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RESUMO - O presente artigo resulta de uma pesquisa realizada no âmbito de 
uma atividade pedagógica planejada e colocada em ação com alunos do 8º 
ano ao realizar leituras de imagens nas aulas de artes. Apresentam-se ideias, 
conceitos e definições a respeito da semiótica e do estudo dos signos assim 
como também se descreve a práxis pedagógica segundo a proposta triangular 
de Ana Mae Barbosa. Enquanto orientação de estudo, foi abordado o método 
de leitura de imagem à luz do teórico Charles Sanders Peirce, uma vez que a 
importância dos métodos de leitura de imagens deveria ser de interesse para 
professores de Arte tal como são para pesquisadores na área de semiótica, 
isso porque a semiótica aborda conceitos sobre as imagens que interligam 
outros conteúdos além dos propostos na disciplina de Arte. 
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The signs in artistics works of Salvador Dali analyzed by students of 08th grade 

ABSTRACT - This paper is a result of a research related to a planned and 
practiced pedagogical activity which was done with 8th grade students when 
performing image reading in art classes. It is showed ideas, concepts and 
definitions about semiotic and the study of signs as well as it is described the 
pedagogical praxis according to Ana Mae Barbosa’s proposal. As a theory, it 
was used the ideas of Charles Sanders Peirce’s method since the importance 
of the methods of reading images should be interest to Art teachers as they are 
for researchers in the area of semiotics, this because the semiotics approaches 
concepts about the images that are interconnect to other contents, which are 
beyond those proposed in the discipline of Art. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A semiótica está presente em nossas vidas diariamente, muito mais 

do que se imagina. Ela está vigente quando a letra de uma música e sua 

melodia despertam sentimentos em quem a ouve, quando se emociona ou se 

interpreta uma cena de filme, ou até quando se compreende uma placa de 

trânsito ou algum emblema. 

A interpretação e leitura de imagens podem ser realizadas em sala de 

aula seguindo diferentes métodos, neste artigo foram investigadas as 

vantagens adquiridas ao utilizar o método de leitura embasado na semiótica 

fenomenológica de Peirce, conforme sua aplicação indicada pelos estudos de 

Santaella (2005) assim como pela proposta de Silva (2013) ao conectar 

semiótica e educação, visando a interpretação de imagens. 

A fenomenologia de Peirce, segundo Santaella (2005), observa e 

interpreta tudo aquilo que aparece à mente humana, seja ela real ou não. 

Esse método pode ser utilizado para leituras de imagens em sala de aula, que 

é o fundamento desse artigo, uma vez que colocado em prática os principais 

passos da semiótica peirceana, considerando que esses podem auxiliar a 

compreender toda espécie de imagem utilizada para fins pedagógicos, 

podendo, assim, ser útil tanto para professor como para o aluno.  

Durante todo o processo de estágio supervisionado, foi aplicado a 

proposta triangular de Barbosa (2009) enquanto método de ensino, nela, os 

alunos foram conduzidos a compreender a funcionalidade do método 



fenomenológico de Peirce partir da contemplação de obras de artes, 

contextualização dos conteúdos propostos em sala e prática ao elaborar 

cartazes que utilizavam signos. 

Para que se possa ler e interpretar uma obra artística, é importante 

ficar atento aos signos que aparecem nela. Segundo Peirce (1975), a 

identificação e interpretação de signos podem ser realizadas segundo a 

semiótica, por isso é tão importante o entendimento da fenomenologia de 

Peirce. Os dados sobre a prática da leitura de imagem, que fundamentam 

esse artigo, foram adquiridos durante as aulas de Arte propostas no estágio, 

no qual os alunos interpretaram os signos presentes em algumas 

representações de obras de Dalí. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 
 
2.1 REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1.1 FENOMENOLOGIA E SEMIÓTICA DE PEIRCE 
 

A arquitetura filosófica ou ciências normativas conforme Peirce 

(1975), possui três disciplinas, que são: Estética; Ética; e Semiótica, sendo a 

terceira disciplina a mais interessante compreender para investigar ou 

analisar uma imagem, uma vez que, a estrutura da semiótica “está alicerçada 

na fenomenologia, uma quase ciência que investiga os modos como 

apreendemos qualquer coisa que aparece à nossa mente” (SANTAELLA, 

2005, p.2). 

