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Resumo 

 

O presente artigo tem como finalidade analisar o papel do cinema - como ferramenta de 

linguagem - na fabricação de um signo que represente um sentimento. A análise tem 

como objeto o filme O Encouraçado Potemkin, do diretor russo Sergei Eisenstein, 

produzido no ano de 1925. Foram usados como referenciais os principais conceitos do 

estudo semiótico de Charles Peirce para a realização desse estudo. Com esse trabalho 

conclui-se que Eisenstein conseguiu, através da técnica cinematográfica e da grande 

habilidade que possuía com a criação de signos, desenvolver uma obra que tocasse o 

espectador de forma a emocionar, despertar curiosidade e modificar suas convicções.    

 

Palavras-chave: Semiótica, Cinema, O Encouraçado Potemkin. 

 

 

1. Introdução   

 O cinema, também chamado de sétima arte, vem sendo usado como 

ferramenta para expressar sentimentos, criar fantasias e denunciar realidades desde seu 

surgimento no final do século XIX. Ele exerce o papel de suporte para que artistas 

possam mostrar ao mundo seus desejos e opiniões.  

O Encouraçado Potemkin, filme do diretor russo Sergei Eisenstein é um ótimo 

exemplo disso. Filmado em 1925, a obra é um marco na história do cinema por sua 

técnica de montagem, em especial na cena da quarta parte do filme, que mostra o 

massacre na Escadaria de Odessa. À vista disso, o filme será usado nesse artigo como 

exemplo para analisar o papel do cinema nessa rica construção de sentido através de 

uma análise semiótica.  
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Para realizar esse estudo, serão usados conceitos semióticos desenvolvidos por 

Charles Peirce, filósofo, cientista e matemático norte americano, de grande importância 

para a ciência dos signos. Alguns termos da semiótica peirceana, por apresentarem 

extrema importância no artigo, deverão ser explanados anteriormente à análise do filme, 

para melhor entendimento. Todo o estudo será feito de acordo com a visão de um 

intérprete que já conhece a obra e seu contexto histórico e cultural. 

 

2. Contexto histórico do filme 

A obra de Eisenstein tem como cenário a Rússia do início do século XX. 

Dominada por um regime autoritário, com o poder centralizado nas mãos do Czar 

Nicolau II e passando por uma crise política, a população russa se mostrava insatisfeita 

com a situação e exigia seus direitos. Reprimido pelo Estado, o povo inicia, no ano de 

1905, uma série de revoltas espontâneas, antigovernamentais e aparentemente sem 

liderança ou direção. Greves e manifestações foram feitas em diversos setores 

econômicos, cada um com seus objetivos, mas todos insatisfeitos com o governo do 

Czar. 

Uma dessas manifestações aconteceu no navio de guerra Potemkin, e foi esse o 

evento escolhido por Eisenstein para ilustrar os acontecimentos da época. Construído 

em 1898, e operando desde 1904, o navio de guerra pré-encouraçado, Potenkim, fazia 

parte da frota russa do mar Negro. Os marinheiros se rebelaram em razão das péssimas 

condições em que viviam no navio. Um dos principais motivos foi a má qualidade do 

alimento que lhes era destinado, situação que é bem retratada no filme.  

Apesar de não terem obtido sucesso, as várias manifestações de 1905 foram um 

marco inicial das mudanças sociais que culminaram com a Revolução de 1917. Um 

ponto de partida para os protestos que, anos depois, levaram à queda do Czar e, mais 

tarde, ao surgimento da União Soviética. O filme, porém, só é encomendado e 

produzido em 1925 em comemoração aos 20 anos dessa onda revolucionária que 

invadiu o país. 

 

3. A obra Encouraçado Potemkin 

Encomendado pelo governo, O Encouraçado Potemkin, é um filme de 

propaganda que tinha como objetivo retratar as revoluções do início do século de 
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maneira a exaltar as ideologias socialistas e mostrar a tirania do governo de Nicolau II. 

Após 20 anos dos primeiros levantes, as consequências já eram conhecidas, o 

sentimento e o desejo do povo tinha se concretizado em revoluções posteriores. Porém, 

via-se necessária a divulgação dessa ideologia ainda nova e o cinema era uma ótima 

opção, pois conseguia atingir uma porcentagem massiva da população, o que não 

acontecia com os jornais devido ao alto nível de analfabetismo.  

