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RESUMO 

 

 

RODRIGUES, Antonio Francisco da Silva. Uma abordagem contemporânea da história da 

arte no ensino médio. 2019. Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Programa de Especialização Ensino de Artes Visuais - EAD, vinculado à Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio Pedro II, como requisito 

parcial para obtenção do título de Especialista em Ensino de Artes Visuais, 2019. 

 

O presente estudo tem como tema a abordagem contemporânea da história da arte no ensino 

médio. Neste trabalho serão usados referenciais teóricos e artísticos da arte visual para gerar 

atividades educacionais e debates. Procuramos através da teoria do livro “O fim da história da 

arte” do autor Hans Belting (2005) e das pinturas de Harmonia Rosales, artista cubana 

contemporânea, produzir um projeto educacional que faça refletir sobre a necessidade de uma 

história da arte onde o jovem possa discutir os conceitos e ideias da arte visual, usando modos 

menos lineares de pensar diante do discurso conceitual de enquadrar a arte na história. Este 

projeto tem a preocupação de criar conexões e abordagens didáticas mais adequadas aos 

pensamentos artísticos e críticos da contemporaneidade, tendo como desafio criar 

oportunidades didáticas em formato de aulas sequenciais, que também auxiliem em outras 

formas de compreensão dos enquadramentos conceituas diante dos períodos da arte, que não os 

padrões hegemônicos históricos de obras e artistas de origem Europeia e Norte Americana no 

ensino da arte brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Educação. História da arte. Arte Visual. 



 

 

ABSTRACT 

 

RODRIGUES, Antonio Francisco da Silva. Uma abordagem contemporânea da história da 

arte no ensino médio. 2019. Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Programa de Especialização Ensino de Artes Visuais - EAD, vinculado à Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio Pedro II, como requisito 

parcial para obtenção do título de Especialista em Ensino de Artes Visuais, 2019. 

 

The present study has as its theme the contemporary approach to the history of art in high 

school. In this work will be used theoretical and artistic references of visual art to generate 

educational activities and debates. We seek through the theory of the book "The end of the 

history of art" by the author Hans Belting (2005) and the paintings by Harmonia Rosales, 

contemporary Cuban artist, produce an educational project that reflects on the need of an art 

history where young can discuss the concepts and ideas of visual art, using less linear ways of 

thinking before the conceptual discourse of framing art in history. This project has the concern 

of creating connections and didactic approaches more adequate to the artistic and critical 

thoughts of the contemporary, having as a challenge to create didactic opportunities in the form 

of sequential classes, which also help in other ways of understanding the conceptual 

frameworks before the periods of art, than the historical hegemonic patterns of works and artists 

of European and North American origin in the teaching of Brazilian art.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema deste estudo, uma abordagem contemporânea da história da arte no ensino 

médio, pode ser uma solução a um problema que percebemos na experiência com o ensino 

da arte, onde notamos que ao utilizarmos a história da arte dos livros atuais em sala de 

aula, ainda nos deparamos com um rígido enquadramento de culturas dominantes 

eurocêntricas, brancas, cristãs, masculinas, etc., sobre o que é uma obra de arte.  

Este estudo pesquisa a possibilidade de outras versões e ideias de sequências de 

aulas mais atualizadas com a contemporaneidade. O objetivo é apresentar os conceitos 

sobre a obra de arte ao jovem do ensino médio de um modo dinâmico e diferente da 

história rígida que foi narrada por europeus e norte-americanos.  

Percebemos na prática docente, que versões questionadoras quase não são usadas 

no ensino da história das artes visuais, mas poderiam ser utilizadas como um canal que 

permitiria outra visão, que não a elitista contada por europeus e americanos com intenções 

especulativas financeiras e de divulgação nacionalista. 

O que motivou a produção desta pesquisa foi ver através da prática docente em 

escolas do ensino médio público do Rio de Janeiro a importância do uso da história da 

arte como um caminho para descontruir e reconstruir novos conceitos que estão no dia a 

dia dos alunos e professores. Ao nos depararmos com os questionamentos feitos por 

artistas e teóricos contemporâneos como Harmonia Rosales e Hans Belting, que abordam 

nas suas produções a importância de outras versões da mesma arte visual, propomos a 

reflexão sobre a história de distintas nações, culturas e povos. Mencionamos neste 

trabalho outros estudiosos que também fazem parte do nosso referencial teórico, em 

destaque aqueles que pensam o ensino de Artes Visuais como Roger l. Taylor e Eliana 

Pougy. 

Este trabalho é divido em duas partes. A primeira consiste em um debate teórico, 

organizado em 3 capítulos, nos quais serão expostos a relevância do tema e do problema 

abordado para o ensino contemporâneo das Artes Visuais e os objetivos geral e específico 

deste trabalho. Apresentaremos os fundamentos conceituais e artísticos que embasam este 

debate, organizados em três subcapítulos. No subcapítulo 4.1 estabelecemos uma 

discussão pela reformulação transformadora na maneira de se ver o sentido da arte através 

de enquadramentos de conceitos históricos, questionando o enquadramento rígido 

imposto pela a história da arte. No subcapitulo 4.2 procuramos mostrar possibilidades de 
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ir além do conservador, criando possibilidades didáticas que confrontem experiências, 

hipóteses e conhecimentos produzidos historicamente na arte. No subcapitulo 4.3 

discutimos possibilidades de enquadrar a história da arte usando a pintura da artista 

cubana Harmonia Rosales como um recurso de debate de aula. 