 
Trata-se, portanto, de um estudo que, suportado pela observação 
direta dos fenômenos, discrimina diferenças nesses fenômenos e 
generaliza essas observações a ponto de ser capaz de sinalizar 
algumas classes de caracteres muito vastas, as mais universais 
presentes em todas as coisas que a nós se apresentam 
(SANTAELLA, 2007, p. 7) 
 

Dentre as disciplinas da ciência que recebem fundamento da 

fenomenologia é visto que o interesse neste artigo é maior sobre a lógica dos 

signos do que a respeito da estética ou da ética. É mais relevante para esse 

estudo uma compreensão lógica dos alunos do 8º ano a respeito do 

entendimento dos signos observados em obras artísticas e seguindo um 



método específico do que sua respectiva leitura subjetiva da imagem que visa 

a estética ou ética das obras. 

Conforme a fenomenologia de Peirce (1975), ao investigar os 

significados de elementos que aparecem em imagens pode-se compreender a 

relação entre seu significado e o observador. Essa metodologia de leitura é 

interessante para se compreender obras de arte, propagandas, rótulos, 

desenhos e textos. 

Seguindo os passos da fenomenologia peirceana, pode-se interpretar 

os quadros de Salvador Dalí pintados no período surrealista2, ou seja, é 

admissível para uma interpretação metódica de imagem que se compreenda 

“logicamente”, e não “esteticamente” o que cada signo oferece para o 

observador e quais sensações ou pensamentos podem influenciar ao serem 

contemplados, tendo em vista que diversos signos referem-se à sentimentos 

e sensações, assim como que outros ainda estejam carregados de 

informações metafísicas, ideais, de valores culturais, religiosos, 

representações simbólicas ou que se utilizam apenas dialógica para se 

compreender. 

A maioria dos símbolos depende apenas do raciocínio lógico para 

compreendê-los. Para que se compreenda de maneira mais aprofundada 

esses significados lógicos, Peirce apresenta alguns passos à serem 

realizados para que se obtenha uma boa análise do signo. Pode-se interpretar 

e compreender a imagem a partir da semiótica, que “funciona como um mapa 

lógico que traça as linhas dos diferentes aspectos através dos quais uma 

análise deve ser conduzida” (SANTAELLA, 2005, p. 6). 

Todo signo assim como todo objeto de estudo da semiótica terá que 

de alguma forma “aparecer” para um observador, e é por isso que a semiótica 

está tão ligada à fenomenologia, pois é a fenomenologia que estuda o que 

aparece na mente do ser humano e como compreendemos esse “aparecer”, 

ou nas palavras de Santaella (2005), como “compreendemos o fenômeno” – 

fenômeno no sentido de aquilo que aparece para o observador. 

                                                             
2 O movimento surrealista surgiu em Paris no começo da década de 1920 para se tornar uma 

das mais importantes tendências artísticas do século. Originalmente um estilo literário criado 
por um grupo de poetas de vanguarda, os termos “surrealismo” e “surreal” entraram na 
linguagem comum para descrever acontecimentos de natureza bizarra ou estranhamente 
coincidentes. Breton estende o alcance do surrealismo para além de suas origens literárias 
reproduzindo obras de pintores surrealistas em 1925 (FARTHING, 2011, p. 426). 



De acordo com Silva (2013),compreende-se que há três elementos 

formais e universais em todos os fenômenos, enquanto objeto que aparece 

para mente humana, conhecidos como categorias percebidas em todos os 

fenômenos, nominadas de primeiridade, secundidade e terceiridade. 

Santaella (2005) aponta que os signos podem ter mais de um 

fundamento, isto é, qualquer coisa pode ser signo, portanto que seja coerente 

com os fundamentos que Peirce apresenta. A primeira categoria, assim como 

as demais, possui uma relação tricotômica, ou seja, na relação signo-signo, o 

signo é visto com três particularidades distintas em seu fundamento: sua 

qualidade (primeiridade), a qual Peirce nomeia de quali-signo; a singularidade 

(secundidade), ou fator de existência do próprio signo, por isso chamado de 

sin-signo; e também a abstração do signo (terceiridade), no qual o signo é 

compreendido enquanto ideia legitimada, ou lei, chamado de legai-signo. 

