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Resumo: O objetivo deste artigo foi explorar formas de se trabalhar um tema social 
em sala de aula, por meio da discussão do papel da mulher na sociedade e, para 
tanto, utilizou-se a pesquisa qualitativa, bem como a metodologia para o ensino da 
arte de Ana Mae Barbosa, que se constitui em Ler, Fazer e Contextualizar, e a teoria 
semiótica de leitura de imagem de Charles Sanders Peirce dividida em primeiridade, 
secundidade e terceiridade visto que  as teorias mencionadas tratam da observação 
da Arte seguida da reflexão. Pode-se afirmar que os resultados foram positivos, pois 
o objetivo foi alcançado, na medida em que foi possível comprovar que um tema 
social pode ser discutido em sala de aula, sem deixar de se abordar o conteúdo 
científico. Conclui-se, portanto, que a discussão de temas sociais em sala de aula é 
tão necessária quanto possível, e que tanto a teoria de Peirce quanto a metodologia 
de Barbosa para o ensino da arte são caminhos seguros a se seguir.  
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Working a social theme in Art: a reading of the image of women in society 

 
Abstract: The aim of this article was to explore ways of working on a social theme in 
the classroom, by discussing the role of women in society. For this, we used 
qualitative research as well as the methodology for teaching Ana Mae Barbosa's art, 
which consists of Reading, Doing and Contextualizing, and Charles Sanders Peirce's 
semiotic theory of image reading divided into firstness, secondness and thirdness, 
since the mentioned theories deal with the observation of Art followed by reflection. It 
can be affirmed that the results were positive, because the objective was reached, as 
it was possible to prove that a social theme can be discussed in the classroom, while 
addressing the scientific content. It follows, therefore, that the discussion of social 
issues in the classroom is as necessary as possible, and that both Peirce's theory 
and Barbosa's methodology for teaching art are safe paths to follow. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Que nada nos defina. Que nada nos sujeite. Que a liberdade 
seja a nossa própria substância.” A frase de Simone de 
Beauvoir, embora escrita em 1949, define a busca da mulher 
atual, busca esta pela liberdade de existir sendo o que é. 
 

Partindo da idade média até os dias atuais, houve grandes mudanças na 

forma da mulher ser mulher, se perceber como mulher e de lutar pelo seu direito de 

exercer seu livre arbítrio e, a partir daí, buscar seu espaço na sociedade.  

Este movimento se refletiu em grande parte das manifestações artísticas seja 

na música, na pintura, na poesia, no teatro, na fotografia. Todos estes segmentos, 

em algum momento, expuseram a forma como a mulher era percebida na história e 

as relações de poder existentes entre homens e mulheres.  

Sendo assim, a proposta do presente trabalho foi discutir com alunos do 

Ensino Médio o papel da mulher na sociedade a partir da leitura de obras de arte a 

fim de levá-los a questionar onde eles estão inseridos nesta problemática, o que 

pensam sobre o papel da mulher, a forma como foram educados e o que podem 

fazer em relação às desigualdades que ainda persistem. 

Para se alcançar os objetivos propostos, foram utilizadas, como base teórica, 

a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada, no Brasil, em 2016, 

com vigência obrigatória, para o Ensino Médio, a partir de 2019, a Proposta 

Metodológica Triangular de Ana Mae Barbosa, que trata da sensibilização para o 

pensamento crítico a partir do processo artístico em três etapas, o ler a obra de arte, 

contextualizar e criar a partir da contextualização. E, no que diz respeito à leitura de 

imagem, foi utilizada a semiótica de Charles Sanders Peirce. 

Este artigo está disposto da seguinte forma: na introdução, apresenta-se um 

breve olhar sobre o conteúdo do trabalho; no desenvolvimento, se faz a exposição 

do referencial teórico, dos procedimentos metodológicos e a apresentação dos 

resultados da pesquisa; e finaliza-se com algumas considerações. 

 

1 O ENSINO DE ARTE 

 

A nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com vigência, para o 

Ensino Médio, a partir de 2019, é um conjunto de orientações que tem como objetivo 

http://kdfrases.com/frase/116007
http://kdfrases.com/frase/116007
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nortear a construção dos currículos de escolas públicas e privadas da educação 

infantil ao ensino médio. 

Segundo a redação oficial da Base (2017), esta “soma-se aos propósitos que 

direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a 

construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva”. 

No que diz respeito ao ensino da arte, a nova BNCC afirma que esta contribui 

para formação crítica dos alunos, auxiliando-os a se tornarem seres capazes de 

conviver com as diferenças culturais, étnicas e linguísticas, contribuindo para o 

exercício pleno da cidadania. 