A segunda parte deste estudo consiste em um produto educacional intitulado 

Saber + Arte. Este produto consiste em uma sequência de aulas com a didática 

apresentada na forma de cartões ilustrados em formato de brochuras confeccionados no 

site canvas.com. Serão usados os períodos da história da arte e suas obras marcantes para 

gerar atividades, debates e alternativas distintas de interpretações artísticas. Um dos 

nossos objetivos é desenvolver com o aluno do ensino médio, práticas de desconstrução 

das imagens e períodos impostos na arte ao longo da história e assim construir um outro 

olhar sobre as artes visuais, mais contemporâneo, humano e aberto a outras versões de 

interpretações da mesma obra clássica na história da arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

2 JUSTIFICATIVA  

 

As obras de arte clássicas apresentam ao olhar enigmas intencionais de sentidos 

variados: plásticos, críticos, culturais, temporais, locais, universais e falar sobre a 

experiência que vivemos tentando entender a esses enigmais não é uma questão de acerto 

ou erro, e cada forma de olhar tem sua validade. A produção de discussões sobre as 

diferentes interpretações inclusas neste projeto possibilita compartilhar significados e 

ampliar uma outra visão de mundo mais aberta e fora do pensamento crítico de culturas 

dominantes. O uso da arte no ensino médio apresenta uma história, que na maioria das 

vezes se mostra como um sistema de leis próprias e inquestionáveis que ao se depararem 

com os conceitos da arte visual contemporânea se desatualizam.  

 O desafio que envolve este trabalho está em questionar, o conceito reconhecido 

da arte para com isto tentar construir um olhar mais sistemático sobre a história da arte 

das outras culturas contemplando as diferenças de etnia, classe social e gênero de acordo 

com aquilo que é proposto pelo Ministério da Educação para o ensino de artes no Ensino 

Médio, como nos diz Pougy (2012, p. 15):  

 
[...] Com a promulgação da lei n.9 394, de 1996, o MEC trouxe uma proposta 

de ensino de Arte pós-moderno e multiculturalista para todos os cantos do país 

por meio dos parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino Fundamental, 

que foram publicados em 1997. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (PCNEM), que chegaram às escolas em 2000, todos 

estudantes têm direito, e o dever, de aprender a pensar artisticamente e a 

desenvolver seu conhecimento estético, reconhecendo e respeitando a 

diversidade cultural [...]  
 

 

Este projeto apresenta a experiência com a história da arte, como um processo de 

leitura e revelação, invocando uma atitude interrogativa, curiosa, que pode permitir ao 

aluno do ensino médio público se reconhecer como construtor de significados em sua 

relação multiculturalista com as artes visuais e com o mundo contemporâneo das 

imagens. 

Ao contemporizar o significado iconográfico da história da arte, podemos 

começar a recondicionar nossas mentes para aceitar novos conceitos de valor no campo 

da história da arte visual. A história das artes pode possibilitar um conhecimento mais 

ético, critico, diversificado, reflexivo e transformador, podendo ultrapassar os limites 

puramente técnicos da teoria da arte dominante europeia e norte-americana que apenas 

reconhece obras de arte e períodos artísticos pela assimilação técnica de suas 
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características e origens, sem um debate contextual e cultural de outras versões em torno 

do conceito de períodos da arte visual para o aluno do ensino médio.  

 
 
 [...] O ambiente atual, no qual as imagens técnicas instituem uma nova 

confusão, altera a imagem da história da arte, surgida em determinado 

momento para uma finalidade precisamente delimitada. Por isso, não e 

absolutamente um sinal de extravagancia querer fazer um balanço e eleger um 

posto de observação para examinar o fim de um modo de pensamento em 

prática não apenas na ciência especializada como também na arte. [...] 

(BELTING, 2003, pág. 11) 

 

O que o autor Hans Belting (2003) quis dizer é que, se esgotaram as combinações 

possíveis da história rígida de apresentar a arte. Por essa razão, deve-se julgar venturoso 

que coincida com esse esgotamento a emergência de uma nova sensibilidade capaz de 

denunciar outros caminhos de conhecimento a serem descobertos nas artes visuais do 

ensino médio. Criando uma consciência e um espaço que revele ao aluno do ensino médio 

uma linguagem artística emancipada do santuário do passado da Europa e Estados 

Unidos, onde a história da arte visual ainda atua. Vemos motivos suficientes para 

conceder importância aos problemas gerados na compreensão de um significado. A teoria 

de Hans Beting para este projeto de aulas serve como auxílio na compreensão do 

enquadramento ou significado dos acontecimentos artísticos apresentados pela história 

escrita da arte. Com isto a arte se ajustou ao enquadramento da história assim como a 

história se enquadrou a arte.  

No mundo contemporâneo podemos falar de uma perda do enquadramento que 

tem como consequência a dissolução da imagem, tendo em vista que esta arte não é mais 

delimitada por um rígido olhar. O questionamento do autor Hans Belting da teoria do fim 

da história da arte gera uma mudança no discurso dos antigos enquadramentos conceituais 

do que é arte e pode ser arte. 

 
Todo gênero artístico mostra se como um enquadramento, em que foi decidido 

o que poderia tornar-se arte. Mas o significado do enquadramento, que mantem 

o observador a distância e o obriga a um comportamento passivo, estende se 

além disso para a situação geral em que a cultura com tal e experimentada. 

(BELTING, 2003, pág. 37)  

 
 

O fato é que o título do livro “O fim da História da arte” de Hans Belting oferece 

o mote de formular reflexões a serem usadas como possibilidades de aulas de arte do 

ensino médio, assim como as pinturas da artista Harmonia Rosales, criando a 

possibilidade de uma história da arte menos rígida e passiva com os conceitos 
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eurocêntricos e nos currículos organizados segundo a cronologia e historiografia 

ocidental. 