A segunda tricotomia se refere à relação do signo ao seu objeto que 

também se dá na qualidade, existência e signo enquanto lei, assim, vê-se a 

primeiridade, secundidade e terceiridade nas três tricotomias de relação do 

signo. Os signos sempre se referem a algo, e essa propriedade a qual o signo 

se refere depende do seu fundamento, que são três, “se este fundamento é 

um quali-signo, na sua relação com o objeto, o signo será um ícone; se for um 

existente, ele será um índice; se for uma lei, será um símbolo” (SANTAELLA, 

2005, p. 14). 

Assim, segundo autora supracitada (2005), os três fundamentos do 

signo na relação do signo com o objeto são: o ícone; índice; e símbolo. Na 

primeiridade o ícone que vai sempre sugerir ou evocar uma ideia, nele 

aparecem apenas qualidades que podem estar presente em mais de um 

objeto, e, por isso, ele apenas sugere sem dizer exatamente ao que se refere. 

Vê-se uma evocação ou sugestão de ideia quando, por exemplo, ao 

olhar para uma mancha vermelha um interpretante diz “catchup”, outro diz 

“sangue”, outro ainda diz “um lago refletindo a luz do pôr do sol”, mostrando o 

quanto pode ser flexível a interpretação do ícone, isso porque depende muito 

da subjetividade do observador. 

Na secundidade, enquanto relação signo-objeto há o índice, que traz 

uma certeza maior de sua referência, pois ele indica algo que existe, sendo 

que Peirce (1975) apresenta em sua fenomenologia como sendo atemporal, 



ou seja, ele pode se referir a algo que existiu (passado), a algo que exista 

(presente), ou ainda que existirá (futuro), por isso atemporal, como por 

exemplo, a imagem de pegadas na areia que indicam a existência do ser que 

as deixou sem se importar se ele ainda existe. 

Na terceiridade, de acordo com Santaella (2005), o símbolo é 

compreendido conforme leis e valores de uma determinada sociedade ou 

cultura, isto porque se trata de uma representação com características aceitas 

culturalmente, como por exemplo, uma cruz representar uma religião ou até 

Deus para determinadas culturas e sociedades, enquanto para outras Deus 

pode ser representado como um sol, uma flor, um crocodilo ou mesmo um 

pássaro. 

Na terceira tricotomia, conforme Santaella (2005), o signo tem sua 

relação com o interpretante também segundo seus três fundamentos: na 

primeiridade por meio da sua qualidade sem que se saiba o que ao certo é o 

signo, ou seja, quando se fala que é algo escuro, mas não se tendo a certeza 

de que é uma sombra ou uma parede pintada de cores escuras, a relação do 

signo com o interpretante nesse naipe de fundamento do signo é chamado de 

“rema”. 

A relação signo-interpretante de fundamento, o “dicente”, se refere a 

sua existência ou ação. E quando o fundamento do signo se refere ao legi-

signo e símbolo, a relação signo-interpretante é mais rebuscada, trata-se do 

“argumento”, no qual se compreende logicamente a relação do signo-objeto 

pelo seu interpretador e este se relaciona com o próprio signo, criando uma 

relação signo-objeto-interpretante. 

Pode ser observado nos textos de Santaella (2005), que o objeto a 

ser “representado”, “sugerido” ou mesmo “indicado” por um signo pode 

acontecer em duas situações diferentes, desse modo havendo duas 

distinções de objetos, que são elas o objeto imediato e o objeto dinâmico. 