Em vista disso, Serguei Eisenstein, um cineasta russo que participara 

ativamente da Revolução de 1917 e concordava com os ideais estatais, recebeu a difícil 

missão de criar uma obra que retratasse todos esses ideais e ainda servisse como marco 

comemorativo do 20º aniversário da Revolução Russa de 1905. Esse filme, além de 

cumprir com seus objetivos, se tornou uma das principais obras da história do cinema 

mundial. 

Com uma técnica de montagem singular e revolucionária, o filme é dividido 

em cinco partes e retrata a revolta dos marinheiros contra seus oficiais no navio 

Potemkin. Essa revolta, assim como ocorreu em 1905, foi motivada pela desigualdade 

entre a tripulação e as autoridades. No filme, os marinheiros se unem  contra a tirania de 

seus comandantes e assumem o controle do Potemkin. A população da cidade de Odessa 

apóia a revolta e é massacrada pelo exército em uma das cenas mais marcantes do filme.  

A obra fala contra a injustiça e sobre o poder coletivo que há nas revoluções 

populares, retrata a tirania do Czar, a insatisfação de um povo e as atrocidades 

cometidas por um governo autoritário. Contudo, ao contrário do que aconteceu 

realmente em 1905, os revolucionários obtêm sucesso com o levante ao final do filme. 

Apesar de se tratar de uma obra ficcional e não apresentar uma verossimilhança quando 

se trata dos eventos históricos, o sentimento revolucionário estava ali representado. Um 

sentimento, uma visão de mundo, um desejo. O Encouraçado Potemkin é mais que um 

filme, é o signo do sentimento de um povo revolucionário. 

 

4. Conceitos que serão utilizados 

Para que o filme seja interpretado como signo, alguns conceitos da semiótica 

de Charles Peirce deverão ser explicados antes da análise. Primeiramente, o próprio 

conceito que dá nome ao estudo. Semiótica é a ciência de toda e qualquer linguagem ou, 

ciência dos signos. Esses, representam algo e estão aptos a produzir efeitos 
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interpretativos em mentes reais ou potenciais. Eles podem ser qualquer coisa, desde que 

esta possuam uma propriedade que os habilitem a retratar algo que está fora deles. 

O signo possui uma natureza triádica, pois ele pode ser estudado sob três 

aspectos. Nas suas propriedades internas; nas referências àquilo que indica ou nos tipos 

de interpretação que ele têm o potencial de produzir em seus receptores. E todos esses 

aspectos podem ser analisados em três esferas: na da possibilidade, do existencial ou do 

pensamento. À essas relações triádicas dá-se o nome de primeiridade, secundidade e 

terceiridade. Quando analisado em si mesmo o signo se divide em três níveis. 

 

Como ele é em si mesmo, um signo é da natureza de uma aparência, 

quando o chamo de qualisigno; ou, em segundo lugar, é um objeto 
individual ou evento, quando eu o chamo de sinsigno (a sílaba sin 

sendo a primeira sílaba de semel, simul, singular, etc.); ou, em terceiro 

lugar, é da natureza de um tipo geral, quando eu o chamo legisigno. 
(Peirce, C.S. (1931-1958). Collected Papers. 8 vols. Cambridge: 

Harvard University Press.) 
 

Pertencente à esfera da possibilidade, do acaso ou do sentimento, o quali-signo 

diz respeito às qualidades inerentes ao signo. Essas qualidades independem da presença 

de uma mente interpretadora e exigem um olhar contemplativo, pois são anteriores à 

percepção.  

Ao apreendermos as qualidades sígnicas entramos na esfera da existencialidade 

e estamos diante de um sin-signo. Dessa vez é necessário um olhar observacional, pois a 

mente interpretadora já começa a criar relações e a ter reações. Por último, os legi-

signos fazem parte da terceiridade e, como ainda pertencem à esfera dos signos nas suas 

propriedades internas, não existem de fato, mas são padrões que podem vir a ser 

identificados por uma mente interpretadora qualquer, na medida em que relações entre 

esses signos e seus objetos acontecerem, concretamente, para ela. Trata-se de um caso 

singular que se conformou à generalidade da lei. 