Segundo Anna Teresa Fabris (1998), as tecnologias disponíveis no mundo 

contemporâneo estão redefinindo os conceitos de espaço, tempo, memória, produção e 

distribuição do conhecimento, estamos em busca de uma outra epistemologia e 

necessitamos de outro modo de pensamento, consequentemente necessitamos também de 

outra visualidade. 

A arte visual tem o poder universal de carregar seu conhecimento transformador 

em códigos visuais de fácil compreensão e paradoxalmente carrega o poder da 

desconstrução das configurações culturais. Pensamos que o ensino das artes visuais via 

história da arte deve buscar o que há no cotidiano escolar e do meio ambiente dos jovens, 

usando os símbolos imagéticos da arte para criarem paralelos de conhecimentos, com o 

dia a dia dos alunos do ensino médio, como desenhos animados, histórias em quadrinhos, 

revistas, filmes, ilustrações, músicas e etc. Para Analice Dutra Pillar, muitas vezes olha-

se sem ver, pois o indivíduo diante de tantas informações visuais não tem possibilidades 

de absorver e fazer a leitura de tudo o que vê. Segundo MARTINS (2005:18).: 

 
Mediar é, portanto, propiciar espaços de recriação da obra. Para isso é preciso 

acreditar no ser humano, ter confiança de que semente poderá render frutos. 

Implica em acreditar no aprendiz e por isso dar crédito à sua voz, desejos e 

produção, e em encontrar brechas de acesso para percepção criadora e a 

imaginação especulante, para ampliar e instigar infinitas combinações, como 

num caleidoscópio  

 

A intenção deste trabalho é destacar a importância do papel de mediador/curador 

que pode ser desempenhado pelo professor de Artes Visuais. Utilizando como referência 

o conceito de curadoria educativa que é de extrema importância para a atuação deste 

trabalho, pois quem ensina arte é que se faz mediador em sala de aula. O educador é quem 

faz a edição e interpretação das imagens uma vez que o aluno vê a arte através do recorte 

de imagens do próprio professor e esta é a maior responsabilidade, a de dar ou não 

autonomia no fluir do aprender arte. A arte contemporânea foi escolhida para compor este 

trabalho por acreditar que ela pode proporcionar ao aluno situações diversificadas capazes 

de levá-lós a refletir sobre a arte, sobre o mundo em que vive e também sobre o seu papel 

no mundo. Trabalhar com a arte contemporânea é promover um contato, mais próximo 

do tempo e do espaço dos jovens do ensino médio.  

A atuação do professor de arte na contemporaneidade deve procurar brechas para 

problematizar o olhar sobre a imagem, para que o aluno do ensino médio possa perceber 

a obra de arte em suas próprias relações e significados com os sistemas simbólicos da 
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história das artes visuais, apreendendo assim com os sentidos e o olhar, através das 

imagens, textos, reproduções, histórias e linguagens diferenciadas das artes visuais.  

O projeto educacional de aulas sequenciais Saber + Arte discorre, através de 

cartões, que trazem possibilidades de um outro olhar menos rígido as regras clássicas na 

história das artes visuais no ensino médio, e procura através de projetos de aulas 

sequencias gerar debates que reflitam sobre a necessidade de uma história onde o jovem 

possa ser interlocutor, que expresse distintos modos de pensamento, e consequentemente 

saiba se relacionar com a diferença de ideias e conceitos, tendo outras formas de 

compreensão das representações conceituas encontradas nos períodos da história da arte 

clássica, levando a analisar, questionar,  respeitar e discutir conceitos que reflitam sobre 

outros pontos mais multiculturalistas diante dos enquadramentos conceituais 

hegemônicos da história da arte clássica. 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo geral  

 

Ampliar as discussões sobre as diferentes versões e interpretações dos conceitos 

históricos da arte.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Diversificar a compreensão de períodos e produtos artísticos. 

 

 Trabalhar combinações, reelaborações imaginativas, criativas, intuitivas, 

estéticas e conceituais. 

 

 Experimentar saberes sobre a natureza, a cultura, a história e seus contextos.  

 

 Influenciar reelaborações e dar possibilidades imaginativas de experiências 

com as realidades culturais em que vivem os jovens. 

 

 Estimular a leitura crítica sobre os pontos de vista na história das artes visuais. 

 

 Descontruir o determinismo de gênero, social e histórico. 

 

 Defender as representatividades através de novas possibilidades conceituas e 

de enquadramento na história da arte. 

 

 Ampliar a compreensão de períodos históricos e de produtos artísticos, dar a 

possibilidade de um outro olhar. 

 

 Reconstruir a compreensão de períodos históricos e de produtos artísticos, dar 

a possibilidade de um outro olhar. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo Hans Beting (2003) o fim da história da arte não significa o fim da 

ciência ou da arte em si, e sim o fim de uma tradição, cujo questionamento teve início no 

período moderno. Neste período havia uma visão de conceito cultural, com uma categoria 

histórica, onde a arte não se encontrava na vida, mas em si mesma, ou em um livro ou 

museu, e daí se enquadrava o que poderia ser arte. 

O modo de observar a arte como uma maneira de conhecimento e compreensão, 

nos tempos atuais não se assimila cultura e arte pelo mesmo viés como se olha um quadro 

na parede de um museu até o século XX. Cada vez mais vemos apresentações visuais 

interativas tal como um espetáculo coletivo, e com isto a cultura do entretenimento é 

maior, onde o causar surpresa é mais interessante do que o ensinar, como se 

participássemos de algo que não nos interessa tanto compreender.  