O objeto a ser reportado pelo signo é o objeto dinâmico, enquanto o 

objeto imediato seria como ele é reportado. Desse modo, tais objetos sempre 

estão em relação aos diferentes fundamentos do signo, “assim, o objeto 

imediato de um ícone (quali-signo) só pode sugerir ou evocar um objeto 

dinâmico”. Já o objeto imediato de um índice “(sin-signo) indica seu objeto 



dinâmico e o objeto imediato de um símbolo (legi-signo) representa seu objeto 

dinâmico” (SANTAELLA, 2005, p. 16) 

O jeito de pensar de Peirce é bem explorado e apresentado diante de 

muitas passagens do texto de Santaella (2005), principalmente quando se 

retratam as tríades de relações: primeiridade, secundidade e terceiridade; 

quali, sin e legi signos; ícone sugere ou evoca, índice indica e símbolo 

representa; e a última tríade, Signo, Objeto e Interpretante. 

O objeto é aquilo que determinará o que o signo produz para uma 

mente seja ela real ou em potencial, o Interpretante existe quando signo e 

objeto se fazem presentes para um observador, sem o interpretante não 

existiria signo nem objeto, os elementos dessa tríade coexistem, ou seja, o 

signo está conectado ao seu objeto em virtú de uma ideia que está na mente 

de um interpretante, assim, só existe interpretante se houver signo e objeto 

para serem interpretados. Para melhor memorização Santaella (2005) 

organiza os principais elementos das tricotomias de Peirce de uma maneira 

dinâmica, conforme distribuídas na quadro1. 

 
QUADRO 1 – CATEGORIAS DOS SIGNOS PROPOSTAS POR PEIRCE 

 

 Signo-signo Signo-objeto Signo-

interpretante 

primeiridade Quali-signo Ícone 

(sugere/evoca) 

Rema 

secundidade Sin-signo Índice (indica) Dicente 

terceiridade Legi-signo Símbolo 

(representa) 

Argumento 

FONTE: (ALMEIDA JUNIOR, 2009, p. 170). 

2.1.2 OBRAS DE SALVADOR DALÍ 
 

Segundo Farthing (2011), Salvador Domenec Felip Jacint Dalí 

Domenech foi um importante pintor catalão, bastante conhecido no mundo, 

principalmente na Europa, pelos seus trabalhos surrealistas. Os quadros de 

Dalí chamam a atenção e intrigam a quem olhar, pela incrível combinação de 

imagens bizarras, assim como nos sonhos ou na imaginação, com excelente 

qualidade plástica que muitas vezes se remete ao estilo clássico realista. 



Dalí foi influenciado pelos mestres da Renascença, suas obras 

“incluem experiências com cubismo e dadaísmo3” (FARTHING, 2011, p. 431), 

foi um artista com grande talento e imaginação. Era conhecido por fazer 

coisas extravagantes para chamar a atenção, o que por vezes incomodava os 

seus críticos. 

Dalí abordava vários traços do movimento surrealista em suas obras, 

“em 1934, o artista foi criticado pelos surrealistas por se recusar a apoiar as 

ideias políticas esquerdistas. Mesmo negando ser fascista, foi expulso” 

(Ibidem). Dalí participou de diversas exposições e competições de arte, o 

surrealismo cada vez mais presente em todas as obras. As influências 

culturais, filosóficas e religiosas estão muito presentes nos quadros, sempre 

representados simbolicamente, tornando suas obras sempre carregadas de 

informações e de signos. 

As cores das obras na maioria das vezes estão presentes o marrom e 

o amarelo, Dalí pinta paisagens com silhuetas antropomórficas, cachoeiras 

com rostos, pedras e árvores lembrando animais, pessoas ou símbolos, 

como, por exemplo, na obra “a persistência da memória” de 1931 (Anexo 1), 

na qual pode ser vista, além dos relógios que parecem moles, “a estranha 

figura em primeiro plano, coberta por um relógio derretido como se fosse uma 

sela ou um cobertor, é um retrato do próprio Dalí” (FARTHING, 2011, p. 431). 

As únicas criaturas vivas retratadas nessa obra são formigas que 

rastejam na parte posterior de um relógio de bolso de cor laranja e uma 

mosca solitária pousada no relógio ao lado. Tanto as formigas quanto a 

mosca nessa obra são signos de putrefação. Sempre rico em detalhes, as 

obras de Dalí são repletas de signos. 

