma imediata, 

estabelecendo relação de causa/efeito dando continuidade a história; 3) 



Causalidade mediatizada, quando a ação sequencial surge para ligar, por meio de 

vias mediatizadas, a causa e a consequência. Nela se sabe o efeito e não a causa. 

6. RESULTADOS 

6.1 Análise: curta introdução a Oswald de Andrade 

José Oswald de Sousa Andrade nasceu em São Paulo no ano 1890 e veio a 

falecer em 1954. Foi um escritor, ensaísta e dramaturgo. Considerado um dos 

grandes nomes do modernismo literário brasileiro, por escrever grandes manifestos 

modernistas. Em suas obras busca uma típica linguagem brasileira para valorizar a 

nacionalidade. De certa forma não era apegado à linguagem literária no modo culto. 

6.2 Analisando e aplicando conceitos: uma leitura da obra completa de Oswald 

de Andrade 

 Narração Espacial.  

Espacialização Indicial: Exemplo 1: Livro Marco Zero II Chão. 

Ele podia ter confiança naquele ser mesquinho e utilitário que queria pôr à 
prova sua resistência econômica.  (ANDRADE, 2008, p. 145) 
Era um anjo que ia ao lado dele ou um demônio, o demônio da vulgaridade, 
da conta de casa, do aluguel e do foxtrote, do chá no Mappim? O demônio 
recobrindo o anjo? (ANDRADE, 2008, p. 146) 
- Não... Você está brincando comigo. Se você não tinha dinheiro porque me 
procurou? (ANDRADE, 2008, p. 147) 

*Os trechos são indícios para o fim do conflito entre o Major e Eufrásia. 

Mostram que a relação não anda bem e se encaminha para o fim.  

Espacialização Indicial: Exemplo 2: Livro Os Dentes Do Dragão. 

QUANDO O SR. LUIZ CARLOS PRESTES estava em São Paulo, pela 
última vez, concedeu uma entrevista coletiva a imprensa. O escritor Oswald 
de Andrade, que exercera as funções de redator do jornal Meio Dia (na 
primeira fase ante nazista pois, mais tarde o jornal, dirigido pelo sr. Jorge 
Amado, passou a fazer a apologia desbragada do nazismo e a enaltecer o 
pacto Ribbentrop-Molotoff), esteve presente a essa entrevista coletiva e 
formulou, sem dúvida, questões da maior atualidade [...]. (ANDRADE, 2008, 
p. 170) 

*Indícios de que Oswald sairá do PCB por discordância a Carlos Prestes, 

dando fim ao conflito. 

Espacialização Icônica: Exemplo 1: Livro Marco Zero I A revolução Melancólica. 

Sua loja era uma caravela ancorada. Tinha desde o brinquedo colorido da 
criança e o rolo de arame para cercar aterra, até o fio de linha, a cartilha e a 
faca de mato. Nas romarias armavam barraca. (ANDRADE, 2008, p. 39) 



*A narração é sobre uma loja e segue descrendo-a. Mostra uma relação de 

semelhança entre os desenhos, do espaço narrado com o do espaço interno. 

Espacialização Icônica: Exemplo 2: Livro Primeiro Caderno do Aluno de Poesia. 

Enjambement do cozinheiro preto 
Chamava-se José 
José Prequeté 
A sua habilidade consistia em matar de longe 
Decepando com uma larga e certeira faca 
Cabeças 
De frangos, patos, marrecos, perus, enfim 
Da galinha solta no quintal 
Do grande Hotel Melo. (ANDRADE, 1994, p.31) 

*O desenho interno da conjugação das partes da narrativa se assemelha ao 

conteúdo narrado, no caso a especialidade do cozinheiro. 

Espacialização Simbólica: Exemplo 1: Livro Ponta de Lança. 

[...] E uma vez desatada a fitinha verde-amarela que recobre o seu pacote 
de símbolos, só se encontram nele o Martim Cererê, o Caapora, o Saci e 
outros ratões que nunca penetraram na corrente folclórica da imagiária 
nacional. [...] (ANDRADE, 2004, p. 63) 

*Narração que apresenta personagens da cultura popular brasileira, do 

folclore brasileiro, advindas de lendas. Narrativa de teor místico.  

Espacialização Simbólica: Exemplo 2: Livro A Morta. 

O POETA – És sempre uma Vitória de Samotrácia, com os olhos e os 
cabelos presos a um horizonte sem fundo. (ANDRADE, 1995, p. 38) 

*O narrador utiliza um símbolo para passar a mensagem. Vitória de 

Samotrácia é uma escultura em pedra calcária que representa a deusa grega Nice. 

Uma pessoa não pode ser como ela em sentido literal. 