 
Quem fala sobre arte a encontra em todas as funções possíveis por ela exercidas 

hoje. Em todo caso, onde a arte não gera mais conflitos, mas garante um espaço 

livre no interior da sociedade, ali desaparece o desejo de orientação que sempre 

estava voltada para o especialista. Onde não existe mais esse desejo, ali 

também deixa de existir o leigo. (BELTING, 2003 pág. 41)  

 

Vemos que a história da arte é uma construção de ideias e também uma disciplina 

que via de regras elegemos para falar da arte de uma forma escrita e visual. Ela se 

apresenta como um produto cultural, onde existem diferentes e contraditórios universos. 

A teoria neste projeto educacional é colocada para viabilizarmos uma outra forma de 

experiência sensível, pois são possíveis várias maneiras de se perceber a arte, 

contrariando o caráter de verdade absoluta e criando uma possibilidade de desvio de um 

só modelo de entendimento da arte via história. Este problema e explicado por Bueno 

(2007, pág. 21): “A história não existe como simples decorrência, não somos apenas 

produtos de uma época ou de um meio, mas trazemos conosco a capacidade de 

transformá-la, de atuarmos em sua fabricação”. 

As diferenças são várias, mas não nos impedem de insistir na importância de se 

compreender este momento da história da arte como um possível instrumento capacitado 

a transformar o ensino da arte no ensino médio. Trata se agora, de identificar e aflorar 

potencialidades para um enquadramento da arte que faça mais uso da experiência e menos 

das convenções rígidas e lineares da história produzida pela Europa e Estados Unidos. 
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4.1. Um outro enquadramento na história da arte 

 

Desde o período moderno há a demanda por uma reformulação transformadora na 

maneira de se ver o sentido da arte através dos discursos de enquadramentos de conceitos 

históricos. Repensar o enquadramento rígido imposto por esta história da arte significa 

determinar relações cabíveis entre a sua herança e os seus anseios atuais. A certeza de 

que este conceito rígido e linear da grande história da arte cai por terra junto com a 

autoridade que é dada a forma na obra de arte. Pensamos com isto que, a arte de um modo 

geral se dissolveu num espectro de fenômenos opostos que há tempos aceitamos como 

arte bem antes de termos formado um conceito diversificado na própria história. Para 

Hans Belting: 

 
Há algumas décadas a pressão pela inovação na arte aumentou na mesma 

medida em que encolheram as possibilidades de inovação nas artes clássicas O 

ritmo com que surgem as invenções artísticas acelera-se, mas a importância das 

inovações reduziu-se na mesma medida em que elas não criam mais nenhum 

estilo novo. (BELTING, 2003 pág. 202) 

 

 

Podemos dizer então que, depois que a produção artística se afastou da 

preocupação de inovação todos os estilos passaram a ser admitidos um ao lado do outro, 

deixando para o artista a escolha de qual tipo de arte se queira fazer. Ao olharmos para a 

modernidade clássica e a sua pretensão de universalidade, atualmente se demostra uma 

visão eurocêntrica onde jamais esteve voltada para a ampliação global.  

Atualmente os caminhos de construção transdisciplinar de conhecimentos 

permitem ao aluno do ensino médio fazer suas escolhas artísticas e conceituais sem a 

imposição institucionalizada da Europa e Estados Unidos de avaliação do que é arte. 

 

Todo gênero artístico mostra-se como um enquadramento, que mantém o 

observador a distância e o obriga a um comportamento passivo que se estende além disso 

para a situação geral em que a cultura como tal é experimentada. Apesar de termos 

descoberto alguns fatores necessários para uma outra compreensão das artes visuais pela 

história da arte conservadora, no entanto a arte visual não deve estar fora do processo do 

mundo, ela é parte dele.  

Devemos pensar em caminhos que apontem conceitos que possam ser 

categorizados por processos a serem compreendidos por possibilidades e não por 

afirmações históricas institucionalizadas. Abordar um novo exame da história das artes 
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visuais para os jovens, colaborando para uma educação através da história da arte que 

descontrua e construa outras formas de usar e ver a arte visual no ensino médio. 

Por fim, a história da arte é um lugar de identidade e contradições conceituais, que 

passam pelo seu momento de reavaliação, restruturação e adaptação.  

 

4.2 A história da arte no ensino médio 

 

Sabemos que os jovens do ensino médio possuem um repertório artístico e estão 

a desenvolver o seu próprio gosto estético. O estudo da arte visual contemporânea precisa 

ter significado para o aluno do ensino médio, fazendo com que ele se reconheça como 

integrante de uma comunidade de artistas, apreciadores e críticos de arte.  

As aulas de história da arte no ensino médio devem apreciar produtos de arte em 

suas várias linguagens desenvolvendo no aluno a fruição e a análise técnica para com isto 

refletir, questionar, respeitar e preservar as diferentes e múltiplas linguagens ao longo da 

história de diferentes grupos sociais e étnicos, gerando a comunicação com o patrimônio 

nacional e internacional de uma forma mais interativa do que impositiva por potencias 

culturais. Segundo Roger l. Taylor: 

 

Poderíamos sugerir que acréscimos a tradição da arte resultam de uma certa 

situação de classe na sociedade, em vez de algo que emerge da deliberação 
racional. Na sociedade contemporânea a sustentação da tradição da arte e o 

crescimento dela derivam dos processos sociais dentro da classe média alta ou 

da burguesia. (Roger l.Taylor 2005, pág. 46)  

 

Especificamente a arte visual propicia a formação cultural e imagética por meio 

de conceitos, expressões visuais e sensoriais de um modo geral. Falta a perspectiva crítica 

e coerente no ensino da arte visual através da história que compreenda as relações sociais, 

identidades e singularidades que estão relacionadas com o ensino da arte visual no ensino 

médio. O jovem pode transformar-se quando estabelece e compartilha relações pessoas e 

significados na experiência com a arte visual, podendo desenvolver um olhar ativo e 

imaginativo, sendo necessário buscar um referencial que possibilite ir além do 

conservador, algo que confronte experiências, hipóteses e conhecimento produzidos 

historicamente. 