Para se alcançar os/ objetivos propostos, a BNCC (2017) sugere que se 

considerem seis dimensões do conhecimento, que dialogam entre si, não possuem 

hierarquia e tampouco uma ordem para serem trabalhados. Essas dimensões são 

elencadas como: Criação: é o momento da criação artística propriamente dito, é o " 

aprender fazendo", e fazem parte desse processo as tomadas de decisão, as 

dificuldades, as inquietações e, também, as alegrias; Crítica: é o processo que 

ocorre na contextualização do mundo político, social, econômico, entre outros, ao 

qual o indivíduo está inserido; Estesia: diz respeito a sensibilidade do ser humano e 

ao que é produzido a partir do contato emoção, percepção, intuição, sensibilidade e 

intelecto com o mundo; Expressão: é a criação pela experimentação, o que é 

produzido a partir dos procedimentos artísticos; Fruição: diz respeito ao prazer 

obtido, sentido, experimentado pela participação em práticas artísticas e culturais; 

Reflexão: é o pensar crítico sobre a experiência artística. 

Na mesma linha de proposição da nova BCNN, a Proposta Triangular de Ana 

Mae Barbosa, considerada hoje no Brasil a principal referência do ensino da arte, 

trata da sensibilização para o pensamento crítico a partir do processo artístico, em 

três etapas: o ler a obra de arte, contextualizar e criar a partir da contextualização. 

A Proposta Triangular surgiu da necessidade de adequação do ensino da arte 

às novas tendências e aspectos da realidade contemporânea e como uma 

alternativa a prática da livre expressão, que buscava permitir ao aluno exercer sua 

liberdade no fazer artístico, era o "fazer por fazer", sem regras ou caminhos 

metodológicos a serem seguidos, adotada pelas primeiras escolinhas de arte no 

Brasil. E embora tenha tido início na década de 1980, só foi sistematizada no 

período de 1987 a 1993. 

De acordo com Barbosa (2014, p. XXXII), 
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Para uma triangulação cognoscente que impulsione a percepção da nossa 
cultura, da cultura do outro e relativize as normas e valores da cultura de 
cada um, teríamos que considerar o fazer, a leitura das obras de arte ou do 
campo de sentido da arte e a contextualização, quer seja histórica, cultural, 
social etc. 

 

Assim, a proposta de Barbosa faz como que haja a criticidade ao interpretar 

as obras de arte, o que, consequentemente, vem ao encontro do proposto pela 

BNCC. 

Ainda, segundo Rizzi (2011), as ações básicas da abordagem triangular são o 

Ler-Arte que se refere às áreas de crítica e estética e envolve a capacidade de 

questionar dos alunos, e tem por objetivo principal buscar compreender a obra e não 

elaborar processos adivinhatórios sobre a real intenção do artista, o Fazer-Arte que 

consiste na ação propriamente dita, ao domínio da prática artística, e o 

Contextualizar que permite fazer relação com a História da Arte e outros 

conhecimentos, trabalhando, assim, a interdisciplinaridade no processo de ensino-

aprendizagem, o que, também, ancora a proposta deste trabalho, visto que será 

trabalhada a análise de imagens, bem como de letras de músicas, a prática do 

desenho e o conceito de estética por meio da elaboração de cartazes. 

Pillar (1999) afirma que muitos professores buscando trabalhar a proposta se 

"atrapalham" no Fazer-Arte, confundindo releitura com cópia, esquecendo-se que 

esta diz respeito apenas ao aprimoramento técnico pela imitação, deixando de lado 

a interpretação, a transformação e a criação. 

Rizzi (2011), então, conclui afirmando que não existe uma ordem 

metodológica pré-estabelecida, o Ler, o Fazer e o Contextualizar "se alternam e se 

articulam de diferentes maneiras", a proposta pode ser trabalhada iniciando-se tanto 

pelo Fazer, quanto pelo Ler ou Contextualizar, e dando continuidade combinando 

com as outras ações. 

Assim como a proposta de Barbosa intenta observar a criticidade do sujeito, 

Peirce contribui para isso na medida em que oferece ferramentas que proporcionam 

a leitura e compreensão dos signos, possibilitando aos indivíduos uma visão crítica 

da sociedade a partir da leitura de imagem, que se dá de forma sistemática. 

Sendo assim, para se trabalhar a leitura de imagem, a metodologia escolhida 

foi a semiótica de Charles Sanders Peirce, explicada por Lúcia Santaella. A 
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semiótica é, de acordo com Santaella (2007, p.XII), "uma teoria geral, formal e 

abstrata dos métodos de investigação utilizados nas mais diversas ciências." 

De uma forma geral, a semiótica é o estudo dos signos ou representamen, 

aquilo que, segundo Santaella (2000), de algum modo representa algo para alguém 

e cria na mente dessa pessoa um signo equivalente, ou seja, uma associação. 

