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RESUMO: Este artigo tem como objetivo problematizar como os conteúdos de História da 
Arte perpassam o currículo escolar, buscando compreender o modelo de formação docente 
presente nas licenciaturas em Artes Visuais. Vale esclarecer que este artigo é oriundo do 
projeto de doutorado em Artes Visuais, que está em andamento, desta pesquisadora.  É 
possível dizer que há várias discussões sobre arte/educação, sobre história da arte, isso, 
sem abordar a elaboração dos programas de ensino ainda seguindo uma linha cronológica 
da Arte ou seguindo uma estruturação por temas, entre outras propostas sistematizadas no 
referencial da área. Para esta pesquisa foi feito uso de uma metodologia de pesquisa 
bibliográfica, pois é desenvolvida tendo como base materiais científicos já elaborados, como 
livros, artigos e teses. (GIL, 2008). 
 
Palavras-chave: Arte/Educação. História da Arte. Currículo escolar. 
 
 
ABSTRACT: This articule derives from the ongoing PhD in Visual Arts Project by this 
researcher and aims to discuss how the contents of Art History permeates the school’s arts 
curriculum, seeking to understand the teacher’s formation model in Visual Arts. There are 
several discussions about art and education on the history of art field of investigation that do 
not address the issue of development of curricula and that still follow a rigid timeline of Art 
and a theme structure, among other systematized proposals in this area of reference. This 
article made use of a methodology literature as it is takes its scientific base materials already 
developed, such as books, articles and theses. (GIL, 2008). 
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Introdução: 

Este artigo é um recorte do desenvolvimento do projeto de doutoramento desta 

pesquisadora. A pesquisa de doutorado irá trabalhar com um grupo de formação de 

professores da rede pública da cidade de Florianópolis. Partirá da observação das 

aulas deste grupo até a aplicação de um método que introduza ou que insira de 

forma diferente a história da arte nas aulas desses professores, mas para isso é 

necessário, antes de tudo partir do que já se tem escrito sobre a relação ensino de 

artes visuais e história da arte. Portanto, o objetivo aqui é problematizar como os 

conteúdos de História da Arte perpassam o currículo escolar, buscando 
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compreender o modelo de formação docente presente nas licenciaturas em Artes 

Visuais. 

Mas por que e para que se pretende essa resposta? Porque há aqui um 

entendimento de que a compreensão dos professores relacionando ensino de artes 

e história da arte é muito confusa. Busca-se aqui compreender que história da arte 

está sendo dada nas aulas de arte. Por que é importante a história da arte nessas 

aulas? Essas respostas podem contribuir para que haja uma valorização e respeito 

da disciplina de artes nas escolas?   

Além disso, fazendo leituras e estudos relacionados tanto ao ensino de artes como 

ao ensino de história da arte percebe-se que os autores e pesquisadores utilizados e 

comentados nas duas áreas dificilmente se encontram. Este é um dos incômodos 

desta pesquisadora, afinal como é possível trabalharmos conjuntamente dois temas 

e raramente encontrarmos na bibliografia os dois discutidos juntos?  

Autores como Edward Lucie-Smith, Annie Smith, Jacqueline Chanda, Ana Mae 

Barbosa, Maria Christina Rizzi e Rejane Coutinho, Dermeval Saviani e Aby Warburg 

são aqui discutidos e importantes fontes desta pesquisa.  

Sabe-se que para ser possível uma autenticação de como acontece à relação 

ensino de artes visuais e história da arte é necessário uma pesquisa de campo e 

não apenas teórica. Entretanto, esta pesquisa de campo fará parte da segunda 

etapa do desenvolvimento do projeto de doutorado, não sendo foco de discussão 

neste artigo.  

Acredita-se que a pesquisa bibliográfica seja imprescindível para a criação de 

fundamentos e repertório para que a pesquisa de campo possa ser pensada com 

novos olhares e questionamentos. 