Os alunos do ensino médio poderiam usar as suas dúvidas imagéticas e conceituais 

sobre a história da arte para criar conexões de conhecimento que não o da arte que fabrica 
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a fixação por rótulos de valores artísticos. Com base nisto a ideologia da arte visual parece 

não estar à altura da prática da arte como conhecimento e criatividade. 

Precisamos de uma história da arte mais coletiva e contemporânea, onde se 

construa conhecimento através de mudanças profundas nos conceitos de enquadramento 

e práticas de conhecimento, sendo necessário um modo de aprendizagem de arte mais 

contemporâneo em nossas escolas.  

O foco do nosso trabalho centra-se na ação de mediar a história da arte clássica e 

contemporânea não como ponte entre quem sabe o que, mas como um provocar que 

questiona, impulsiona contra as próprias amarras de interpretações conceituais 

reducionistas, lançando desafios de pontos de vistas diversos e valorizando as 

diversidades.  

Entre múltiplos lineamentos que problematizam conceitos e práticas pedagógicas 

mediadoras, partimos deste conceito de um outro olhar mais contemporâneo sobre a 

história da arte para caminhar pelas ideias de Hans Beting (2003), que cunhou o título de 

seu livro de “O fim da história da arte”, assim como de outros teóricos como Peter Burger 

(2008) e Roger L. Taylor (2005), contornando inicialmente o conceito para depois 

apresentar um produto educacional para os professores de arte visual do ensino médio. 

Nosso desejo é compartilhar nossos percursos aos professores para estudar uma 

outra forma de apresentar a história da arte, tendo uma maior ênfase no papel a ser 

desempenhado pelo educador que deve atuar como um curador, um mediador e um 

pesquisador no sentido de não restringir o acesso de seus alunos a apenas um ideal ou 

discurso artístico. 

 

4.3. Uma outra possibilidade de enquadrar a história da arte usando a pintura 

de Harmonia Rosales 

 

A apreciação da obra de arte por meio da história da arte feita pelo aluno do ensino 

médio público, possibilita criar conexões e aprendizagens que façam o aluno trabalhar as 

variadas combinações artísticas a partir de elementos do cotidiano e dos seus saberes 

históricos e contextos culturais. 

 
Em tempos em que a representatividade é tão importante em qualquer área, 

uma artista cubana vem mudando a forma como a arte pode ser vista. A artista 

Harmonia Rosales é uma pintora que recria várias obras clássicas substituindo 

os personagens principais por mulheres negras. (Designculture.com.br, Rafael 

Machado, 2018) 
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A pintura da artista contemporânea Harmonia Rosales, intitulada “O Nascimento 

de Oxum”, demostra em sua composição várias possibilidades de interpretações e versões 

da obra de arte de um mesmo período da história clássica. As razões da escolha desta 

artista cubana vêm da possibilidade da pintura de subverter o ponto de vista das obras de 

arte clássicas da história quando faz uma outra versão das famosas obras do 

Renascimento. Suas pinturas criam uma contra narrativa, que ao descontruir um padrão 

estético histórico do período da arte clássica, constrói por outro lado, um olhar mais 

contemporâneo e multiculturalista, cheio de novas possibilidades estéticas de 

reinterpretação da história da arte visual.  

 

 

Foto 1 – O Nascimento de Oxum 

 

 

Fonte: https://www.harmoniarosales.com/. Acesso em 13 de fevereiro de 2019. 

 

Segundo a pintora Harmonia Rosales: 

 
[...] tradicionalmente, nós vemos Vênus como uma linda mulher de cabelos 

esvoaçantes, meu cabelo nunca foi assim, então eu ficava me questionando por 

que essa deveria ser a pintura da mulher mais bonita do mundo. Então eu 

mudei-a e a pintei com vitiligo, porque as imperfeições são coisas bonitas. [...] 

(Designculture.com.br, Rafael Machado, 2018) 

 

https://www.harmoniarosales.com/
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Ao usarmos a pintura da artista encontraremos fortes indícios para um debate na 

arte visual onde o aluno tem a possibilidade de não ser somente um receptador passivo 

do conhecimento através da história da arte. A história ocidental com isto mostra que não 

oferece mais um modelo exclusivo universal, não devemos nos queixar, mas devemos ver 

como um motivo para a tolerância com as outras hipóteses e versões do mesmo período 

da história da arte, na busca por caminhos distintos no conhecimento da arte visual. 

 
“Se você considera que toda a vida humana saiu da África, do Jardim do Éden 
e tudo mais, faz sentido pintar Deus como uma mulher negra.” (Harmonia 

Rosales para Designculture.com.br, Rafael Machado, 2018) 

Harmonia Rosales 

 

O trabalho de Harmonia, que tem um forte cunho político, mostra a importância 

que a arte tem em criar o debate sobre os estereótipos clássicos da própria história da arte, 

dizendo que o intuito de fazer tal “substituição” é subverter o ponto de vista das obras 

criando uma pintura significativa, mudando o roteiro e estabelecendo uma contra 

narrativa.  

