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Resumo 

 

Este artigo apresenta uma análise do processo comunicacional do pôster do 

filme Anomalisa (2015) a partir de conceitos de Semiótica, mais especificamente da 

vertente estruturada por Charles Peirce responsável pelo estudo dos signos, os 

objetos que eles representam e os interpretantes gerados. Ao final, a partir da análise 

é possível identificar a tríade de primeiridade, secundidade e terceiridade e 

estabelecer a relação entre o signo, o objeto e o interpretante da imagem estudada. 
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Introdução 
 

Todo processo comunicacional funciona a partir de signos. Lucia Santaella 

em seu livro A Teoria geral dos signos (2000, p. 4) deixa isso bem claro com sua 

frase “Onde houver vida, haverá signos”. A semiótica surgiu como um estudo para 

entender os signos e como eles são determinados. Charles Sanders Peirce foi o 

cientista responsável por desenvolver três grandes ramos da semiótica que são até 

hoje estudados, sendo eles a gramática especulativa, a lógica crítica e a retórica 

especulativa. Segundo Santaella, 

A gramática especulativa é o estudo de todos os tipos de signos e formas 

de pensamento que eles possibilitam. A lógica crítica toma como base as 

diversas espécies de signos e estuda os tipos de inferências, raciocínios ou 

argumentos que se estruturam através de signos. Esses tipos de 

argumentos são a abdução, a indução e a dedução. Por fim, tomando 
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como base a validade e força que são próprias de cada tipo de argumento, 

a metodêutica tem por função analisar os métodos a que cada um dos 

tipos de raciocínio dá origem. (SANTAELLA, 2002, p. 3-4). 

 

O presente artigo pretende analisar o pôster do filme Anomalisa a partir de um 

dos ramos estabelecidos por Peirce, o da gramática especulativa, ramo no qual os 

signos e as possibilidades de pensamentos que eles geram são estudados, sendo assim 

possível identificar as significações de imagens e de outros objetos de estudo. Para 

desenvolver este segmento, Peirce criou uma relação triádica dentro da gramática 

especulativa, envolvendo conceitos que serão explorados mais adiante, como 

primeiridade, secundidade, terceiridade, e categorizando signos, seus objetos e 

interpretantes. 

 

Anomalisa 

 
O filme de animação em stop-motion Anomalisa foi lançando em 2015. 

Escrito e dirigido por Charlie Kaufman, o mesmo roteirista dos filmes Quero ser John 

Malkovich (1999) e Brilho eterno de uma mente sem lembranças (2004), o longa 

metragem demorou 8 anos para ser feito e foi produzido a partir de fundos 

arrecadados pelo diretor. O enredo é focado no personagem Michael Stone, um 

palestrante e escritor de livros motivacionais que está fragilizado pela monotonia da 

sua vida. A narrativa conta com as contradições do protagonista de ser um palestrante 

motivacional e não conseguir se motivar e, portanto, aborda a artificialidade dos seres 

humanos. 

Após chegar ao hotel em que apresentaria uma palestra, Michael realiza 

atividades comuns e sem muitas expectativas para aguardar a chegada do próximo 

dia. Em meio a uma de suas reflexões, o personagem finalmente consegue sentir algo 

diferente ao ouvir a voz de Lisa, uma jovem que havia se hospedado no mesmo hotel 

que ele para poder assistir à palestra. Michael logo a procura pelos corredores e os 

dois personagens começam a conversar e ganham um nível de intimidade muito 

rápido. 
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Lisa é outra contradição apresentada no filme, pois, ao mesmo tempo em que 

ela se mostra uma pessoa extremamente insegura, para Michael ela representa um ser 

humano incrível e diferente de qualquer outro, daí surge o nome que o protagonista 

dá, carinhosamente, à personagem de Anomalisa, uma junção de anomalia com Lisa. 

A imagem escolhida como processo comunicacional para o artigo é o pôster 

de divulgação do filme feito a partir de um frame dele que também foi utilizado, 

posteriormente, para ser a capa do DVD. No pôster analisado, o frame retrata o 

momento em que Michael encara seu reflexo em um espelho parcialmente embaçado 

pelo vapor de água após um banho. A imagem foi feita a partir dos elementos 

presentes na técnica de stop-motion, sendo assim, o personagem no centro é feito de 

massa. O nome do filme e algumas informações técnicas também estão presentes na 

imagem.  