A maioria das obras de Dalí carregam discussões filosóficas, em “a 

persistência da memória” ele “desafia nosso entendimento racional do mundo 

físico” (FARTHING, 2011, p. 430) fazendo com que o observador pense sobre 

o tempo, tema tão discutido na Teoria Geral da Relatividade, de Einstein, 

                                                             
3 “Esse fenômeno cultural, que surgiu entre 1916 e 1922, possuía ao mesmo tempo um ímpeto 

profundamente destrutivo e uma inventividade jocosa que parecia ilimitada. Os artistas 
dadaístas desafiaram as noções prévias do mérito artístico: menosprezaram a ênfase 
tradicional posta na estética pictórica e na expressividade e santidade da própria obra de arte. 
O ideal dadaísta teve origem quase simultânea em Zurique e Nova York, desenvolvendo, 
assim, duas vertentes com uma relação próxima antes de se expandir para outros centros 
artísticos da Europa” (FARTHING, 2011, p. 410). 



publicada em 1920. A relação entre a obra e a teoria é vista facilmente, uma 

vez que em ambas o tempo é curvo ou pode ser distorcido. 

 

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O presente estudo foi elaborado a partir de três principais etapas: 

pesquisa bibliográfica, prática pedagógica e análise qualitativa dos resultados. 

Sendo que para o planejamento das regências aplicadas no estágio 

supervisionado foram realizadas pesquisas e investigações a respeito da 

metodologia do ensino da arte sob a ótica de Ana Mae Barbosa (2009), sobre 

a fenomenologia a partir de textos de Santaella (2005) e de Peirce (1975), e 

em relação aos estímulos e percepção humana das cores conforme os textos 

de Arnheim (2005). 

 
Em nossa vida diária, estamos rodeados por imagens impostas pela 
mídia, vendendo produtos, ideias, conceitos, comportamentos, 
slogans políticos etc. Como resultado de nossa incapacidade de ler 
essas imagens, nós aprendemos por meio delas inconscientemente. 
A educação deveria prestar atenção ao discurso visual. Ensinar a 
gramática visual e sua sintaxe através da arte e tornar as crianças 
conscientes da produção humana de alta qualidade é uma forma de 
prepará-las para compreender e avaliar todo tipo de imagem, 
conscientizando-as de que estão aprendendo com estas imagens 
(BARBOSA, 1998, p. 17). 

 

Os textos investigados serviram de base para que as aulas de Arte 

aplicadas com os alunos do 8º ano A, do Colégio Estadual Barão do Rio 

Branco, no ano de 2016, pudessem ser realizadas. As aulas aconteceram 

entre os dias 01 e 30 de junho com total de dez horas de regência. 

Durante a regência foram aplicados conteúdos de maneira expositiva 

a respeito de: o que é signo; do significado de alguns símbolos presentes na 

cultura local; descrição de símbolos que aparecem em filmes recentes, sendo 

um dos símbolos estudado o emblema que a “Mulher Maravilha” carrega em 

seu uniforme no filme “Batman vs. Superman - A Origem da Justiça (2016)” 

(Anexo 2). 

Diversos exemplos de cartazes de filmes foram utilizados para ensinar 

a utilização de cores, formato de letras, posicionamento de linhas, utilização 

de texturas específicas para que se obtenham sentimentos diversos, como 

por exemplo, os cartazes de filmes de ação que geralmente possuem o 

movimento representado por linhas posicionadas na diagonal, sejam nas 



letras, pessoas inclinadas ou linhas da paisagem, pois a verticalidade e 

horizontalidade das linhas expressam imobilidade ou fixação. Conforme 

Arnheim (2005), determinada espécie de sentimento pode ser alcançada a 

partir do estímulo da visão conforme a percepção humana dos objetos físicos. 

O método didático utilizado nesta regência foi embasado na proposta 

triangular de Barbosa (2009), já que consiste em três etapas: apreciar, 

contextualizar e fazer arte. Durante as aulas o método pode ser executado em 

diversos momentos, lembrando que “o importante é que obras de arte sejam 

analisadas para que se aprenda a ler a imagem e avaliá-la; esta leitura é 

enriquecida pela informação acerca do contexto histórico, social, 

antropológico etc.” (BARBOSA, 2009, p. 39). 