Para a realização da leitura de imagem, são seguidos três passos 

fundamentais, estes que formam um todo, o que é conhecido como tríade peirciana, 

e que diferente da Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa, precisam seguir uma 

ordem hierárquica para atingir os objetivos propostos na leitura de imagem, são eles, 

primeiridade, secundidade e terceiridade. 

A primeiridade, segundo Santaella (2012), é o presente imediato e diz 

respeito ao momento exato em que se percebe algo, ele é fresco e novo, iniciante, 

original e espontâneo, é o momento de contemplação livre do pensamento. Para a 

autora (p.10), o primeiro (primeiridade),"... não pode ser articuladamente pensado; 

afirme-o e ele já perdeu toda a sua inocência característica, por que afirmações 

sempre implicam a negação de uma outra coisa. Pare para pensar nele e ele já 

voou". 

Na secundidade, há a soma da intuição com o objeto, vejo, logo sinto. 

Segundo a autora (p.10), 

{...}, onde quer que haja um fenômeno, há uma qualidade, isto é, sua 
primeiridade. Mas a qualidade é apenas uma parte do fenômeno, visto que, 
para existir, a qualidade tem que estar encarnada numa matéria. A 
factualidade do existir (secundidade) está nessa corporificação material. 

 

Terceiridade une primeiridade e secundidade e soma a eles a capacidade de 

ler e interpretar o mundo por meio dos signos. Santaella (2012, p.11) exemplifica da 

seguinte forma: "... o azul, simples e positivo azul, é um primeiro. O céu, como lugar 

e tempo, aqui e agora, onde se encarna o azul, é um segundo. A síntese intelectual, 

elaboração cognitiva – o azul no céu, ou o azul do céu -, é um terceiro”. 

Assim sendo, por meio da semiótica peirciana, busca-se possibilitar aos 

alunos um novo olhar, crítico e sistemático dos signos e, por conseguinte, do mundo 

em vivem o que vem ao encontro da proposta de Barbosa, cujo cerne seria a 

reflexão crítica e analítica das imagens. 
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2 ANÁLISE DA FIGURA FEMININA E SEU PAPEL NA SOCIEDADE A PARTIR DA 
SEMIÓTICA E DA PROPOSTA TRIANGULAR 

 

Lakatos e Marconi (2010, p.83) definem metodologia como sendo um 

conjunto de atividades racionais e objetivas, que permite, com maior segurança e 

economia, alcançar objetivos propostos, "[...] traçando o caminho a ser seguido, 

detectando erros e auxiliando as decisões do cientista". Ainda de acordo com 

Lakatos e Marconi (2007 citados por Prodanov e Freitas 2013, p.44) a pesquisa 

pode ser considerada "um procedimento formal com método de pensamento 

reflexivo que requer tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer 

a realidade ou para descobrir verdades parciais." No que diz respeito à abordagem 

do problema, a presente pesquisa é de natureza qualitativa. Esta abordagem, 

segundo Prodanov e Freitas (2013, p.70), não requer o uso de métodos e técnicas 

estatísticas, o ambiente natural é a fonte da pesquisa e o pesquisador é a peça 

principal.  

É um trabalho de campo, pois o pesquisador precisa manter contato direto 

com o objeto da sua pesquisa, "as questões são estudadas no ambiente em que 

elas se apresentam sem qualquer manipulação intencional do pesquisador". Os 

autores ainda consideram que existe um vínculo entre o mundo objeto e a 

subjetividade do sujeito, e tal vínculo não pode ser traduzido em números.  Sendo 

assim, esta pesquisa é qualitativa por não haver meios de quantificar pensamentos, 

sentimentos, emoções e sensações.  

Além de qualitativa, a pesquisa aqui apresentada é de cunho bibliográfico, 

visto que foi concebida a partir de materiais já publicados.  Segundo Marconi e 

Lakatos (2010, p.166), “a pesquisa bibliográfica não é uma mera repetição do que já 

foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob um 

novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras". Na elaboração 

de um novo trabalho científico, é fundamental que se tenha uma base teórica sólida 

para que, a partir do que já foi produzido, somado a novos questionamentos e 

respostas, que este conhecimento se amplie e que se torne novamente base para 

novas perguntas.  

O objetivo deste trabalho é, por meio da semiótica e a partir da Proposta 

Triangular de Ana Mae Barbosa, possibilitar aos alunos ler, interpretar, questionar o 
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mundo e rever conceitos pré-estabelecidos sobre a figura feminina e seu papel na 

sociedade. 

Para isso, foram desenvolvidas atividades com uma turma do Ensino Médio, 

tendo como objetivo inicial, auxiliar os alunos na compreensão do conteúdo de 

leitura de imagem e possibilitar uma discussão sobre a figura feminina no período 

em que foi retratada na obra “O Casamento dos Arnolfini” de Jan Van Eyck. Em 

seguida, realizou-se a leitura semiótica da obra e a contextualização, evidenciando 

seu período artístico e características. 

