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As Aventuras de Pi: uma análise a partir da semiótica 

Ana Paula Backes1 

 

Com base nos estudos da semiótica, se fará uma análise do filme ‘As 

Aventuras de Pi’ que é baseado no livre de Yann Martel, "A Vida de Pi’ e é dirigido 

por Tim Squyres. Lançado em 2012, é um filme repleto de significados 

escondidos em suas cenas, instigando o espectador continuamente. O filme foi 

indicado a diversos prêmios renomados e ganhou muitos deles, entre ele como 

‘Melhor Filme do Ano’ e ‘Melhor Efeitos Especiais’ no Oscar de 2013. 

A semiótica presente no filme produz diversos sentidos que serão 

interpretados de diferentes formas por cada um que assistir. Essa interpretação 

varia, pois leva em consideração o conhecimento pessoal e a visão de mundo 

do espectador, além de levar em conta o entendimento que há nos diferentes 

cientistas e estudiosas da área. 

Segundo Santaella (1990), ‘Semiótica é a ciência que tem por objeto a 

investigação de todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o 

exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno como fenômeno 

de produção de significação e de sentidos. ’ Esse sentido é produzido através de 

signos, que são a representação do objeto/fenômeno. Assim, ‘Signo é uma coisa 

que representa outra coisa’. 

Dentro deste campo de pesquisa há alguns cientistas que se destacam. 

Dentre eles está Charles Sander Peirce (1839 - 1914) que estudava as ciências 

naturais e exatas, o que fazia dele um cientista completo. Tinha a lógica como 

sua paixão e foi sobre este viés que investigou a semiótica. Assim coloca Lúcia 

Santaella em seu livro ‘O que é Semiótica’.  

Já Ferdinard de Saussure (1857 - 1913), dedicou-se a linguística fazendo 

uso da semântica, ou seja, o estudo do significado da língua. Dá ênfase aos 

sentidos que as palavras podem ter dependendo a situação em que se 

encontram. Coloca a linguística estrutural como um mecanismo linear e 

sequencial. O exemplo mais claro dessa ideia é a forma com que falamos: uma 

palavra de cada vez, em seu tempo, é um processo sequencial e linear. 
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Roland Barthes (1915 - 1980) foi discípulo de Saussure, porém logo 

encontrou uma linha própria de pesquisa. Sua nova abordagem sobre o signo, 

numa perspectiva dialética, buscou abraçar as questões sociais e subjetivas, 

apresentou diversas temáticas, porém a mídia sempre esteve presente.   

A narrativa contada no filme é de um escritor desacreditado que busca 

uma história que o faça ‘acreditar em Deus’ e a voltar a escrever. Quem lhe conta 

essa história é Pi, agora adulto, um indiano de uma família tradicional, com um 

pai conservador e ainda, dona de um zoológico. O enredo todo transcorre pela 

reviravolta na vida do garoto após o navio em que sua família estava afundar e 

matar todos os passageiros, sendo Pi e o tigre Richard Parck, os únicos 

sobreviventes. Nessa crença que o escritor estava querendo restaurar, 

buscando Deus, encontramos a questão mitológica colocada pelo cientista 

Roland Barthes. Para ele, o mito é a eternização de algo, uma história que se 

perpetua e não se altera, mesmo com o passar dos anos continua com a mesma 

simbologia e poder perante as pessoas. 

Podemos iniciar a análise mais aprofundada da semiótica a partir do nome 

do protagonista. Ele chama-se Piscine Molitor Patel, em homenagem ao seu tio 

que era nadador e que considerava a Piscina Pública Molitor na França como a 

melhor do mundo, disse que, para o afiliado ter uma alma limpa deveria nadar 

alguma vez naquela piscina. O pai do menino levou isso tão a sério que deu o 

mesmo nome ao filho. Considerando Barthes, encontramos o valor psíquico que 

a fala do tio provocou no pai. Piscine teve de buscar alternativas para explicar 

às pessoas o seu nome incomum. Encontrou então, na matemática e deixou 

para trás os apelidos maldosos de seus colegas, passou a se chamar Pi, assim 

como o algarismo numérico utilizado para calcular a circunferência de um círculo. 