Espacialização Simbólica: Exemplo 3: Livro A Utopia Antropofágica. 

Filhos do sol, mãe dos viventes. Encontrados e amados ferozmente, com 
toda a hipocrisia da saudade, pelos imigrados, pelos traficados e pelos 
touristes. No país da cobra grande. (ANDRADE, 2011, p. 68) 

*Não se entende em sua literalidade, há a presença de metáforas como “filhos 

do sol” e “país da cobra grande”.  

 Narração Sucessiva. 

Descompasso Temporal: Exemplo 1: Livro Pau Brasil. 

Tendo pensamenteado toda a noite 
Assentei passar revista aos Granadeiros 
Assim se os enxergar esta tarde no Rossio 
Não assente ver Bernarda. (ANDRADE, 2004, p. 120) 
 



*O narrador sai do tempo real da narração para analisar o interior do conteúdo 

narrado imaginando possibilidades futuras. 

Descompasso Temporal: Exemplo 2: Livro O Rei da Vela. 

ABELARDO I – Bem. Tome nota. Emprestamos enquanto os pequenos 
estudarem. Quando as filhas começarem o serviço militar nas garçonières, 
e o pequeno tiver barata, e Madame souber se vestir, emprestaremos então 
de preferência a costureira de Madame. O velho aí terá mudado de nível. 
Possuirá automóvel, casa no Jardim América. Cassaremos pouco a pouco 
todo o crédito. Nem mais um papagaio! Ele virá aqui caucionar os títulos 
dos comerciantes a quem fornece. Executarei tudo um dia. Levarei a 
fábrica, os capitais imobilizados e o ferro velho à praça. (ANDRADE, 2003, 
p. 51) 

*Aqui o personagem Abelardo I sai do tempo presente para analisar o futuro.  

Grau Zero Narrativo: Exemplo 1: Livro Alma 

A cidade mudara de silhueta. Um vento ríspido agrediu-a. O grande Jesus 
da torre tutelar do Sagrado Coração dava-lhe as costas. Pensou vagamente 
em se matar, por vingança, em aparecer boiando nas águas glaciais, como 
uma Ofélia de gravura. (ANDRADE, 1990, p. 70) 

*Neste parágrafo o narrador aponta na personagem Alma (protagonista) uma 

vontade de tirar a própria vida. Se isso acontecesse a história seria interrompida, 

pois todo desenvolver da narração gira em torno basicamente de Alma. 

Grau Zero Narrativo: Exemplo 2: Livro A Estrela Do Absinto 

Houve uma luz e um baque mecânico na noite. Uma surpresa azeda na 
boca... Começara qualquer coisa a gotejar-lhe entre a carne e a camisa. Era 
sangue, quis acender a luz, verificar... Mas a sua cabeça saía de si mesmo 
para realizar no escuro soluços circuncêntricos, desenrolando-se numa 
espiral monstruosa e levando numa acrobacia gelada o divã e os grupos 
quietos. Estava deitado. Moveu as pernas numa aflição de viver. 
(ANDRADE, 1991, p. 83) 

*Narra a morte de Jorge que é o personagem principal, a história gira em 

torno dele, sem ele não haveria mais a ser narrado, seria o fim a história. 

Sucessividade Cronológica: Exemplo 1: Livro O Perfeito Cozinheiro Das Almas 

Desse Mundo 

Saio. Volto. Saio. De novo aqui, ouço Rubinstein, Weber... O Fiore tem uma 
criada e está de enxaqueca. Vou comprar um frango. (ANDRADE, 1992, p. 
34) 

*As ações são narradas exatamente na ordem em que foram acontecendo.  

Sucessividade Cronológica: Exemplo 2: Livro Serafim Ponte Grande 

Ele entra de manso, sentara-se na couchette de Caridad. Conversavam. Ela 
acordara e dizia asneiras. Ele sentiu-lhe nas mãos as coxas ásperas de 
virgem, o ventre mole. Apertava o busto nu contra o seu busto peludo. Que 



suor! Que frio! Um vômito emocional ia sacudi-lo. Abotoou-se. Saiu da 
cabina, pálido, enquanto ela esperava. (ANDRADE, 1997, p. 143) 

*Narração de ações que se sucedem na ordem natural do tempo, descrevem 

o passo a passo de atos cometidos pelos personagens. 

 Narrativa Causal.  

Causalidade Difusa: Exemplo 1: Livro Memórias Sentimentais de João Miramar 

O Martha ia cortar a Ilha Fiscal porque era um cromo branco mas piratas 
atracaram-no para carga e descarga. (ANDRADE, 2004, p.85) 

*No trecho acima o leitor não toma conhecimento do efeito que tal ação 

causou na história. O efeito fica ausente. 