Primeiramente, os alunos contemplaram a arte durante a observação 

de cartazes de cinema e pinturas do período Barroco, colocando em prática 

um dos pilares da proposta triangular, o “contemplar arte”. Conforme a 

indicação dos passos de leitura de imagem de Peirce, na primeiridade onde 

se destaca os sentimentos que a imagem causa no espectador, os alunos 

analisaram as cores, composição dos personagens e paisagem, linhas e 

formas comparando-as com os sentimentos que causavam depois de serem 

observadas por alguns minutos. 

Em um segundo momento os alunos passam a ter contato com os 

conceitos que permeiam a arte e o artista numa abordagem contextual – 

realizado em sala durante debates e discussões sobre os sentidos dos 

símbolos e a influência deles na sociedade, como, por exemplo, a abordagem 

do símbolo da mulher maravilha sendo comparado aos movimentos 

feministas e o poder que a mulher vem adquirindo em um mundo 

culturalmente machista, conforme Eufrausino (2015).  

Ela é um ícone do imperialismo norte-americano, uma 
personificação dos ideais de pureza de uma cultura patriarcal ou da 
mulher-produto, da cultura machista. Mas, mesmo vestida por ideais 
conservadores, a Mulher-Maravilha luta pela emancipação feminina 
e, talvez, traga em sua fusão de símbolos de diferentes épocas, e 
que professam diferentes valores e crenças, a mensagem de que 
nenhum (ou quase nenhum) signo é imune à contradição 
(EUFRAUSINO, 2015, p. 239). 

 

Por fim, o terceiro passo da proposta triangular acontece quando os 

alunos fazem arte, ou seja, quando a arte é colocada em prática na elaboração 

de cartazes de filmes criados por eles para desenvolver e despertar a 



compreensão de como a semiótica é utilizada em publicidade e como ela 

estimula o observador. Os cartazes foram elaborados e apresentados. Cada 

aluno explicava por que utilizou determinada cor, forma e composição, e se 

tudo estava relacionado com o gênero de filme e seu título. 

A proposta dos cartazes foi de que os alunos pudessem representar o 

gênero de filme escolhido apenas com as imagens, cores, linhas, composição e 

título do filme, realizando assim o terceiro pilar da proposta triangular, “o fazer 

arte”. O filme necessariamente deveria ser inventado por eles sem que 

pudessem copiar algum título existente. Essa atividade foi realizada em duplas 

e trios, os alunos iniciaram o cartaz em sala durante uma aula, terminaram em 

casa, e na aula seguinte apresentaram para os demais colegas o cartaz 

explicando três pontos principais: as cores e formas que compõem o cartaz; 

título e escolha da fonte; gênero do filme comparando com signos do cartaz 

apresentando coerência. Após cada apresentação foram realizados questões e 

levantamentos de pontos positivos e negativos de cada cartaz, sempre 

questionando os demais alunos se concordavam com tais pontos. 

A parte final do estágio foi destinada para apresentar os passos que 

devem ser seguidos para se realizar uma leitura de imagem conforme o 

método de Peirce observados nos textos de Santaella (2005). As obras de arte 

utilizadas em sala para exposição do método de leitura foram “A Persistência 

da Memória” (Anexo 1) e “As Tentações de Santo Antão” (Anexo 3), ambas de 

Salvador Dalí. 

Enquanto avaliação, os alunos interpretaram uma obra de arte, 

também de Dalí, utilizando-se a tela intitulada “A Face da Guerra” (Anexo 4).As 

questões foram elaboradas na mesma ordem que exige o método de Peirce. 

Sendo que as primeiras questões dizem respeito aos sentimentos e 

impressões que a obra causa ao ser observada, “primeiridade”. As seguintes 

questões exigiam que o aluno buscasse detalhar a obra e analisar os símbolos 

presentes de maneira desmiuçada, “secundidade”. E a última questão pergunta 

sobre a interpretação da obra no contexto geral comparando título, período que 

foi criada e significado da obra, “terceiridade”. 