 

 

Definição dos conceitos a serem aplicados 

 
O artigo propõe uma análise do pôster a partir do primeiro ramo da semiótica 

da obra de Peirce, a gramática especulativa, ou seja, de um estudo de todos os tipos de 

signos e das formas de pensamento possibilitadas por eles (SATAELLA, 2002, p.3-
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4). Ao longo da obra de Charles Peirce é possível encontrar várias definições de 

signo, uma delas é formulada como: 

Um signo, ou representamen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, 

representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria na mente 

dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez, um signo mais 

desenvolvido. Ao signo assim criado, denomino interpretante do primeiro 

signo. O signo representa alguma coisa, seu objeto. (PEIRCE, 1995, p. 46). 

 

A presente definição apresenta o signo com um caráter triádico e responsável 

por mediar o objeto e o interpretante. O signo representa seu objeto, outro conceito 

utilizado por Peirce que pode ser dividido em dois tipos: o objeto imediato e o objeto 

dinâmico. O primeiro é o que a mente interpretadora compreende ao perceber o signo, 

enquanto o segundo envolve o que determina o signo e sua forma de compreensão. 

Ainda de acordo com a formulação de signo, há a menção de interpretante. Ao 

representar um objeto para uma mente interpretadora, o signo cria, nessa mente, 

interpretantes. Sendo assim, o interpretante utilizado por Peirce diz respeito ao 

significado do signo (SANTAELLA, 2000, p. 65). 

Os três conceitos apresentados estão enquadrados em três níveis: a 

primeiridade, a secundidade e a terceiridade, definidos por Santaella (2002) como: 

A primeiridade aparece em tudo que estiver relacionado com acaso, 

possibilidade, qualidade, sentimento, originalidade, liberdade, mônada. A 

secundidade está ligada às ideias de dependência, determinação, dualidade, 

ação e reação, aqui e agora, conflito, surpresa, dúvida. A terceiridade diz 

respeito à generalidade, continuidade, crescimento, inteligência. 

(SANTAELLA, 2002; p.7) 

 

Portanto, sabe-se que a análise semiótica ocorre de uma forma triádica a partir 

da relação do signo com o próprio signo, da relação do signo com o objeto e, por 

último, do signo com o interpretante, como exposto no quadro abaixo. 
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Signo – 
Signo 

Signo – 
Objeto 

Signo - 
Interpretante 

Primeiridade 
Quali-
signo 

Ícone Imediato 

Secundidade 
Sin-
signo 

Índice Dinâmico 

Terceiridade 
Legi-
signo 

Símbolo Final 

 

Na relação signo-signo, encontram-se os quali-signos, isto é, as qualidades 

intrínsecas do signo. Os quali-signos ocorrem na esfera da primeiridade e acima da 

linha da percepção, ou seja, são os aspectos presentes no objeto antes mesmo da 

mente interpretadora captá-los. São exemplos de quali-signos as formas e os tons de 

cor. 

Passando para a esfera da secundidade, os sin-signos se relacionam à 

condição de existência. São as qualidades do signo que têm potência de serem 

percebidas pela mente interpretadora, bem como os fatores que demostram o “aqui e 

agora” relacionados aos aspectos físicos do que está sendo analisado, como 

dimensão, veiculação, entre outros. 

Entrando na esfera da terceiridade, têm-se os legi-signos, isto é, padrões dos 

signos reconhecidos pela mente interpretadora. Signos que, após serem percebidos, 

têm a capacidade de gerar outros signos, variando de acordo com o repertório de 

cada mente. 

A relação signo-objeto se divide, por sua vez, em objeto imediato e objeto 

dinâmico.  O objeto dinâmico é dividido em ícone, índice e símbolo. O ícone se 

encontra na esfera da primeiridade, ou seja, onde tudo é possível. Sendo assim, está 

relacionado ao poder sugestivo que o signo promove na tentativa de gerar 

semelhanças ao que está se referindo. 

Já na secundidade, o índice, juntamente ao sin-signo, se relaciona à 

existência. É responsável por apontar evidências físicas que rementem ao objeto. 
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São exemplos de índices as pegadas de um animal, uma bússola, uma batida na 

porta, entre outros. 