Nas atividades seguintes, discutiu-se o que mudou e o que continua igual em 

relação a figura feminina desde o período da obra “O Casamento dos Arnolfini” até 

os dias de hoje, na intenção de exprimir a relevância da arte na compreensão da 

sociedade como um todo. Na sequência, foi explicado o conceito de releitura e 

iniciaram-se as atividades práticas. Individualmente ou em duplas, os alunos 

deveriam criar uma releitura da obra, modificando seus símbolos originais por 

símbolos com representações atuais e tendo como objeto principal a imagem da 

mulher. 

Após, retomou-se o conteúdo de leitura de imagem e se iniciou uma 

discussão sobre a imagem da mulher enquanto objeto reprodutor a partir da obra 

“Friso de Beethoven” de Gustav Klint. As atividades ocorreram da seguinte forma: 

após a exposição da obra aos alunos, aplicou-se um primeiro questionário, com 

intenção de compreender qual o conhecimento dos alunos sobre a obra e qual seu 

sentimento e opinião em relação a figura feminina encontrada na mesma, antes da 

contextualização. Em seguida, realizou-se a leitura semiótica da obra e a 

contextualização evidenciando seu período artístico e características e, por fim, o 

questionário foi reaplicado, para verificar a compreensão do que foi exposto e se 

houve mudanças em tais compreensões. 

Foi proposto, então, aos alunos que realizassem novamente a atividade de 

análise semiótica de uma fotografia da campanha “Mexeu com uma mexeu com 

todas”, campanha esta, contra o assédio sexual, a análise desta vez foi realizada 

apenas pelos alunos sem auxílio da professora a fim de verificar se o conteúdo 

outrora exposto fora assimilado e de possibilitar aos alunos a oportunidade de 

questionar o porquê de apesar da distância temporal entre a obra de Gustav Klint e 

a fotografia da campanha, o tema “mulher enquanto mero objeto sexual” ainda se 

manter tão atual.  
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Os alunos tiveram espaço para expor e ouvir as opiniões a respeito de temas 

importantes, como diferenças na criação de meninos e meninas, estupro, assédio e 

aborto. Após as discussões do debate, foi proposto a eles e elas que 

individualmente ou em grupos desenvolvessem um trabalho artístico, podendo ser 

em forma de teatro, pintura, desenho, poesia, música, cartazes, etc, a fim de 

transformar o que fora discutido em algo concreto.  

 

3 A LEITURA DE IMAGEM SOB A ÓTICA DOS ALUNOS: TECENDO RELAÇÕES  

 

Partindo do princípio de que a disciplina de artes possibilita ao professor uma 

ampla variedade de discussões, pois a temática artística permeia a sociedade como 

um todo, desde aspectos políticos até psicológicos, as aulas com a turma do ensino 

médio foram organizadas buscando aliar o conteúdo científico com o contexto social  

no qual estão inseridos. Foram utilizadas, para tanto, atividades de leitura de 

imagem, seguindo os passos de Peirce e por meio da Proposta Triangular de Ana 

Mae Barbosa, possibilitando aos alunos ler, interpretar, questionar o mundo e rever 

conceitos pré-estabelecidos sobre a figura feminina e seu papel na sociedade. 

Os primeiros resultados foram colhidos por meio da atividade de releitura da 

obra o “O casamento dos Arnolfini” de Jan Van Eicky, obra esta do período 

renascentista, que retrata um casal de noivos ou recém-casados a fim de servir 

como registro e até mesmo como uma certidão de casamento, a obra é repleta de 

símbolos, entre eles o cão que representa a fidelidade e a única vela acesa no lustre 

sobre o casal representando a luz de Deus, a única luz que deve guiar o “caminho” 

dos dois a partir do casamento.  

Foi ressaltada, na observação da obra realizada com os alunos, a postura da 

mulher em relação ao homem, enquanto ele mantém uma postura firme e altiva, a 

mulher, direcionada a ele, inclina o rosto para baixo. A forma como estão 

posicionadas as mãos também dizem muito sobre o lugar destinado a mulher 

enquanto esposa, o homem com a mão erguida abençoa a esposa para que esta 

seja fértil e obediente, enquanto a mulher recebe a benção submissa. Era esperado 

que os alunos a partir da atividade demostrassem sua opinião sobre a posição da 

mulher na sociedade, por meio do desenho utilizando em sua composição 

elementos simbólicos, tal como utilizavam os renascentistas. 
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FIGURA 01 - “O CASAMENTO DOS ARNOLFINI” DE JAN V. EYCK   
Fonte:https://www.google.com.br/search?q=o+casamento+dos+arnolfini(2017)  

 
Pode-se perceber, pela análise dos desenhos, que a maior parte dos alunos 

não conseguiu identificar os elementos simbólicos em suas próprias obras, apesar 

disso, ao observar-se o contexto geral das obras e do que foi discutido em sala de 

aula, é possível identificar tais elementos, como, por exemplo, a ilustração de uma 

mulher dançando com um pássaro de asas abertas sobre sua cabeça, podendo 

simbolizar a liberdade que a mulher já adquiriu ou luta para adquirir. 

