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 Apresentada em 2002, a dissertação Sons, Signos, Mensagens: Perpectivas para 

a Semiótica Musical foi escrita por Aldo Barbieri sob a orientação do Prof. Doutor José 

Luiz Martinez. Esse trabalho tem como mote a organização de perspectivas sobre uma 

semiótica musical fundamentada em Charles Sanders Peirce. 

 A dissertação divide-se em quatro partes. As três primeiras partes propõem uma 

aproximação direta entre diferentes tipos de observação do signo musical e as três 

categorias universais peircianas. Assim, o primeiro capítulo observa diretamente o signo 

musical sobre uma perspectiva de primeiridade, o segundo capítulo faz o mesmo 

procedimento com a secundidade e o terceiro com a terceiridade. O autor encerra a 

dissertação com discussões de conceitos internos à arquitetura analítica criada. 

 O intuito da pesquisa é conseguir um tipo de análise que consegue compreender 

o fenômeno musical puro (sem conexão com outras linguagens) em sua completude. 

Para tanto, o texto é introduzido com um histórico bibliográfico de grande parte dos 

analistas que compreendem a música enquanto signo e, portanto, pretendem olhar para o 

fenômeno musical de maneira mais ampla. Nesse âmbito, o autor discute também a 

complexidade da música enquanto objeto de estudo. 

 No primeiro capítulo, Barbieri traz o que ele chama de aspectos da primeiridade 

na música, que, em outras palavras, são os aspectos qualitativos da matéria sonora. O 

autor, aqui, propõe um olhar amplo para todos os tipos de análise qualitativa da música 

(análise harmônica, timbrística, rítmica, formal/estrutural, de orquestração, etc) através 

dos métodos analíticos mais canônicos, como o de Schenker (para análise melódica e 

harmônica) e o de Koellreutter (para análise harmônica). O capítulo é encerrado com 

uma interessante comparação entre análises qualitativas profundamente diferentes sobre 

um mesmo objeto, que ressalta como estas são sempre de caráter muito pessoal e 

icônico remático, típico da primeiridade.  

 Partindo para o segundo capítulo, o olhar do autor sai dos aspectos qualitativos 

da música e se volta à análise da secundidade ou relação na música. A abordagem desse 

capítulo provém, em linhas gerais, da premissa de que não se pode compreender o 



fenômeno musical em sua totalidade se este for abstraído do seu contexto de 

composição, execução e fruição. Assim, o estudo da relação na música é um estudo de 

contexto na música. Pensando nos tipos de análise que complementam esse nível, o 

autor discute a possibilidade de leituras históricas, sociológicas e psicológicas do 

fenômeno musical, ilustrando esses níveis com exemplos de anotações de músicos em 

materiais de orquestra. 

 Chegando no terceiro capítulo, o autor discute a música no seu nível de 

terceiridade, de representação e de ação sígnica. A primeira parte do capítulo se foca na 

justificativa de porque a abordagem peirciana se mostra mais apropriada para análise, o 

que vai contra a corrente de análise recente, que se foca em uma orientação semiológica 

saussureana. O autor propõe, nessa parte, que visto que a semiologia é, enquanto 

ciência, diretamente derivada do estudo da língua, essa só se mostra apropriada para a 

análises musicais que tenham relação direta com um texto (como, por exemplo, análises 

de canções). Por outro lado, a semiótica de Peirce se mostra muito mais ampla, pois 

compreende uma noção sígnica muito mais abrangente que as perspectivas que derivam 

de Saussure. Terminando esse capítulo, o autor se foca na semiótica musical peirciana, 

comentando principalmente a obra de José Luiz Martinez. 

 Como quarto capítulo, o autor propõe alguns estudos mais particulares da 

música, discutindo conceitos interessantes mais aprofundados na semiose musical, 

como o paradoxo do intérprete (que o diferencia do ouvinte), o corredor interpretativo 

e o deslocamento do interpretante em música. Esse capítulo utiliza-se também das 

anotações sobre partes individuais de orquestra como objeto de estudo. 

 Em suma, a dissertação propõe que, para observar um fenômeno musical em sua 

completude, é necessário ter um olhar apurado para suas qualidades acústicas, observar 

a música em seu contexto histórico/sociológico/psicológico e, ainda, compreender em 

nível de representação e significação como o signo musical é formado e apropriado. 

Estas três etapas correspondem, dessa maneira, às três categorias universais de Peirce: 

primeiridade, secundidade, terceiridade. 