Por fim, o símbolo é uma categoria da terceiridade que se refere aos padrões 

estabelecidos culturalmente, são convenções já traçadas que só poderão ser 

alcançadas de acordo com o repertório da mente interpretadora. 

A última relação, signo-interpretante, é a parte que a mente interpretadora 

alcança após todo o processo mencionado. É difícil perceber todas as fases, pois tal 

processo ocorre instantaneamente na mente interpretadora. 

O interpretante imediato encontra-se na primeiridade, sendo assim, são as 

interpretações possíveis que o signo pode produzir no instante em que for percebido 

por uma mente interpretadora. 

Já na linha da percepção, o interpretante dinâmico está ligado à existência do 

signo e é divido em três níveis: emocional, energético e lógico. O nível emocional se 

relaciona com os sentimentos gerados ao observar a imagem em questão. O 

energético, por sua vez, está ligado às ações que podem ser provocadas pela 

interpretação, apenas o ato de pensar sobre a interpretação já é um interpretante 

dinâmico energético. Já o lógico é alcançado por mentes interpretadoras que possuem 

um conhecimento mais profundo e/ou técnico sobre o que está sendo analisado, 

quando é possível reconhecer a funcionalidade. 

O interpretante final encontra-se na terceiridade e diz respeito a uma 

interpretabilidade completa de todo o processo comunicacional, incluindo as 

transformações futuras que podem ocorrem em relação ao mesmo signo. 

 

Semiótica aplicada no pôster 

 
Após descrever a imagem e apresentar os conceitos da obra de Peirce é 

possível analisar o pôster sob um aspecto semiótico. Para isso, é preciso levar em 

conta que a análise será feita a partir da mente interpretadora da própria autora do 

artigo, uma jovem, universitária, que já assistiu ao filme no qual o pôster faz 

referência. 
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Seguindo o quadro, a primeira etapa da análise aborda a relação do signo com 

o próprio signo. Apesar de ser paradoxal, uma vez que, ao passar pela linha da 

percepção o quali-signo passa a ser sin-signo, ao levar em conta que o quali-signo 

está intrínseco na imagem e sempre estará lá, independente de ser percebido ou não, é 

possível apontar como quali-signo as cores, com tons escuros e tons de cinza, as 

formas embaçadas, alguns traçados na parte superior e inferior da imagem e a 

iluminação presente no centro. 

Atravessando a linha da percepção, os sin-signos presentes são todas as 

qualidades que têm potência de serem percebidas pela mente interpretadora. A linha 

entre o que é signo e o que é objeto fica tênue ao tentar expressar os sin-signos 

presentes na imagem, uma vez que ao descrever as qualidades a interpretação já está 

sendo feita. Portanto, os sin-signos são as qualidades que têm a capacidade de serem 

apreendidas pela mente interpretadora, tais como a identificação da imagem como um 

pôster com dimensões e veiculado na internet, em sites que falam sobre o filme, na 

página oficial do Facebook e também em alguns cinemas em que o filme foi exibido. 

A partir da percepção de elementos da imagem como existentes, dá-se início à 

identificação de padrões presentes que poderão ser percebidos pela mente 

interpretadora. A parte embaçada da imagem com tons de cinza é um padrão, assim 

como a parte nítida também é. As formas de mão, braço, cabeça também são padrões 

de ser humano. Os traçados que compõem a imagem também se relacionam ao padrão 

de elementos feitos de massa. Além disso, as letras presentes na imagem também 

compõem um padrão. Há uma diferença entre as formas escritas: algumas 

informações são escritas com letras de fôrma. O escrito em letra cursiva apresenta 

algumas falhas. Todos os pequenos detalhes que vão se repetindo constituem um 

padrão em cada mente interpretadora. 

Vale lembrar que essa divisão entre três tipos de signo atua em conjunto, não 

há uma exclusão e individualidade. Segundo Santaella (2000, p. 96), as três categorias 

são onipresentes, sendo assim “tudo e qualquer coisa pode ser um primeiro, tudo e 

qualquer coisa é um segundo e tudo e qualquer coisa deve ser um terceiro”, essa 

observação torna a análise semiótica um processo que varia de acordo com a 

apreensão de cada mente interpretadora. 
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A próxima relação, a do signo-objeto, envolve a compreensão do objeto 

imediato, isto é, a primeira representação do que o signo indica criada pela mente 

interpretadora, a constatação de que o pôster representa o filme; e a compreensão do 

objeto dinâmico, dividido em ícone, índice e símbolo. 

