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Capítulo 1 – Bases teóricas para aplicação 

A autora discorre aqui sobre a parte elementar da teoria peirciana, de forma a 

fundamentar a análise. Há passagens sobre a lógica, a gramática especulativa e suas 

reverberações. A fenomenologia diz respeito aos três elementos que se apresentam à nossa 

percepção os quais, para Peirce, são a primeiridade, a secudidade e a terceiridade. As 

características para se nomear algo como signo e suas qualidades e existência, além das relações 

de representação.  

Capítulo 2 – Percurso para aplicação 

Apresentação da metodologia de aplicação e os aspectos qualitativos do signo. Análise 

da relação do signo com o objeto e o interpretante.  

Capítulo 3 – Análise comparada do design de embalagens 

Características de três embalagens e a análise dos signos presentes: brilho, cores, linhas, 

sinais convencionais, logomarca, sinestesia, relações entre palavras e imagens e o poder 

apelativo. Dá-se ênfase para o que a qualidade do brilho representa nos casos estudados.  

Capítulo 4 – O potencial comunicativo da publicidade 

Reposicionamento do shampoo Seda a partir da análise da publicidade vinculada na 

televisão. Representação, interpretação e referência.  

Capítulo 5 – Análise semiótica comparativa 

Comparação entre dois rótulos dos shampoos Seda e Ox. A análise segue as três 

premissas qualitativa-icônica, indicial e simbólica.  

Capítulo 6 – Matisse: uma semiótica da alegria 

Análise da obra do pintor Henri Matisse. Sugestão de análise contemplativa a partir da 

percepção das cores, linhas e formas, e do contexto da época,. Explicação sobre o quadro como 

um signo e seus efeitos no mundo. 

Capítulo 7 – A princesa Diana e a mídia: diferenças que fazem a diferença 

Estuda-se a super exposição da princesa Diana e a família real como um símbolo, um 

legi-signo simbólico e sua diferença em relação à dependência da mídia por alguns artistas, que 

dependem dela para existirem. 

Capítulo 8 – A eloquência das imagens em vídeos de educação ambiental 

Análise de trinta e cinco vídeos sobre educação ambiental, recuperando a estrutura 

triádica e a relação com o signo e o representante, as características do objeto e as manifestações 

do interpretante.  

Capítulo 9 – A fenomenologia e a semiose das instituições 

Um exemplo de fenômeno da terceiridade: as instituições. São analisadas a partir das 

premissas das leis estabelecidas, a relação entre a qualidade e a lei, entendendo sua significante 

expansão para as esferas sociais. 

Capítulo 10 – Por uma semiótica das emoções 

Análise da personagem Medeia e das emoções motivadoras que ela carrega. 

Apresentação da peça grega. Uso da fenomenologia peirceana para entender a raiva como 

pecado capital. Retoma os fundamentos objeto, interpretante. Ícone, índice e símbolo a partir 

da raiva como signo analisado. 