Aqui podemos olhar sobre o viés de Saussure e perceber a relação entre 

significante e significado. O significante é a coisa em si, é a forma que pode 

assumir diferentes significados; o significado é a definição dessa coisa, o 

conteúdo e o referente é a representação da coisa, uma foto por exemplo. Assim, 

no filme, o significante, que carrega a forma, é a piscina e o significado, que trás 

o conteúdo, são o nome do garoto e a piscina pública de Paris. 

Para Saussure o signo é arbitrário, é aprendido e usado por convenções 

impostas. É utilizado a partir de uma rede de relações. No filme há sintagmas e 

paradigmas. Os sintagmas são as sequências lineares de acontecimentos, um 
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de cada vez, formando uma cadeia. E o paradigma é o modelo escolhido para 

guiar o filme, a escolha perfeita de cada signo para produzir o efeito desejado. 

Pi também fazia aulas de música. Certo dia tocou para algumas meninas 

indianas. A dança continha passos e gestos que chamaram a atenção do garoto. 

Um dos gestos que Aiandi dançava imitava a flor de lótus. A flor de lótus é a flor 

sagrada para os orientais e para os budistas, representa a pureza espiritual. 

Suas cores também demonstram a pureza e o divino.  O gesto da ‘flor escondida 

na floresta’ é como o sentimento que despertava entre os dois. A flor aparece 

em outra cena no decorrer do filme, na ilha que Pi encontra durante o náufrago.  

 

 

(Flor com um dente encontrada na Ilha Carnívora) 

 

Quando Pi encontra a ilha acredita ser sua salvação, não apenas por, 

finalmente, chegar em terra firme, mas sim por tudo que ela representava. Sua 

cor era predominantemente verde, cor que representa esperança e cura. O 

formato da ilha vista de longe, era de um corpo feminino, lembrando Aiandi e as 

águas eram cristalinas e puras. Ao descer do barco, Pi se desfaz do cordão que 

a dançarina indiana havia lhe dado, como forma de eternizar seu amor. Neste 

momento percebe-se a importância daquela situação. Ele precisava se 

desapegar do sentimento carnal que sentia pela garota para lhe ajudar a seguir 

em frente, a falta dela e de todas as lembranças da Índia estavam lhe deixando 

fraco, desfazer-se daquilo significa deixar tudo para trás e seguir mais forte. 

Outra cena que deixa isso claro é quando, durante a noite, ele abre uma flor no 

topo de uma árvore e encontra um dente, o fazendo perceber que as plantas 
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eras carnívoras e que a água pura dos lagos tornava-se tóxica, que nem mesmo 

os animais permaneciam nela durante a noite. O dente também representa 

desapego e crescimento. Assim, ele percebe que não poderia ficar na ilha, que 

permanecer lá seria seu fim, assim como foi de outros que tiveram a mesma 

esperança que ele. Entendeu que aquela ilha apareceu para lhe ajudar a repor 

as energias, descansar, recolher alimentos, para ele e para seu companheiro, e 

para entender a necessidade de se desfazer efetivamente de algumas pessoas 

e seguir sua viagem. 

 

 

(Formato da Ilha) 

 

Podemos perceber claramente a semiótica presente nessas situações.  

Basicamente tudo passa por um processo de representação e significação 

produzindo sentidos. Há diversos signos, representações, espalhadas pelas 

cenas; Saussure apresenta tanto os naturais, que acorrem sem que haja 

intenção de acontecer, por exemplo, os ossos retratando que pessoas já 

morreram lá; como os artificias, produzindo sentidos instituídos pelo ser humano 

durante o tempo, como o dente dentro da flor, mostrando que as plantas eram 

carnívoras. Porém o signo que mais predomina é o expressivo, pois durante o 

filme todo Pi expressa seus sentimentos, emoções e comportamentos.  

Para Charles Peirce, na semiótica moderna, signo é uma coisa que 

representa outra coisa - o objeto. Ele estudava a semiótica a partir da lógica, diz 
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que este é um processo ilimitado, pois um gera o outro. Explica isso através do 

Triângulo Semiótico de Peirce, onde há o relacionamento direto entre o signo, o 

objeto e o interpretante. Isso pode variar conforme a consciência pessoal e o 

tempo. Identifica-se esse processo quando Pi fica sozinho com o tigre no barco. 