As relações icônicas presentes no pôster giram em torno da sugestão de onde o 

personagem se localiza, se o que ele observa pode ser um reflexo no espelho, se a sua 

feição pode sugerir tristeza ou desesperança. Além disso, o ato de desembaçar uma 

parte do vidro e observar seu reflexo promove a sugestão icônica de que o 

personagem não se reconhece mais. 

Passando para a esfera do possível, na secundidade é possível estabelecer 

relações indicias que, a partir dos sin-signos percebidos, apontam para a existência de 

alguns fatores presentes na imagem. Uma parte do braço e da mão apoiada em uma 

superfície de onde surge outra mão, outro braço e a imagem de uma pessoa indicam a 

existência de um espelho e o reflexo de uma pessoa apoiada nele. A parte mais nítida 

indica que existe vapor de água no espelho e que a pessoa limpou uma área do 

espelho. Além disso,  o  escrito  do  nome  do  filme apresenta letra cursiva e algumas 

irregularidades, como algumas gotas escorrendo da  letra s e da letra a, o que indica 

que o próprio personagem escreveu o nome no espelho. Ainda falando sobre os 

escritos presentes no pôster, a data presente indica o dia em que o filme será lançado e 

o local. 

Entrando na esfera das convenções, um olhar sobre o pôster nos leva a 

algumas atualizações dos índices, transformando-os em símbolos. O olhar do 

personagem para seu reflexo é uma convenção simbólica de tristeza, desesperança e 

reflexão. O próprio ato de se apoiar e se observar em um reflexo no espelho com o 

olhar vago é, para a minha mente interpretadora, um símbolo de desesperança ou 

falta de reconhecimento. O escrito do nome do filme em letra cursiva é um símbolo 

de algo manual. Observando por um aspecto mais técnico, as formas presentes na 

imagem simbolizam que o personagem presente não é um ser humano e sim um 

boneco de massa. Além disso, a frase na parte superior da imagem O filme mais 

humano do ano também entra na esfera simbólica ao criar uma contradição, na 

mente interpretadora de quem não viu o filme, entre como o filme pode ser 
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considerado humano se ele não é feito por personagens humanos e sim por bonecos 

de massa. 

Mais uma vez, é importante ressaltar a interdependência dessas três 

categorias. As relações icônicas, indiciais e simbólicas atuam em conjunto. Algumas 

sugestões icônicas aparecem como convenções simbólicas na esfera da terceiridade, 

assim como os apontamentos dos índices ultrapassam o aspecto físico e são 

observados na categoria de símbolos. 

Por último, a relação signo-interpretante traz o significado do signo alcançado 

pela mente interpretadora. O interpretante imediato, presente na esfera do possível, se 

relaciona ao potencial interpretativo que a imagem gera ao encontrar uma mente 

interpretadora. Ao observar a imagem, diversos aspectos podem ser apreendidos, tais 

como a presença do reflexo de um personagem e o entendimento do pôster 

representando o filme. 

Na esfera da secundidade, o interpretante dinâmico é dividido em três níveis. 

O nível emocional pode ser observado com os aspectos frios do pôster, toda a 

composição da imagem é feita em tons acinzentados, o vapor de água no espelho e o 

olhar do personagem revelam tristeza, falta de esperança, uma atmosfera pesada. 

Novamente, quem assistiu ao filme consegue ter um entendimento mais profundo das 

emoções passadas pelo personagem nesta imagem, quem ainda não viu pode 

compreender que a imagem sugere um filme de temática densa e melancólica. 

Já nível dinâmico atua de diferentes formas na mente interpretadora. Quem 

desconhece a história do filme, ao ver o pôster pode ser levado a ter vontade de 

assistir a obra, não assistir ou apenas procurar saber mais sobre. Para a mente 

interpretadora que já assistiu ocorre a ação de associar o que está sendo representado 

no pôster com a cena do filme retratada e a reflexão sobre a história. 

