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O objeto desta resenha é a dissertação de mestrado de Martinez, J. L. (1991), 

denominada “Música e semiótica: Um estudo sobre a questão da representaçõ na linguagem 

musical”, realizada sob orientação da Dra. Lucia Santaella, apresentada à PUC-SP. 

Para Martinez, "Musicalmente, uma obra em particular está repleta de signos: 

qualidades acústicas, sua própria existência, suas leis de organização interna". Partindo deste 

ponto a sua obra procura, por meio da semiótica de Charles Sanders Peirce, elencar uma série 

de elementos passíveis de análise semiótica dentro do contexto do universo musical. 

No capítulo um, "Panorama dos estudos semióticos aplicados a música", o autor busca 

demonstrar a evolução dos estudos semióticos que tiveram a música como principal objeto de 

estudo, navegando por diversos autores. Martinez pretende demonstrar a evolução da análise 

semiótica focada no objeto da música, demonstrando conflitos e resoluções ao longo dos 

tempos e indicando que as grandes contribuições ao tema em questão levavam à maior 

compreensão da utilização da semiótica de Peirce para este tipo de análise. 

Já no capítulo 2, "Música e semiótica", Martinez admite que "a atual situação dos 

estudos semióticos musicais (...) exibe evidentes carências e lacunas. Há falta tanto de 

unidade teórica como de abordagens amplas, capazes de compreender e traduzir formalmente 

a complexidade da semiose musical (..)". 

Neste ponto, ele introduz a contextualização da complexa evolução do universo 

musical, como um todo, e, ainda neste capítulo, o autor apresenta a teoria semiótica peirceana, 

conceituando diversos aspectos e, por sua vez, incluindo e contextualizando características do 

universo musical.  

No capítulo três, “A música como matriz de ícones”, Martinez destaca a ideia de que 

“(...) a linguagem musical é essencialmente icônica. Isso porque, em sua especificidade, a 

música faz referência apenas aos dados acústicos, isto é, aos elementos sonoros utilizados 

naquele sistema em particular”. 

Neste ponto, também há forte conceituação da semiose musical com a tríade 

peirceana, dando destaque à questão do ícone. 



Além disso, o autor busca exemplificar esta ideia através do conceito de que a 

linguagem musical, a princípio, e em sua natureza, é composta somente por qualidades, 

concluindo que o signo, com relação ao seu objeto, dentro dos aspectos apresentados no 

capítulo, pode somente ser um ícone. 

O quarto capítulo, “Hipo-ícones em música”, possui como objetivo discutir “as 

principais maneiras de qualidades, que se estabelecem em três níveis: Imagem, Diagrama e 

Metáfora”. 

No campo da imagem, o autor apresenta que as onomatopéias e a imitação de ruídos 

naturais ou qualquer outro tipo de som, que são emitidos por instrumentos musicais, podem 

ser classificados como hipo-ícone imagem. 

No que tange ao conceito de Diagrama, o universo musical é explorado dentro de suas 

diversas relações com seus pares, entre eles as semelhanças nas qualidades de movimento e de 

suas qualidades formais, sendo que, este último é ainda mais ambicioso, pois trata das 

relações das notas entre elas, entre os diversos campos harmônicos e suas relações dentro das 

partituras. 

No conceito da metáfora, o autor destaca que este hipo-ícone, no universo musical, 

resulta da “apropriação intencional de uma determinada composição ou parte de composição 

empregada numa nova obra”. Como exemplos de metáfora são citadas as paráfrases musicais, 

as citações em música, metalinguagem musical, paródia, neo-classicismo, entre outros. 

O quinto capítulo, “Índices e signos indiciais em música”, possui como foco a ideia de 

que “toda música é resultado do contexto humano na qual foi produzida”, refletindo desta 

forma o contexto histórico, social e seus meios de produção. 

 No sexto capítulo, “Símbolos em música”, Martinez apresenta uma série de exemplos 

da presença do simbólico no território da música. Dentre eles, Martinez cita o simbólico 

presente nas músicas de tradições culturais clássicas da Índia, China e do Oriente Médio, além 

de exemplos bastante práticos como no caso da corneta do quartel, que ao tocar uma série de 

notas de determinada escala, em um determinado instrumento, possui um efeito de lei, seja de 

despertar, de recolher ou até mesmo de agrupamento ou morte. 

O sétimo e último capítulo, “A interdependência dos planos icônico, indicial e 

simbólico na linguagem musical; Claudio Monteverdi, um caso estudo”, procura demonstrar a 

aplicação de forma bastante clara e precisa de todos os conceitos e ideias abordados 

anteriormente, contribuindo para dar corpo, aplicabilidade e clareza ao estudo. O autor 

introduz a obra que será objeto de análise, situando o leitor através do próprio roteiro da peça, 

e logo após aplica a tríade peirceana de ícone, índice e símbolo no contexto da obra. 



Desta forma, Martinez conclui sua pesquisa demonstrando os resultados e inspira 

pesquisadores a solidificar a base teórica da semiótica da música, porém alerta que a arte em 

si, seja ela qual for, não deve estar pautada somente em teorias, mas que há uma carência de 

uma teoria sólida o suficiente para conseguir estudar e analisar a arte adequadamente. 