Porém, pode-se perceber pela figura e sua respectiva descrição apresentadas 

abaixo, que alguns alunos conseguiram não só compreender o conceito como 

também identificá-lo e reproduzi-lo. 

 

 
 FIGURA 02 - RELEITURA DA OBRA “O CASAMENTO DOS ARNOLFINI”. 
 Fonte: J.C.R, 2017. 

 

https://www.google.com.br/search?q=o+casamento+dos+arnolfini
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Seguindo as palavras da aluna/autora, tem-se que  

A mulher em cima do banco representa todas as lutas pelas quais ela (nós) 
já passamos, ela encara o homem, não tem um olhar submisso, mas está 
tentando ficar a altura, com a mesma importância. Hoje ainda não se tem 
uma igualdade, então ela ainda luta. O símbolo: banco. Representa as lutas 
e a busca pela igualdade. (J.C.R, 2017) 

Dessa forma, associando a imagem às palavras da autora, vislumbra-se que 

a releitura, acima apresentada, descreve o cenário feminino atual, cenário este que 

reflete a grande luta histórica, com seus avanços e retrocessos, das mulheres por 

seu espaço digno na sociedade. É importante destacar a palavra “nós” utilizada 

entre parênteses, que, de maneira tão simples, traduz o sentimento de coletividade, 

que pode ser visto como um diferencial do movimento pela igualdade de direitos. 

Tal sentimento de coletividade pode, talvez, ser resultado da expansão dos 

meios de comunicação e, principalmente, das redes sociais que possibilitaram a 

identificação de mulheres de diferentes culturas, de que todas de alguma forma ou 

em algum momento, estiveram em situação de submissão, privação de liberdade, de 

abuso ou violência por ser mulher, tal identificação permitiu que todas se sentissem 

parte do problema e consequentemente da luta, se fortalecendo nas ações umas 

das outras e por consequência querendo mostrar as suas ações.  

Pode-se perceber o efeito do movimento ao se observar as novas gerações 

masculinas, que por estarem sendo educadas por mulheres com uma maior 

consciência do seu direito de igualdade, absorvem tal consciência e passam, não 

somente, a não reproduzir comportamentos machistas como também, a interagir e 

relacionar-se com as mulheres em nível de igualdade. 

A atividade que gerou a reflexão acima, segundo a metodologia de Ana Mae 

Barbosa, consiste no Fazer artístico, momento em que o aluno produz, cria a sua 

própria obra. Se observou o quão importante é o momento do fazer artístico, pois foi 

a partir deste momento que a comunicação entre professor e aluno, apesar de não 

diretamente, ocorreu de maneira mais eficaz, pois foi possível compreender, por 

meio das atividades, qual era a visão de mundo de cada um dos alunos e como eles 

enxergam o papel da mulher na sociedade. 

A atividade seguinte, já mencionada anteriormente, foi a de apresentação da 

obra “Friso de Beethoven” de Gustav Klint, em seguida foi aplicado o questionário 

com questões relacionadas aos elementos da obra e como tais elementos eram 
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percebidos. Na sequência, foi feita a contextualização do conceito de leitura de 

imagem elaborado por Peirce, conceito este dividido em primeiridade, secundidade e 

terceiridade, que separa as fases da percepção em “o que vejo”, “o que sinto” e por 

fim contextualizo. Após isto, o questionário foi reaplicado acrescido de três questões 

sobre a imagem da mulher na obra e na sociedade. 

Em um primeiro momento, foram escolhidas, para análise, duas questões 

relacionadas ao sentimento causado pela obra e a compreensão do que a obra 

representava, em virtude de apresentarem mudanças significativas em relação à 

primeira e a segunda aplicação. Eram elas: “A obra provoca sentimento? Qual”? e 

“O que você acha que essa obra representa”?  

 

 
FIGURA 03 - TRECHO DA OBRA “FRISO DE BEETHOVEN” DE GUSTAV KLINT 
Fonte: http://share.dschola.it/itcpascal-giaveno/arte/art%20Nouveau.jpg.,(2017) 
 

Após a apresentação da obra, e no primeiro momento de aplicação do 

questionário, pode-se perceber que a maioria dos alunos identificou apenas um 

sentimento: o medo. Feita a contextualização, observou-se que outros sentimentos 

foram identificados, como pode ser percebido nas respostas a seguir: “angústia, 

medo e abandono”, “raiva e confusão” e “angústia, frieza e tristeza”. 