 
2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 



A presente seção trata da descrição dos dados e discussão dos 

resultados, que foram coletados a partir do estágio supervisionado por via de 

avaliações escritas, questionários e discussões realizadas em sala de aula com 

os alunos. 

No primeiro momento da regência, foi aplicada uma avaliação em que 

os alunos identificaram alguns símbolos comuns. Nela, foi observado que a 

maioria dos alunos teve facilidade em detectar os significados de alguns 

símbolos quando estes estavam relacionados a filmes ou seriados. Assim 

como também pôde ser constatado que símbolos de cunho religioso ou 

científico não foram reconhecidos ou foram decifrados com grande dificuldade 

pelos alunos. 

A partir dessa primeira avaliação, pode-se perceber o grau de 

compreensão de símbolos e signos presentes em imagens. Assim, as aulas 

expositivas tiveram o objetivo de fortalecer e aprimorar a compreensão do que 

são símbolos, signos e o que são representações visuais. O amadurecimento 

da leitura visual pode ser notado na elaboração dos cartazes nos quais os 

alunos buscavam representar sentimentos e ideias por meio de linhas, cores e 

formas que condiziam com o gênero de filme. 

Uma vez compreendido os objetivos de cartazes e de obras artísticas, 

iniciou-se a leitura de uma obra de arte. Durante as três aulas, nas quais foram 

realizadas as interpretações de obras de Salvador Dalí, foi observado o 

aumento da participação dos alunos, seja por tentativas de explicar a obra, seja 

com comentários sobre sentimento que as cores causam ou questões sobre o 

significado dos detalhes das obras. 

Na avaliação aplicada aos mais de trinta alunos, pode-se constatar que 

a leitura de imagem por mais que desperte alguns sentimentos subjetivos e 

ímpares, se aplicada seguindo um método, neste caso o de Peirce (1975), 

alcança resultados semelhantes entre todos os alunos. Isso porque os 

significados dos signos presentes em uma imagem podem ser observados 

objetivamente. 

Os alunos, ao analisarem a obra de arte “A Face da Guerra” (Anexo 3), 

notaram que a composição do quadro é feita por cores quentes, como por 

exemplo tons amarelos, vermelhos, alaranjados e marrom. Também apontaram 

diversos significados para os detalhes que aparecem, além de descreverem as 



sensações e significados dos signos observados. Preservando a privacidade 

dos alunos e suas pessoas, utiliza-se de números para substituir seus nomes. 

Sobre a paisagem, segundo relatos na avaliação do aluno 4, é 

percebida de imediato que se trata de “um deserto com clima quente, nota-se 

pela sombra longa e bem inclinada que está escurecendo”, isto por causa da 

inclinação do sol que projeta sombras alongadas. O aluno 7 diz ainda que a 

paisagem lembra “um deserto bem pobre, como se fosse um cenário pós-

apocalíptico”, um ambiente “vazio e que provocam sentimentos de solidão e 

terror”, segundo o aluno 15. 

Sobre a face que possui marcas de terror e destruição vista no centro 

da tela é importante destacar, de acordo com aluno 32, que “é um rosto 

humano que se repete infinitamente olhos e boca, todas as suas repetições 

estão assustadas, com medo”. “É uma face desesperada, com medo, dando ar 

de terror à pessoa que observa o quadro, as várias outras faces causam 

agonia e a repetição demonstra que o medo não para”, ou seja, a imagem leva 

o observador a pensar que o medo perdura além do tempo, e que ele está 

ligado de alguma forma ao ser humano. 

Em torno da face é possível observar diversas serpentes, segundo o 

aluno 11, “elas estão desenhadas com linhas curvas que representam 

movimento, por isso sabemos que estão vivas. Elas causam terror e medo, 

estão com as bocas abertas e prestes a atacar”. 

O título da obra faz referência à horrível face da Segunda Guerra 

Mundial, ou seja, o quão terrível era ver o que se passava durante a Guerra, 

Dalí demonstra a partir dessa imagem o terror que envolvia as pessoas durante 

esse período. O aluno 3 diz que “o medo demonstrado na obra é o mesmo 

medo da guerra”, o aluno 4 complementa afirmando que “o deserto representa 

como fica o local onde houve guerra, o crânio lembra o terror de civis, as 

serpentes saindo desse crânio e atacando-o significa o ser humano se 

confrontando”. 