Com isto, a artista abre a possibilidade de utilizar a pintura para questionar a 

própria história da arte com suas verdades, dando voz a representatividade e a importância 

da atualização, assim como a flexibilização, ao abordar os períodos da história da arte no 

ensino médio público. Ao abrir distintas possibilidades da visão do aluno tomando como 

princípio aos seus referenciais, criam-se outras possibilidades de visibilidade do mundo, 

com isto, tornando-se um dispositivo de valorização de subjetividades e de criação para 

que estes sejam reconhecidos em seus contextos escolares, rompendo com a visão elitista 

da arte, afirmando as diversas identidades presentes na escola e as múltiplas conexões, 

além do reconhecimento destas mesmas identidades como produtoras de saber. Para 

Fiher: 

 

No estudo da história da arte, não devemos encarar a arte como um conjunto 

anônimo e sim como o trabalho de artistas individuais, possuidores de dons e 

aspirações especificamente deles. Acima de tudo, devemos estudar as 

condições sócias, os movimentos e conflitos de cada período, as relações entre 

elas e as ideias resultantes dessas lutas- na religião, na filosofia e na política - 

a fim de que a arte do período estudado nos apareça em um contexto 

imaginário. Precisamos precaver-nos contra a leitura em cada obra de arte ou 

em cada elemento de estilo de uma expressão direta e sem ambiguidade de uma 

classe ou situação social. Cuidemos de não julgar a obra de um escritor, de um 

artista ou de um músico exclusivamente de acordo com o ser ele “progressista” 

ou “reacionário”. (FIHER, ano 1987, pág. 173) 
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Tendo como referencial estas afirmações, o ensino através da história da arte pode 

contribuir através do uso da imagem para a ruptura e crítica aos modelos que não levam 

em conta os diversos contextos discursivos, culturais, sócias e históricos envolvidos em 

torno dos significados produzidos pelo o aluno. Pensamos já existir um espaço de 

questionamento de um modelo conceitual eurocêntrico na arte visual, assim como a 

importância de contemplar a diversidade de conhecimento e experiências culturais e 

históricas dos alunos do ensino médio público. Segundo Hans Belting:  

 

Ao passo que a historiada da arte amplia-se ainda mais, uma vez que é vista de 

modo bastante geral como um componente inseparável da história e da cultura, 

ou seja lá” não permanece mais apenas “em seu próprio território”. O resultado 

paradoxal consiste, contudo, em que, apesar disso ou por causa disso ou por 

causa disso, deixa de existir aquela história da arte que discute seu tema comum 

a apresentação única do acontecimento artístico, mas surge uma possibilidade 

de escolha entre várias “história da arte”, as quais se aproximam da mesma 

matéria por diferentes lados. (BELTING, 2003, pág. 23)  

 

As pinturas da artista cubana Harmonia Rosales podem ser um importante 

dispositivo para a ruptura com modelos conceituais antigos que não levam em conta a 

leitura crítica e questionadora do aluno. Ela traz com sua pintura a possibilidade de pensar 

a subjetividade e a identidade além da ideia fixa e estanque de uma cultura da arte presa 

a um determinismo histórico e social. Portanto a importância para se pensar uma história 

da arte, mas aberta e não mais fechada a uma cultura dominante. Que use as suas próprias 

e rígidas convecções para se questionar e reconstruir a história de forma mais 

diversificada, com possibilidades de interpretações e prazeres estéticos em aberto para os 

aspectos de outras culturas que não as dominantes. 

 Este trabalho propõe em sua segunda parte a elaboração de um material 

pedagógico de apoio a docentes da área de Artes Visuais, sendo uma sequência de cartões 

que serão usados como projeções em sala de aula, com a intenção de promover um 

comparativo dos períodos da história da arte clássica e contemporânea. Neste projeto de 

sequência de 16 aulas escolhemos usar o período do Renascimento como a referência 

clássica. 

A pintura da artista Harmonia e o livro do autor Hans Beting intitulado “O fim da 

história da arte” serão as referências questionadoras contemporâneas para debater e 

comparar o conceito de História da Arte no Renascimento e na atualidade.  

O objetivo do projeto educacional é construir através de diversos períodos da arte 

visual debates inclusivos com os jovens do ensino médio, criando possibilidades de outros 
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olhares e formas de crítica a ênfase que recebem, entre nós brasileiros, da arte europeia e 

estadunidense, que se mostra exclusiva, não dando margem a diversidade cultural.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme os referenciais teóricos e visuais citados aqui neste projeto, 

especificamente as Artes Visuais, se constitui uma importante disciplina no currículo 

escolar, tendo questionamentos construtivos e transdisciplinares. Seu ensino possui 

conexões dinâmicas claras e significativas na educação dos jovens do ensino médio, 

visando auxiliá-los na construção do conhecimento. 

 

A arte visual permite conhecer os objetos e formas que estão no nosso cotidiano 

exercitando a observação crítica e fixação de sua própria realidade artística. Quanto ao 

ensino das artes visuais através da história da arte o estudo indica que, como em qualquer 

outra disciplina, há necessidade do professor buscar conhecimento que lhe dê suporte à 

sua prática educativa, levando em consideração a importância das interações e sua 

relevância na formação dos alunos, assim como a importância da experiência particular e 

da interação com múltiplos ambientes. 

 

A relação estética com o mundo é comum a qualquer ser humano, ou seja, todos 

somos capazes de exercer a leitura que vai além do conceito e do objeto. Temos a 

oportunidade de estabelecer leituras abertas na história da arte clássica, que se prestam a 

ir além daquilo que é observável, pois ela é constituída também por um universo invisível 

de representações, desvendado pela possibilidade de imaginar. 