Em relação à segunda questão, verificou-se que, mesmo antes da 

contextualização, os alunos possuíam uma ideia geral da temática da obra, em sua 

maioria as respostas afirmavam que a obra tratava sobre algo relacionado ao 

universo feminino. Porém, após a contextualização, foi observado um 

aprofundamento da análise realizada por eles, continuaram a afirmar que a obra 

dizia respeito à mulher e ao universo feminino, mas de maneira mais detalhada, 

como se observa na resposta a seguir: “a obra representa a vida da mulher e suas 

diversas fases, a adolescência, a vida adulta e a velhice e como ela é vista pela 

sociedade em cada fase, sendo julgada pela sua capacidade de reproduzir”, 

http://share.dschola.it/itcpascal-giaveno/arte/art%20Nouveau
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comprovando que a explicação havia sido compreendida por grande parte da turma. 

De forma geral, as respostas relatavam que a obra trata de uma narrativa sobre as 

fases da vida da mulher e sobre a relação de poder entre homem e mulher. 

As últimas questões selecionadas para análise, dizem respeito a como o 

aluno percebe a mulher retratada na obra e como compreende seu papel na 

sociedade, as questões eram: “como a mulher é retratada na obra”?, “você acha que 

o papel da mulher na sociedade mudou ou permanece o mesmo do retratado na 

obra? Por que”? e “qual você considera ser o papel da mulher na sociedade atual”? 

A primeira questão, referente à obra, obteve respostas homogêneas, 

possivelmente como resultado das discussões realizadas em sala anteriormente: 

“como objeto sexual, submissa ao homem e como alguém que perde seu valor ao 

longo do tempo quando não pode mais se reproduzir”. 

A segunda questão, que diz respeito à relação entre a obra e a sociedade, 

também apresentou respostas semelhantes, a maioria dos alunos afirmou que a 

diferença principal entre a mulher representada na obra e as mulheres de hoje, é 

que a mulher atual possui mais liberdade e coragem para lutar pelos seus direitos. 

Na última questão analisada, também houve respostas semelhantes, em sua 

maioria os alunos descreveram uma mulher forte e capaz de lutar pelo seu espaço, 

mas que ainda precisa vencer muitos obstáculos para se firmar em um lugar que já é 

naturalmente seu, como se percebe na resposta a seguir: 

Hoje a mulher se tornou independente do homem, mas o homem não vê 
essa independência. A mulher ainda está numa intensa luta pelos seus 
direitos, o que é difícil dizer com a maioria dos políticos homens no mundo. 
É difícil a mulher ser compreendida. Pois todos acham que a mulher quer se 
igualar ao homem, mas ela já é igual a ele. (H.B ,2017) 

 

Com as primeiras questões, que abordaram o sentimento e o significado da 

obra, intentava-se verificar a importância da contextualização para a leitura de 

imagem e para a melhor compreensão das obras de arte pelas pessoas. Percebeu-

se que a contextualização é parte fundamental da análise de uma obra, isso não 

significa que sem a contextualização não existe compreensão, existe, porém, tal 

entendimento é formado apenas pelo conhecimento de mundo que a pessoa já 

possui, ou seja, mesmo sem conhecer o todo da obra o indivíduo já é capaz de 

sentir e de formar uma primeira ideia do que ela representa.  
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 No entanto, após ter acesso a informações como: “período de criação da 

obra, acontecimentos históricos desse período, vida do autor e a quais movimentos 

pertencia”, o aluno ou observador passa a enxergar a obra como um todo e a criar 

conexões entre o que sentiu, o que percebeu e, finalmente, o que concluiu, seguindo 

naturalmente os passos da tríade elaborada por Peirce, vejo, logo sinto e, por fim, 

concluo/contextualizo. 

 As três questões finais tinham por objetivo conhecer e compreender o que 

pensam a respeito da mulher e de seu papel na sociedade, adolescentes do 2° ano 

do ensino médio. A primeira questão pode ser analisada de duas maneiras, ela 

indica assim como as questões anteriores a importância da contextualização, pois foi 

necessário que os alunos analisassem a obra para respondê-la, e, também, 

possibilitou perceber como os alunos se sentiam a respeito dessa representação, 

pois muitos deles acrescentaram comentários às respostas, como: “a mulher é 

retratada como inferior ao homem, mas ela não é”. 

Com as duas últimas perguntas, foi possível perceber que apesar de não ter 

sido discutido sobre a luta das mulheres por igualdade e apenas ter sido 

apresentado a contextualização da obra, os alunos já possuíam uma opinião e esta 

é favorável a igualdade e a necessidade de modificar atitudes e comportamentos, 

que não mais respondem as necessidades e anseios da maior parte da sociedade. 