De acordo com o aluno 7, “a obra retrata as faces de medo, terror e 

pânico das pessoas que estavam no meio da guerra, e as serpentes também 

lembram luta porque estão com a boca aberta para dar o bote”. O aluno 5 diz 

que o motivo de Salvador Dalí ter pintado essa obra é que ele teve a “intenção 

de retratar o terror das pessoas em uma guerra, ele expressou isso por meio 



do que ele mesmo sentia na época da guerra”, uma vez que a obra é de 1940 e 

o fim da segunda guerra mundial só acontece alguns anos mais tarde. 

O resultado dessa prova foi de suma importância, pois nele revelou-se 

que o método de Peirce é verossímil, e traz excelentes resultados tanto para a 

compreensão da obra como para método avaliativo, pois alunos partem de um 

mesmo ponto e são norteadas a atingir um resultado próximo. Assim, mesmo 

que uma análise parta de princípios subjetivos, se aplicada segundo um 

mesmo método com diversas pessoas, ela possivelmente caminhará para um 

mesmo resultado, que foi o que aconteceu com os alunos do 8º ano, que 

conseguiram analisar logicamente o significado da obra “a Face da Guerra” 

justamente por serem guiadas por perguntas que condiziam com o método de 

análise de imagem da semiótica fenomenológica de Peirce. 

 
3 CONCLUSÃO 

 
Foi observado que a fenomenologia e semiótica de Peirce podem ser 

aplicadas mesmo que de maneira mais simplificada para os alunos do 8º ano, 

portanto que sejam sempre destacados os principais passos para se realizar 

uma leitura de imagem. A aplicação desse método é importante para o ensino 

da arte, pois facilita a compreensão das obras de arte e faz com que os alunos 

sigam um mesmo caminho para realização da leitura de imagem. 

Os alunos que seguem um mesmo método de leitura possibilitam ao 

professor que ele possa avaliar de maneira igual todos os alunos, uma vez que 

direcionados a um método de leitura de imagem em específico, como se pode 

observar ao utilizarem o método de Peirce, eles tendem a buscar um resultado 

próximo, se não semelhante. Em contraponto, sempre se obtém análises 

diferentes quando não se trilha um método em particular. 

A aplicação da semiótica de Peirce também traz resultados positivos 

para os alunos, uma vez que eles podem utilizar o método para análises além 

das aulas de Arte, já que a fenomenologia se aplica a tudo que aparece a 

mente do ser humano, ou seja, podendo usar este método para interpretar uma 

prova, um sinal de trânsito, uma música, uma obra de arte, uma propaganda na 

televisão, uma tirinha publicada em um jornal ou nas redes sociais, etc. 

A partir das aulas de estágio, também se pode observar que a proposta 

de Ana Mae Barbosa é excelente para o ensino da arte. Nela, o aluno 



consegue compreender o conteúdo por assimilação, isso porque o conteúdo da 

aula é repetido em três momentos, porém sob um mirar diferente todas as 

vezes. 

O método trabalha um determinado assunto seguindo três ações; a 

primeira a observação e admiração, a segunda quando se contextualiza e 

trabalha-se os valores e conceitos, e a última quando se coloca em prática. O 

fazer arte acompanhado das outras duas ações é fundamental, pois é nesse 

ponto que o aluno vai colocar em prática toda teoria e compreender que existe 

uma ligação entre o conteúdo e o que ele produz. 

A partir desses resultados, é recomendado aos professores de Arte 

assim como aos pesquisadores na área da semiótica que, busquem aplicar 

estes dois métodos que serviram de base para o artigo. O primeiro, a semiótica 

de Peirce que traz tantos benefícios para a leitura de imagem e para ações 

além desta. O segundo, conhecido como proposta triangular, que além de 

facilitar a compreensão de conteúdos relacionados a arte para os alunos, pode 

ser aplicado juntamente dos conteúdos interdisciplinares, já que as explicações 

e contextualizações de um conceito ou ideia sempre envolvem questões de 

outras disciplinas. 
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