Passamos então para as relações entre o signo e seu objeto, que também é uma 

relação no campo da secundidade. Há dois tipos de objetos, o dinâmico – algo que o 

signo realmente se reporta, mas que é inatingível em sua totalidade – e o imediato, que 

possui a função mediadora entre o signo e o objeto dinâmico, pois é o modo como o 

signo sugere ou evoca esse objeto inatingível. 

Assim, as relações sígnicas da secundidade dizem respeito à capacidade 

referencial ou não do signo. Elas podem ser icônicas, indiciais ou simbólicas. Quando se 

trata de um ícone as relações são sugeridas por similaridade. Ainda na primeiridade, não 
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há uma relação real, mas possibilidades. As qualidades sígnicas sugerem à mente 

interpretadora possíveis relações - sempre muito vagas - com um possível objeto através 

de semelhança. 

Os índices são vestígios ou marcas. São relações reais com um objeto existente. 

Corresponde à ação e reação dos fatos concretos. Já o campo do simbólico se constitui 

como tal apenas através do interpretante. É uma associação entre o padrão presente no 

signo e o padrão do objeto. Essa associação depende a bagagem da mente interpretadora 

e, por isso, todo símbolo é incompleto. 

Mas é somente na relação com o interpretante que o signo completa sua ação. 

Só ao chegar na terceiridade a mente é capaz de gerar uma interpretação do que foi 

percebido. O interpretante imediato está no nível dos quali-signos e das relações 

icônicas e depende apenas das cadeias associativas que esse signo está apto a provocar. 

 

[...] diz respeito ao potencial que o signo tem para produzir certos 
efeitos, e não outros, no instante do ato interpretativo a ser efetuado 

por um  intérprete. Sendo interno ao signo, esse interpretante fica no 

nível das possibilidades, apenas latente, à espera de uma mente 

interpretadora que venha efetivar, no nível logicamente subsequente, o 
do interpretante dinâmico ou atual, algumas dessas possibilidades. 

(SANTAELLA, 2004, p.38) 

 

As relações indiciais geralmente levam a mente interpretadora a um 

interpretante dinâmico, que está ligado à ação emocional, física ou mental. Ele se divide 

em emocional, energético e lógico. Por fim, na terceiridade, temos o interpretante final. 

Apesar do nome, não se trata de um final propriamente dito, pois ele não é alcançável. 

Ele é a junção de todas as interpretações já feitas e que vão ser feitas sobre o signo, por 

isso, não pode ser atingido.  

Contudo, nenhum signo pertence exclusivamente a apenas um tipo. O que há, 

na realidade, é uma preponderância de um desses aspectos sobre os outros. Toda essa 

teoria pode ser aplicada para melhor analisarmos todos os tipos de linguagens, sendo um 

deles o cinema. 

 

5. Semiótica aplicada ao filme 

Toda análise semiótica deve ser feita tendo como base uma mente 

interpretadora específica. Esse artigo busca analisar as relações sígnicas sob o olhar de 

um intérprete que possui uma experiência colateral, ou seja, uma intimidade prévia com 
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o que o signo denota. No caso, um conhecimento sobre o contexto histórico e cultural 

da Rússia no início do século XX, ao qual o filme se refere. 

O filme, em sua totalidade, pode ser visto como o signo de um sentimento real, 

a representação do que foi sentido pelo povo Russo em 1905. Esse signo foi fabricado 

para moldar uma realidade aos interesses de seu produtor, uma vez que os fatos não 

aconteceram como ilustrados, mas foram produzidos para enfatizar um discurso. Apesar 

disso, a famosa cena da Escadaria de Odessa será usada como foco da análise para 

facilitar o estudo. 

Na cena, os cidadãos da cidade se encontram perto do mar acenando para o 

navio Potemkin. De repente, os soldados do Czar começam a descer a escadaria 

armados contra o povo. O clima leve e sereno é quebrado com cenas de desespero e 

agitação. 