Nas atividades que se seguiram, deu-se continuidade aos temas de leitura de 

imagem e os elementos que permeiam a figura da mulher moderna, e isto foi feito a 

partir da explicação dos passos da leitura de imagem (primeiridade, secundidade e 

terceiridade), e, como consequência, os alunos realizaram uma atividade prática em 

que foi solicitado que se fizesse a análise de uma fotografia da atriz Fernanda Lima, 

com uma camiseta da campanha “Mexeu com uma, mexeu com todas”, campanha 

esta referente ao assédio sexual contra mulheres. 
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FIGURA 04 – FOTO DE CAMPANHA CONTRA ASSÉDIO SEXUAL 
Fonte: https://www.google.com.br/search?q=campanha+mexeu+com             
uma+mexeu+com+todas+fernanda+lima, (2017) 

 
Na análise dos resultados, foi observado se houve compreensão do conteúdo 

pelos alunos e verificou-se que a maioria não compreendeu no que consistia cada 

parte da tríade peirciana, principalmente no que diz respeito a terceiridade, os 

alunos apenas reproduziram as informações que haviam recebido sobre a 

campanha, sem fazer reflexões e concluir o pensamento. Isto pode ter ocorrido pela 

dificuldade de se transmitir o conteúdo e talvez, por ter sido esta a primeira vez que 

os alunos tiveram contato com tal temática. Em virtude disso seria necessário mais 

tempo para se apresentar outros exemplos antes da realização da atividade prática. 

  Com o intuito de aprofundar as discussões sobre a temática “mulher na 

sociedade”, foi disponibilizado aos alunos um espaço para que apontassem suas 

opiniões sobre elementos que permeiam o tema, em forma de debate. Entre os 

assuntos abordados, os que obtiveram maior participação foram: “criação de 

meninos e meninas, precisa ou não ser diferenciada”?; “estupro, a vítima possuí 

responsabilidade”?; “aborto, é um direito da mulher ou uma violação do direito a 

vida”? 

Foi interessante observar que a maioria dos alunos se interessou pela 

proposta do debate e se mostraram ansiosos para apontar suas opiniões e para 

defendê-las. Apesar de a faixa etária da turma ser entre dezesseis e dezoito anos, 

todos se mostraram convictos de suas opiniões e pouco dispostos a questioná-las, o 

que pode apenas ilustrar uma característica da adolescência, como, talvez, indicar 
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que com essa com idade a opinião já estaria pré-formada e se julgasse necessário 

fazer uma interferência, esta deveria ser feita mais cedo. 

Sobre a criação de meninos e meninas a turma se mostrou dividida, parte da 

turma posicionou-se de maneira favorável a criação diferenciada, por acreditar, 

piamente, que é por meio desta que a opção sexual se define, existindo assim 

tarefas exclusivamente femininas, como, cuidar dos filhos e da casa, e tarefas 

masculinas, entre elas ser provedor da renda da família, é importante destacar que 

todos os alunos, que defenderam tal opinião, eram do sexo masculino.  

Houve, também, o lado oposto a este pensamento no debate, defendendo a 

ideia de que não deve existir divisão de tarefas e que as crianças devem ser livres 

para escolher suas brincadeiras, essa opinião foi compartilhada por ambos os sexos, 

como se pode observar na declaração de um dos alunos a seguir: “na minha casa 

não existe tarefa de homem ou de mulher, todos fazem tudo, afinal todos vivem na 

mesma casa”. 

Quando o assunto debatido foi o estupro, os alunos também divergiram, parte 

da turma defendeu que a vítima, é vítima, e isso independe da forma com que ela se 

veste ou dos lugares que frequenta. Já a outra metade da turma sugeriu que a 

maneira de se vestir, se comportar e a escolha dos lugares que frequenta pode sim 

facilitar ou não que a mulher sofra algum tipo de agressão, porém, deixaram claro 

que não concordam com a atitude do estuprador e que independentemente da 

situação, a vítima não deixa de ser vítima. 

Em relação ao aborto, a maioria da turma se posicionou de forma favorável, 

alegando que a mulher deve ser a única a ter poder de decisão sobre o seu corpo. 

Opostos a maioria, alguns alunos defenderam que o aborto é por si só um ato contra 

os direitos, já que segundo eles, impede um indivíduo de viver. 

Como resultado do debate, os alunos realizaram atividades práticas 

relacionadas aos assuntos discutidos, a forma como iriam trabalhar, se em grupo ou 

individual, ou que via artística iriam seguir ficou a cargo dos mesmos. O último dia foi 

dedicado a exposição dos trabalhos, que resultaram em cartazes, poesias e vídeo, e 

entre os temas escolhidos estavam a liberdade da mulher, o feminismo, o estupro e 

o aborto. 