Ele precisa encontrar uma forma de dividir o espaço para que consigam conviver 

juntos, então ele ‘doma’ o tigre, constrói uma jangada extra, aprende a pescar e 

a dominar o enjoo do balançar das ondas, uma coisa vai gerando outra 

interminavelmente. Aqui, o objeto, ou seja, a coisa representada é animal 

enquanto tigre e o interpretante é a ideia produzida a partir do signo, sendo a 

sensação de que o tigre representa o próprio garoto. 

Quando o navio naufraga e os animais começam a cair dentro do bote 

salva vidas em que Pi estava, ocorre a divisão da realidade com a imaginação, 

é quando percebe que ele e aqueles animais são os únicos sobreviventes da 

tragédia. O primeiro animal a cair é a zebra, em seguida o tigre de bengala, e 

após o fim da tempestade que gerou o náufrago, a hiena e o orangotango. Estes 

animais passam a lutar pela sobrevivência individual e acabam se matando, 

salvando-se apenas, Pi e o tigre. No final do filme, quando tudo se resolve, Pi 

abarca em uma praia no México e é encontrado por moradores que o leva para 

o hospital onde se recuperou. Possivelmente aquele foi o momento mais difícil 

para ele, pois foi quando seu fiel companheiro o deixou, sem cerimônia alguma, 

Richard Park se dirigiu à floresta, sem mesmo olhar para trás. Não se despediu 

e nem deu oportunidade de Pi agradecer e se despedir também, pode-se pensar 

nessa parte na mensagem subliminar escondida, reforçando a ideia de que o 

Tigre era, na verdade, Deus, e que a partir daquele momento ele não precisaria 

mais estar materializado para Pi. Sentiu também ao lembrar-se de sua família e 

de não poder agradecer os ensinamentos recebidos do pai, que o auxiliaram na 

‘aventura’. Aqui também pode-se aplicar a teoria de Saussure de que um signo 

pode assumir diferentes significantes e significados, formas e conteúdos. 

Ainda no hospital ele recebeu a visita dos peritos da companhia japonesa, 

dona do navio e precisou contar uma história que fosse aceitável, para que eles 

pudessem explicar às pessoas o motivo do acidente, sem fatos estranhos e 

inacreditáveis, apenas uma história plausível. Neste momento ele caracteriza os 

animais que o fizeram companhia durante algum tempo no bote, de forma a 

assumirem uma personalidade humana. A zebra passa a ser o marinheiro, a 
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hiena o cozinheiro, o orangotango a sua mãe e o tigre o próprio Pi. Este processo 

de tornar as coisas símbolos também vem dos princípios de Peirce, já que ás 

vezes pode não ter relação com a realidade do objeto representado. 

A religiosidade está presente no filme todo, inclusive é um dos motivos 

pelo qual a história é contada. Quando criança, Pi encontrou-se com várias 

religiões, o Hindu, Judaísmo, Catolicismo e Muçulmano, tornando-se sincretista. 

Essa fé o auxiliou na travessia ao Pacífico, em acreditar que as situações 

acabariam bem. Na ilha é onde ele percebe mais claramente a presença a Deus 

quando reconhece que o Divino estava o observando e guiando o tempo todo, 

levando-o até a ilha para recuperar as energias para poder seguir o caminho.  

A representação do tigre como sendo o próprio Pi é uma forma de mostrar 

a presença de Deus, pois foi a ameaça que o animal representava que o manteve 

vivo, passando pela barreira do impossível. Ele fez com que Pi se distraísse e 

encontrasse formas de passar o tempo que ficou perdido no mar e pode ser 

analisado seguindo Barthes que se preocupava com o valor psíquico e a 

eternização das coisas. O cientista defende também a importância da fala, da 

linguística na construção do signo, por isso, também, o tigre foi fundamental para 

a sobrevivência de Pi, por mais que tudo só estivesse em sua imaginação ele 

conversava e interagia o tempo todo com o animal. 

A Semiótica é um campo de estudo bastante vasto e cheio de 

possibilidades. Entendê-la e aplicá-la de forma coerente é algo muito importante 

e presente diariamente na vida de todos, principalmente na de um comunicador. 

Todas as áreas da comunicação fazem uso das possibilidades da semiótica para 

conseguir passar a informação de forma clara e diferenciada, tornando a 

informação de melhor qualidade e atingindo o objetivo com mais competência. 
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