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O PLANETA MUDA CONFORME VOCÊ OLHA 

INTRODUÇÃO 

O estudo a seguir abordará, a partir de analise, os aspectos que carregam sentido na peça publicitária veiculada pelo Banco 

Bradesco. Para isso será levado em conta os estudos sobre a percepção dos signos de Charles S.Pierce, a relação da peça 

com seu objeto, com seu interpretante e sua representação. 

Lúcia Santaella (2003), em seu livro O que é 

semiótica traz de forma simples e ao mesmo tempo 

detalhados os estudos referentes a percepção dos 

signos. Charles S. Pierce, seu percursor, apresenta 

para o mundo uma nova forma de entender tudo o 

que é perceptível e carregado de significado. A 

percepção do fenômeno se dá em três momentos. A 

primeiridade, pura qualidade, cor, sabor, som, 

textura, formato. A secundidade, a relação que se 

dá ao corporificar aquela qualidade em um 

existente. E por último a terceiridade, uma síntese, 

a interpretação do fenômeno.  

Ao desconstruirmos um signo conseguimos 

observar que ele pode se classificar em um ou mais 

desses momentos citados anteriormente. Como? 

Analisando-o a partir da tricotomia de relação que 

ele mantém com seu objeto, com seu 

representâmen e seu interpretante. O objeto é algo 

externo ao signo que dá sentido a ele. Eles podem 

se relacionar por iconicidade, por simbolismo ou por 

indicação. O representâmen é o próprio signo, que 

pode transparecer uma qualidade, uma 

singularidade ou uma lei. Por último temos o 

interpretante, outro signo que traduzirá o primeiro. 

Essa interpretação pode ser baseada em uma 

possibilidade (rema), uma afirmação (dicente) ou 

um argumento. Dependendo da relação com que o 

signo possui com os três extremos da tricotomia 

podemos classifica-lo como signo de primeiridade, 

de secundidade ou de terceiridade. 

A peça analisada é uma dentre outras de caráter 

socioambiental realizado pelo Banco Bradesco.  

 

 

Figura 1: Peça publicitária Banco Bradesco 
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Todas possuem a mesma característica, um globo 

formado por objetos relativos ao tema abordado 

pela composição. 

Nessa peça em questão, o elemento principal, o 

globo de livros, está sobre um chão de terra e com 

uma favela ao fundo.  Levando em conta o campo 

semiótico, a composição classifica-se fortemente 

como um signo de secundidade. Suas formas, 

cores, sombras caracterizam-na como qualisigno 

sim, porém as características que a deixam única 

são a combinação de elementos diferentes em um 

só signo: planeta livro, uma singularidade. Levando 

em conta a situação social que a peça está 

tratando podemos ver que os signos lá presentes 

tem o caráter indicativo da situação referida. Por 

último, apesar de conter afirmações referentes a 

situação, as possibilidades de interpretação são 

grandes e assim tornam o signo remático.  

 