A análise inicia com a identificação dos quali-signos que, no caso, podem ser 

as formas, os traços e os contornos. A obra foi feita em preto e branco, não por uma 

escolha estética, mas por uma limitação técnica. Durante essa etapa a mente 

interpretadora se limita a observar com o mesmo olhar de uma criança, sem buscar 

imediatamente criar associações. Porém, de acordo com a pesquisadora Lúcia Santaella 

(2004, p.125): “No caso dos vídeos, embora certamente não lhes faltem qualidades 

plásticas [...] o paradigma fotográfico em que o vídeo se enquadra torna seu aspecto 

indicial muito mais protuberante do que o icônico.”  

Assim, o aspecto indicial pode ser percebido com mais facilidade. Como o 

cinema, principalmente daquela época, se enquadra no processo fotográfico de produção 

de imagens, uma máquina é usada para captar uma realidade. Por esse motivo, tudo que 

está representado na tela precisou, necessariamente, existir no mundo real. 

Ao ver a cena e apreender os signos, a mente interpretadora já está diante de 

sin-signos fortes e claros, podendo, então, identificar pessoas, objetos, expressões 

faciais, gestos e roupas. Um signo leva a outro por meio de indexicalidade, uma cadeia 

associativa que parte do conhecimento prévio – externa – ou da própria composição – 

interna. Ao associar esses signos a padrões de representação, passamos a analisar legi-

signos. A terceiridade é o nível mais avançado de compreensão e é formado por todas as 

etapas anteriores. 

 

Um Legisigno é uma lei que é um Signo. Usualmente, esta lei é 
estabelecida pelos homens. Todo signo convencional é um legisigno 

(mas a recíproca não é verdadeira). Não é um objeto singular, mas um 
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tipo geral que, tem-se concordado, será significante. (Peirce, C.S. 

(1931-1958). Collected Papers. 8 vols. Cambridge: Harvard 
University Press.) 
 

Passa-se, então, para a análise da relação signo-objeto. Essa ordem é criada 

para facilitar a compreensão do processo sígnico, contudo, a mente interpretadora, ao se 

deparar com um signo, não acompanha as mesmas etapas criadas para esse estudo. 

Quando se encontra no nível icônico de interpretação, o espectador não atinge 

nenhuma associação concreta. Todos os quali-signos se tornam possíveis objetos. 

Começa uma série de tentativas de ligação, por meio de similaridade, entre as 

qualidades do signo e do seu possível objeto. Na cena, os traços e contornos podem ser 

de pessoas, roupas e objetos. Só ao fazer uma relação indicial que a mente será capaz de 

discernir essas formas em figuras reais e concretas. Vê-se, finalmente, homens, 

mulheres, crianças, uma escada, o céu, um cenário, roupas, fardas, armas, gestos e 

expressões de medo.  

Ao chegar no nível simbólico o contexto histórico da obra se faz ainda mais 

essencial. Os padrões são identificados e associados aos vários objetos possíveis. Os 

objetos ganham cada vez mais sentido, pois são feitas novas conexões. Por exemplo, 

não se trata mais apenas de uma escada, mas sim da Escadaria de Odessa; Não é só uma 

roupa, mas o uniforme de um soldado do Czar; Não são homens, mulheres e crianças 

comuns, mas sim o povo russo ali representado. As expressões se referem a um 

sentimento comum dos oprimidos. Acontece uma maior identificação entre o espectador 

e a obra de Eisenstein. 

Por se tratar de um signo encomendado e fabricado por alguém, alguns 

resultados eram almejados. Os filmes de propaganda, de uma maneira geral, buscam o 

convencimento, a persuasão e a formação de uma opinião. Porém, vários níveis de 

interpretação podem ser analisados. Primeiramente o interpretante imediato, que 

depende do potencial dos signos icônicos, pois é interno a eles. Na cena, a mente 

interpretadora é imediatamente levada a tentar discernir as formas presentes e pode ter, 

como ideia, possíveis cenários e personagens.  

Passa-se, então, para um interpretante emocional, que é muito forte na obra. O 

espectador começa a identificar os objetos e a reagir. As expressões faciais de dor e 

sofrimento geram uma resposta emocional a quem assiste, assim como as cenas de 

violência e de agitação. O sofrimento retratado é percebido e há uma reação a ele. Cria-

se um laço entre os personagens e o público. 
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O interpretante energético está relacionado à ação e foi muito percebido na 

época em que o filme foi lançado. Muitas pessoas se uniram em manifestações por 

influência da obra. O filme chegou a ser banido em alguns países por incitar a revolta. 