Causalidade Difusa: Exemplo 2: Livro O Homem e o Cavalo. 

A VOZ DE ICAR – Estamos caindo! 
AS QUATRO - Aonde? 
A VOZ DE ICAR – Prognóstico confirmado! Inglaterra! (ANDRADE, 1990, 
p.39) 

*No texto não se sabe o efeito que essa ação origina na história. 

Causalidade Imediata: Exemplo 1: Livro Dicionário de Bolso. 

7 - 11 Tibério Graco 
[...] Assassinado pela nobreza pútrida no [...] por ter gritado [...] quando 
animam [...] possui lar [...] do mundo mas [...] onde encostar a cabeça! (Ms. 
III). (ANDRADE, 2007, p. 82) 

*A causalidade imediata encontra-se no fato da morte de Tibério Graco ser o 

efeito provocado pela ação do grito. Assim se estabelece a relação de causa efeito. 

Causalidade Imediata: Exemplo 2: Livro A Escada. 

Uma alteração imprevista, brutal, esperava-o no escritório central do 
engenheiro Graças. Negavam-lhe brutalmente qualquer indenização pelos 
custosos trabalhos da cripta que fora recusada a pretexto de modernismo. 
-Eu o conheço! – berrou o homenzinho entroncado. Jorge zangou-se. O 
outro quis pô-lo na rua. Ele então atirou-se, bateu. (ANDRADE, 1991, p. 31) 

*Apresenta a relação de causa/efeito que, neste caso, revela a personalidade 

forte e transparece o caráter do personagem Jorge ao citar que ele ficou zangado.  

Causalidade Mediatizada: Exemplo 1: Livro O Santeiro Do Mangue e Outros 

Poemas. 

Não há possibilidade de viver 
Com essa gente 
Nem com nenhuma gente 
A desconfiança te cercará como um escudo [...]. (ANDRADE, 2012, p. 112) 

*Não se sabe a causa que provoca o efeito: sensação de desconfiança. O 

qual impossibilita a convivência com as pessoas, o trecho cita apenas o efeito. 



Causalidade Mediatizada: Exemplo 2: Livro Um Homem Sem Profissão. 

Logo depois de deixarmos o Guarujá, soubemos que se incendiou o Hotel 
de La Plage. Houve um susto póstumo e mais nada. No local, ergueram 
outro que ainda hoje é o centro de turismo e batotagem mais importante do 
Estado de São Paulo. (ANDRADE, 2002, p.42) 

*No trecho acima não se sabe o motivo da volta do Guarujá, nem o que 

causou o incêndio no Hotel. Portanto se sabe o efeito e não a causa.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observando os resultados advindos da pesquisa que deu origem a este artigo 

percebe-se uma oscilação narrativa. Sendo mais constante e a principal 

característica da obra a narrativa espacial que aparece em cerca de 57% da 

mesma, com destaque em sua submodalidade simbólica. Logo atrás ficou a 

narrativa sucessiva com aproximadamente 28% de representatividade. E por fim, a 

mais escassa foi a narrativa causal representando em torno de 14% do conteúdo 

encontrado na pesquisa. 

Para chegar a essa conclusão foi elaborada a contagem de todos os 

exemplos narrativos encontrados na obra de Oswald de Andrade, os quais totalizam 

461. De modo que os números foram divididos correspondendo às respectivas 

categorias narrativas e posteriormente somados na justa posição. Essa 

esquematização matemática foi essencial para obter os resultados gerais da análise 

e está representada de forma simplificada na tabela a seguir. 

 

A pesquisa concluiu que: a) há presença semiótica na linguagem verbal sob 

aspecto narrativo como foi definido por Santaella; b) há presença de todas as 

modalidades e submodalidades da narração na obra completa do autor escolhido 

CONTAGEM DOS EXEMPLOS NARRATIVOS 
MODALIDADES E 

SUBMODALIDADES 
NARRATIVAS 

EM DEZENOVE LIVROS 
 

TOTAL DE EXEMPLOS 
ENCONTRADOS: 

 
ESPACIAL 
  E. Icônica 
E. Simbólica 
  E. Indicial 

 
58 
140 
66 

Espacial: 
264 

SUCESSIVA 
 Descompasso Temporal  
         S. Cronológica 
     Grau Zero Narrativo 

 
50 
78 
3 

Sucessiva: 
131 

CAUSAL 
C. Imediata  

          C. Mediatizada 
   C. Difusa 

 
37 
17 
12 

Causal 
66 



para análise, Oswald de Andrade; c) a leitura da obra contribui para enriquecer as 

bases do estudante de jornalismo através do exercício do texto narrativo e permite o 

aprofundamento na obra do referido autor.  
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