 

O trabalho refletiu ainda sobre como um instrumento teórico que é como a história 

da arte pode viabilizar experiências significativas e propiciar o aprendizado de novas 

formas de discurso ao enquadrar uma obra de arte, e como ela pode ir além das 

convenções de imposições de superioridade territorial, artístico e mercadológico da arte 

clássica, permitindo com isto, a criação de consciência de um maior número de jovens, 

ao conviver com a sua liberdade crítica e a do outro. 
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RESUMO 

 

RODRIGUES, Antonio Francisco da Silva. Título: Saber + Arte: uma 

abordagem contemporânea da história da arte no ensino médio. 2019. 

Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Programa de Especialização Ensino de Artes Visuais, Rio de 

Janeiro, 2019. 

 

Este produto educacional é um projeto de sequência de aulas que usará a 

comparação entre obras clássicas do Renascimento e obras contemporâneas, 

como subsídio ao debate e instrumento de reflexão. O produto educacional foi 

produzido como cartões em layout brochura através do site de design 

canvas.com, tendo a duração de um bimestre letivo, podendo ser usado de 

forma cronológica ou não. A referência teórica deste projeto educacional se 

baseia no livro intitulado “O fim da história da arte” de Hans Belting, onde o 

autor não defende o fim da história da arte, mas sim a mudança no discurso do 

enquadramento da arte, já que o objetivo da história da arte mudou e não se 

ajusta mais aos seus velhos enquadramentos teóricos. Também serão usadas 

obras da artista cubana Harmonia Rosales, que cria uma contra narrativa 

significativa ao recria pinturas clássicas dos livros de história da arte em 

versões contemporâneas, dando destaque a figuras negras no lugar de brancas, 

invertendo o roteiro imposto pela história da arte visual ela. Trazer a luz a 

relativa importância do significado e compreensão de uma história da arte, 

mais versátil, dando para ao aluno do ensino médio público a possibilidade de 

outros enquadramentos e conceitos que não as institucionalizadas por europeus 

e norte-americanos.  

 

 

Palavras-chave: história da arte-diversidade-critica 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Prezado(a) Professor(a), 

O produto Saber + Arte foi produzido devido a necessidade de criar 

diferentes conexões e didática mais adequada ao pensamento artístico e crítico 

da contemporaneidade, entendendo como desafio, criar aulas sequenciais que 

auxiliem na compreensão dos conceitos dos períodos da arte, distintos da 

abordagem padrão, onde temos a homogenia dos históricos de obras e artistas 

de origem Europeia e Norte Americana. O produto analisa a necessidade de 

uma história da arte onde o jovem possa ser interlocutor, expressando distintos 

modos de pensamento, levando-o a discutir ideias que reflitam sobre outros 

pontos de vista, gerando a possibilidade de um olhar mais aberto e 

contemporâneo. Contendo uma abordagem atual e eficaz para o ensino médio, 

traz de forma concisa e dinâmica questões importantes sobre a arte e sobre o 

papel do artista como agente do questionamento. Pensado para dar suporte ao 

professor, Saber + Arte é um produto educacional criado em forma de cartões 

tendo como referencial teórico, o livro “O Fim da História da arte” do autor 

Hans Belting (2005) e artístico, as pinturas de Harmonia Rosales, artista 

cubana contemporânea. Possuindo vinte aulas, tem o objetivo de atingir um 

bimestre letivo, configurando-se em duplas de cartões contendo informações 

que geram comparativos entre obras e fatos de períodos da história da arte 

clássica do Renascimento em oposição a obras e temas contemporâneos.  
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2 TEMA  

 

O objetivo do produto, Saber + Arte, é desenvolver no aluno do ensino 

médio um outro olhar sobre as artes visuais, possibilitando a prática da 

desconstrução das imagens e períodos impostos na arte ao longo da história, 

possibilitando a construção de um olhar mais contemporâneo, humano e aberto 

a distintas versões de interpretação da história da arte.  

O produto educacional Saber + Arte utiliza obras de artistas do período 

clássico do Renascimento como “A criação de Adão” de Michelangelo e “O 

Nascimento de Vênus” de Botticelli, como forma de oposição as obras da 

artista contemporânea Harmonia Rosales, tendo como objetivo promover o 

debate e a desconstrução de pensamento e conceitos clássicos da história da 

arte. Foram abordados temas como a figura feminina como protagonista, 

desigualdades étnicas e conceitos clássicos como a simetria e harmonia das 

formas da Grécia antiga, além de temas que reforçam o ensino da teoria das 

artes visuais no ensino médio. 
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3 ORGANIZAÇÃO 

 

O projeto de aula é organizado em cartões separados em quatro cores: 

vermelho, amarelo, azul e verde. Cada sequência possui cinco cartões, onde 

cada cor é distribuída em: cartão clássico 1, cartão contemporâneo 2, cartão 

Questione + Arte, Cartão Informe + Arte e Cartão Atividades + Arte, somando 

16 aulas de 50 minutos cada para apresentação durante um bimestre letivo.  

Os cartões estão estruturados em layout de brochura contendo três 

espaços editáveis. O primeiro espaço conta com imagens de obras de artes 

clássicas e imagens de obras contemporâneas que questionam conceitos e 

períodos das artes, o segundo espaço dá informações interessantes dos 

distintos períodos da arte e o terceiro espaço é usado para frases ou trechos de 

textos que questionam as possíveis imposições feitas pela história da arte. 