Os marinheiros do navio Potemkin era exemplo para pessoas com espírito 

revolucionário. 

Quando chega na terceiridade e a experiência colateral afeta, ainda mais, a 

interpretação do espectador, entra-se no interpretante lógico, que visa produzir 

cognição. As associações entre as imagens criadas por Eisenstein e o que realmente 

aconteceu no ano de 1905 moldam o tipo de significação que a mente interpretadora 

alcança com aquele signo. O inimigo não é mais ficcional, mas real e conhecido. No 

filme ele é representado de maneira a remeter o público a todas as atrocidades e a todo o 

mal que um dia foi cometido ao povo russo. As pessoas retratadas são um povo e o que 

foi sentido por ele é agora compartilhado com quem assiste ao filme. A posição dos 

soldados na Escadaria retrata uma posição social. Nada é por acaso. 

Os filmes de propaganda também têm como característica o desejo por um 

interpretante lógico último, que diz respeito à mudança de hábito. Buscava-se uma 

adesão às ideologias propostas, um novo modo de pensar e agir. A identificação de si 

mesmo na tela levaria o povo russo a buscar um novo comportamento que evitasse que 

algo como o que ocorreu em 1905 voltasse a acontecer.  

Por fim, o que Charles Peirce chamava de interpretante final é o conjunto de 

todas as interpretações possíveis à análise do filme. É a tentativa contínua de  alcançar o 

inatingível objeto dinâmico.  

 

6. Conclusão 

Assistir ao filme russo O Encouraçado Potemkin é uma experiência singular. 

Ter contato com a obra de um dos mais importantes cineastas da história é, para vários 

tipos de mentes interpretadoras, algo único. Quando se faz isso conhecendo seu 

contexto e as relações entre a história do povo russo e o que foi retratado no filme, a 

obra ganha uma nova dimensão. 

Esse artigo busca contextualizar o filme e analisá-lo segundo a obra de Charles 

Peirce, que desenvolveu seus conceitos pouco antes do filme ser lançado e, mesmo 

tantos anos depois, Peirce e Eisenstein podem ser estudados juntos. A semiótica 

possibilita uma análise dos elementos sígnicos em si mesmos, suas relações com 
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possíveis objetos e seus vários níveis de interpretação. Ao final desse artigo, conclui-se 

que através da criação de signos fortes é possível gerar interpretações que vão além do 

imagético e tocam o espectador. Eisenstein, com esse filme, conseguiu gerar uma 

identificação por parte do espectador, apelou para o emocional ao retratar um ataque 

contra o povo russo na tela e reconstruiu uma realidade. O objetivo era a elaboração de 

um discurso político de conscientização do indivíduo, que era de extrema importância 

em 1925, ano de produção. Ele conseguiu, com maestria, usar a sétima arte como 

suporte para a criação de elementos marcantes que, por anos, emocionam, 

impressionam, chocam e mudam opiniões.  
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Aleksandr Antonov e outros. Drama/Guerra/Histórico/Político. Rússia. 73 min. 1925 

 

 

Anexos 

 

 
Anexo A: Cena do filme O Encouraçado Potemkin. Disponível em: <http://4.bp.blogspot.com/-

I1l2y1g8gyA/Taspj1GP-qI/AAAAAAAACr8/-s9d2ES8s9Q/s1600/sjff_01_img0081.jpg> 
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Anexo B: Cena do filme O Encouraçado Potemkin. Disponível em: < http://3.bp.blogspot.com/-

jXkxe7mSsSs/TrMDf2PuEtI/AAAAAAAABPU/l_CvdosBEvA/s1600/battleshippotemkin_thu

mb%255B1%255D.jpg> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo C: Cena do filme O Encouraçado Potemkin. Disponível em: 

<http://fr.web.img1.acsta.net/r_640_600/b_1_d6d6d6/medias/nmedia/18/65/26/03/18841656.jp

g> 