Em contra partida, o nível lógico não é sempre alcançado. Por envolver um 

repertório mais específico, mentes interpretadoras que não assistiram ao filme talvez 

não estabeleçam relações lógicas. Algumas dessas relações podem estar ligadas a 

técnica de composição do filme, produzido em stop-motion, quem tem conhecimento 

sobre essa técnica logo percebe o detalhamento do personagem feito de massa e 
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reconhece a dificuldade de se produzir um filme todo por este método. Uma mente 

interpretadora que conheça outros filmes do diretor do filme pode dar mais 

credibilidade ou não ao filme. 

Finalmente, o interpretante final está ligado à interpretação completa do 

processo comunicacional que inclui tudo que o signo alcança e qualquer 

interpretação que o signo pode gerar no futuro. Um exemplo que ocorreu com este 

pôster pode ser utilizado para ilustrar o efeito do interpretante final: primeiramente 

esta imagem foi utilizada para divulgar o filme, tanto na internet como nos cinemas 

em que ele foi exibido. Após o período de exibição nos cinemas, a mesma imagem 

foi divulgada nas capas dos DVD’s para serem vendidos e alugados. O significado 

do pôster deixou de ser apenas uma divulgação para representar o filme e seus 

produtos. No futuro esta mesma imagem poderá adquirir novos significados e 

representações. 

 

Considerações finais 

 

A análise semiótica do pôster de Anomalisa realizada ao longo do trabalho 

permitiu colocar em prática os conceitos de semiótica. Foi possível perceber como as 

categorias propostas por Peirce são interligadas, fato que torna a análise do processo 

comunicacional ainda mais complexa. 

Na relação signo-signo apontou-se o que está intrínseco na imagem e vai 

permanecer mesmo que não seja percebido (quali-signos) como, por exemplo, as 

formas, os tons de cinza, a iluminação no centro e alguns traçados. Foi constatada a 

capacidade das qualidades presentes nos signos de serem percebidas, tais como a 

condição de existência (sin-signos), isto é, as dimensões da imagem e a caracterização 

dela como um pôster, e os padrões (legi- signos), como a parte embaçada da imagem, 

a estrutura no centro feita de massa e com características (padrões) de seres humanos, 

as letras traçadas, signos que ao serem percebidos têm a capacidade de gerar outros 

signos de acordo com cada mente interpretadora. 

Já na relação signo-objeto foi possível categorizar a interpretação a partir do 

que o signo sugere, o que ele indica e o que é reconhecido a partir da bagagem 
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cultural de cada um. As relações icônicas giram em torno da sugestão, sendo assim o 

ambiente presente na imagem pode ser um local frio que se combina com a expressão 

da pessoa presente na imagem. As relações indiciais apontam para a existência de 

alguns fatores, por exemplo, o reflexo da imagem designar um espelho, o vapor de 

água apontar para a localização do personagem em um banheiro ou em algum 

ambiente frio, a inclinação da cabeça da figura presente no centro do pôster e o olhar 

voltado para o reflexo indicam um incômodo palpável. Por último, a relação 

simbólica atualiza os índices de acordo com a bagagem cultural de cada um, ou seja, 

para a mente interpretadora que analisou a imagem, o olhar do personagem voltado 

para o reflexo e a sua mão apoiada deixam de ser uma descrição e passam a ser uma 

demonstração de fragilidade. 

A última relação, signo-interpretante, elencou e distinguiu os significados que 

podem ser alcançados pelas diferentes mentes interpretadoras, isto é, para uma mente 

interpretadora que já assistiu ao filme, há a associação do pôster estudado com a cena 

na qual ele foi retirado, enquanto uma mente interpretadora que ainda não viu pode 

interpretar a imagem como um filme dramático. De acordo com a bagagem cultural 

de cada um, os interpretantes podem gerar a vontade de ver o filme, procurar mais 

sobre ele e reconhecer especificidades técnicas presentes na imagem. 

Processos comunicacionais ocorrem a todo tempo, sendo comum alcançarmos 

a terceiridade de forma instantânea sem perceber todas as fases do processo. A análise 

semiótica torna-se um exercício importante para entender todo o processo e ampliar a 

compreensão do por que a imagem foi produzida daquela forma, quais signos o autor 

teve o intuito de deixar claro e quais interpretações foram geradas. 
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