O que mais se destacou foi o interesse que os alunos demostraram em 

realizar as atividades, se reunindo em finais de semana e até mesmo fazendo 

pesquisas de campo para comprovar dados. Com isso, pode-se afirmar que os 
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objetivos das atividades foram atingidos, já que possibilitaram aos alunos questionar, 

refletir, expressar suas opiniões, como pode ser observado no trecho do poema que 

se segue:  

 
{...} Ei menina, tu és flor/ Pense grande, seja grande/ Sei que tem medo, 
deve ter medo/ mas não deixe de viver/ Ei menina, tu é flor/ Irradie sua luz, 
pois eles andam na escuridão por séculos e séculos/ Já não deve mais 
fugir, deve lutar/ Não espere por jardineiro algum/ É difícil, mais você vai 
aguentar/ Não deixe que te digam o seu lugar/ E você não deve nunca se 
calar/ Se imagine flor/ Ei menina, tu és flor/ Flor que cresce, que 
desabrocha. (J.C.R e L.M, 2017) 
 

É possível afirmar que as atividades seguiram, de forma natural, os passos 

apontados pela Base Nacional Comum Curricular (2017), que afirma a necessidade 

de se trabalhar temas transversais e comuns a realidade dos alunos, bem como a 

importância de estimular a formação do pensamento crítico dos mesmos, defendida 

por Ana Mae Barbosa. 

As atividades desenvolvidas foram, entre outros objetivos, uma forma de se 

verificar a possibilidade de se trabalhar seguindo a metodologia de Ana Mae 

Barbosa e seus três passos fundamentais, o Ler, o Contextualizar e o Fazer. Assim, 

o que pode se afirmar é que além de ser uma metodologia eficaz para a disciplina de 

artes, o método de Ana Mae pode ser incluído nos procedimentos didáticos de 

qualquer matéria, ou para se ensinar qualquer assunto dentro e fora de uma sala de 

aula. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A construção deste trabalho partiu da observação da necessidade de se 

humanizar a sala de aula, pois muito se discute sobre considerar o conhecimento de 

mundo do aluno, suas relações e o que vivencia. Porém, são poucos os professores 

que conseguem associar o conhecimento científico, que precisa ser trabalhado, a 

todo um contexto social no qual o aluno está inserido. 

A ideia central aqui defendida é de que todo assunto que interfira de alguma 

forma na vida dos alunos pode e deve ser discutido em sala de aula.  

O tema “mulher na sociedade” foi o escolhido para este trabalho, 

especificamente, por atingir a todos os que são e os que convivem com mulheres, 

partindo-se do pressuposto de que por ser este um tema comum, os alunos se 
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sentiriam a vontade e a participação nas aulas ocorreria de forma natural. O que se 

verificou é que sim, os alunos têm muito o que dizer e que existem maneiras de se 

conduzir as aulas que facilitam essa participação. 

A proposta de Ana Mae Barbosa conduziu as aulas de maneira tão natural, 

que foi apenas na conclusão das atividades em sala que se percebeu que todas as 

etapas da proposta haviam sido seguidas: o Ler, durante o processo de observação 

e leitura de imagem; o Contextualizar, que esteve presente em todas as explicações 

e durante os momentos de discussão e reflexão do debate; e o Fazer, encontrado 

nas atividades práticas produzidas, e por que não, nos pensamentos formulados 

após as reflexões. 

Contou-se, ainda, com a importante colaboração da teoria peirciana, 

analisada tão claramente por Santaella, possibilitando a leitura das imagens, por 

meio da primeiridade, secundidade e terceiridade, que assim como método de Ana 

Mae, faz com que o espectador das obras de arte faça mais do que apenas observá-

las, ele as vê, mas as vê como um todo, pois busca associações e reflete para então 

compreendê-las. 

É importante destacar que as dificuldades encontradas em alguns momentos 

nada têm a ver com a teoria de Peirce ou com o método de Barbosa, e se dão 

unicamente pela falta de tempo disponível para as aulas, sendo alguns dos assuntos 

discutidos temas novos para os alunos, com a leitura de imagem e os elementos 

simbólicos, percebeu-se que para a compreensão efetiva seria necessário um maior 

número de exemplos e uma explicação mais detalhada. 

Ainda sobre a temática trabalhada em sala de aula, se observou que, apesar 

da grande transformação que já ocorreu e que ainda ocorre na forma de pensar e de 

agir de homens e mulheres, a sociedade ainda se apoia em uma base de 

comportamentos machistas, e é papel do professor não apenas atuar na 

disseminação do conhecimento científico, mas também atuar enquanto agente de 

transformação social. 
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