I. Características visuais e/ ou materiais: 

a. Configuração do produto; 

i. Slides para uso em projeções em sala de aula para 

auxílio aos professores nas aulas de artes visuais. 

ii. É de responsabilidade do professor a divulgação da 

autoria do produto, sendo permitida sua distribuição. 

b. Acesso:  

i. Será disponibilizado para download através de link 

compartilhável do Google Drive 

https://drive.google.com/file/d/1OramA5sadka3y9AV

QVbD2qs7b7CPfyWf/view?usp=sharing 

c. Uso: 

i. Este produto deverá ser iniciado com uma cor e uma 

dupla de cartões que estão sinalizados por cartão duplo 

https://drive.google.com/file/d/1OramA5sadka3y9AVQVbD2qs7b7CPfyWf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OramA5sadka3y9AVQVbD2qs7b7CPfyWf/view?usp=sharing
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1 clássico e cartão duplo 2 contemporâneos, em seguida 

temos os outros três cartões, Questione + Arte, Informe 

+ Arte e Atividades + Arte, com temas clássicos e 

contemporâneos a serem comparados e questionados 

para as atividades educacionais.  

ii. A duração prevista para o uso do produto é de um 

bimestre letivo. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

 

 

O produto educacional de aulas sequenciais com o uso de cartões 

brochuras, intitulado de Saber + Arte, foi elaborado através do site de criação 

e edição de design Canvas. Estes cartões foram criados para uso como 

projeções em sala de aula através de computador, devendo sempre ser iniciado 

com um par de cartões comparativos identificados por cores e números: cartão 

duplo 1 clássico e cartão duplo 2 contemporâneo, onde as referências artísticas 

e teóricas contemporâneas serão usadas para informar e questionar as obras de 

arte clássicas e a própria história gerando questionamentos, informações e 

atividades didáticas de uso de temas e ferramentas atuais para os jovens do 

ensino médio.  

A escolha da artista cubana Harmonia Rosales ocorreu devido as 

características de seu trabalho visual, que tem um forte cunho político, 

demonstrando a importância que a arte tem em criar o debate sobre as rígidas 

versões e formas de se enquadrar os períodos da arte e os estereótipos clássicos 

Europeus e dos Estados Unidos. 

Já o autor Hans Betting, que ao colocar o título de seu livro de “O fim 

da história da arte”, aborda o grande desafio contemporâneo de enquadrar ou 

reconfigurar a história da arte, pois acreditamos também que este 

questionamento do fim da história da arte pode gerar debates sobre a ênfase 

que recebe as artes europeias e norte americanas na história da arte no Brasil, 

que é composta exclusivamente de uma arte branca e masculina. 

A grande dificuldade da elaboração desta proposta, foi a busca por uma 

história da arte que contemple diferentes etnias, e construa um olhar mais 

sistemático sobre a arte das outras nacionalidades, que questionam a ausência 
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da figura feminina na arte clássica. Acreditamos que este projeto educacional 

tem como grande objetivo tornar-se uma ferramenta crítica que amplie o 

repertório artístico e cultural dos alunos e possa tornar o ensino de arte mais 

inclusivo e atual, trazendo a necessidade de reforçar a herança estética e 

artística dos alunos do ensino médio, fazendo com que eles se reconheçam 

como integrantes de uma rede de críticos e apreciadores de arte visual, 

estimulando-os a valorizar o seu meio ambiente, o respeito pela diversidade 

artística e étnica da obra de arte. 
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REFERÊNCIAS 

EDIÇÃO 

Canvas - www.canvas.com 

 

IMAGENS 

Foto 1 – A criação de Deus 

https://www.instagram.com/p/BZOoHvZgLJf/ 

Foto 2 – A criação de Adão 

https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Cria%C3%A7%C3%A3o_de_Ad%C

3%A3o#/media/Ficheiro:God2-Sistine_Chapel.png 

Foto 3 – O nascimento de Oxum 

https://www.instagram.com/p/BZOoHvZgLJf/ 

Foto 4 – O nascimento de Vênus 

https://artsandculture.google.com/asset/the-birth-of-

venus/MQEeq50LABEBVg?hl=pt-

BR&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%

22%3A8.80140796685066%2C%22size%22%3A%7B%22width%22

%3A1.6981785323693177%2C%22height%22%3A1.237499999999

9998%7D%7D 

Foto 5 – A mulher virtuosa 

https://www.instagram.com/p/BZOoHvZgLJf/ 

Foto 6 – O homem vitruviano 

https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/o-homem-

vitruviano-leonardo-da-vinci/ 

Foto 7 – Civilizado da américa 

https://www.instagram.com/p/BZOoHvZgLJf/ 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Cria%C3%A7%C3%A3o_de_Ad%C3%A3o#/media/Ficheiro:God2-Sistine_Chapel.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Cria%C3%A7%C3%A3o_de_Ad%C3%A3o#/media/Ficheiro:God2-Sistine_Chapel.png
https://www.instagram.com/p/BZOoHvZgLJf/
https://artsandculture.google.com/asset/the-birth-of-venus/MQEeq50LABEBVg?hl=pt-BR&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A8.80140796685066%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.6981785323693177%2C%22height%22%3A1.2374999999999998%7D%7D
https://artsandculture.google.com/asset/the-birth-of-venus/MQEeq50LABEBVg?hl=pt-BR&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A8.80140796685066%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.6981785323693177%2C%22height%22%3A1.2374999999999998%7D%7D
https://artsandculture.google.com/asset/the-birth-of-venus/MQEeq50LABEBVg?hl=pt-BR&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A8.80140796685066%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.6981785323693177%2C%22height%22%3A1.2374999999999998%7D%7D
https://artsandculture.google.com/asset/the-birth-of-venus/MQEeq50LABEBVg?hl=pt-BR&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A8.80140796685066%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.6981785323693177%2C%22height%22%3A1.2374999999999998%7D%7D
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Foto 8 – A virgem 

https://www.instagram.com/p/BZOoHvZgLJf/ 
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CARTÕES 

SABER + ARTE 
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