Ensino de Artes Visuais: 

Pode-se dizer que o ensino de Artes no Brasil acontece desde 1816 com a vinda da 

Missão Artística Francesa para o país. O academicismo aqui se instaura e o que 
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vemos é um ensino voltado ao desenho, inspirado no que foi trazido pelos artistas 

que compunham a Missão Artística Francesa. De acordo com Simões (2013, p. 40),  

Tanto no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, criado em 1856, 
quanto no Liceu de Artes e Ofícios do Estado de São Paulo, criado 
em 1873, o ensino era embasado na cópia de modelos, objetivando 
boa coordenação motora, aprendizagem de técnicas e precisão que 
fossem úteis na preparação para o trabalho (desenhos técnicos ou 
geométricos), que servissem à produção industrial, utilitária e à 
ciência, dividindo, assim, Arte em dois polos: Artes Mecânicas e 
Belas-Artes.   

 

Percebe-se que, até neste momento, falava-se apenas em desenho, pintura, 

trabalhos práticos, e não na discussão da história da arte. Nas escolas, o ensino da 

Arte passou a ser obrigatório em 1996, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei nº 9.394, mas por um longo tempo ainda ficou muito focado 

no deixar fazer, no desenho livre, nas decorações das festas das escolas. 

Foi nos anos 90 também, no Brasil, que Ana Mae Barbosa apresentou sua “Proposta 

Triangular do Ensino de Arte”. De acordo com Rizzi (2002, p. 66), “[...] nela [na 

Proposta Triangular] postula-se que a construção do conhecimento em Arte 

acontece quando há a interseção da experimentação com a codificação e com a 

informação”. A Proposta Triangular sugere três passos que se deve executar quando 

entramos em contato com a Arte em sala de aula: 1) Ler obras de Arte; 2) Fazer 

Arte; 3) Contextualizar. 

A Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa foi senão a primeira, mas uma das 

“metodologias” precursoras de ensino de Arte no Brasil que considerou a história da 

arte junto ao ensino em sala de aula. Segundo Rizzi, “ao contextualizar estamos 

operando no domínio da História da Arte e outras áreas do conhecimento 

necessárias para determinado programa de ensino”. (2002, p. 69). Sabe-se que à 

medida que a Proposta Triangular foi sendo aplicada nas escolas problemas de 

interpretação da mesma surgiram, como a releitura da obra de arte que passou a ser 

feita como cópia, entre outros, mas estes são riscos que todas as teorias e 

propostas correm. 
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Mais de uma década já se passou desde que a Proposta Triangular foi apresentada 

para o ensino de Arte. Novas teorias surgiram, mas ainda é confusa a forma que a 

Arte é ensinada nas escolas. A lei nem sempre é aplicada, o respeito à disciplina 

ainda não acontece em muitos lugares. Geralmente, Arte ainda é considerada uma 

disciplina de menor valor, se comparada à matemática, português, história, etc.  

A defesa do ensino de Arte na escola já reuniu inúmeros 
argumentos, nenhum deles desprezível, mas quase todos alheios 
aos processos que compreendem a atividade artística (conceber, 
fazer/criar, perceber, ler, interpretar), seus produtos (obras, 
manifestações), ações e reflexões. Esse distanciamento entre 
argumentos de defesa e a realidade da escola gerou um tratamento 
curricular da Arte que, além de outras implicações, despiu esse 
ensino da reflexão, da crítica e da compreensão histórica, social 
e cultural desta atividade na sociedade. (TOURINHO, 2002, p. 31). 
(Grifos nossos). 
 

Quanto às visões da Arte/Educação que vigoram no Brasil até hoje e que dependem 

da ênfase que é dada às funções da arte na educação é possível destacar a 

expressão criadora, a solução criadora de problemas, a cognição e a cultura visual. 

(EISNER apud BARBOSA, 2005). 

Para Barbosa (2005, p. 17), a abordagem em foco no Brasil é a associada ao 

desenvolvimento cognitivo. Para a autora, por meio do movimento de Arte/Educação 

como cognição “[...] se afirma a eficiência da Arte para desenvolver formas sutis de 

pensar, diferenciar, comparar, generalizar, interpretar, conceber possibilidades, 

construir, formular hipóteses e decifrar metáforas” (BARBOSA, 2005, p. 17).  

Mas, em meio a tantos atropelos, seguidamente leem-se artigos de excelentes 

propostas que estão sendo aplicadas no ensino da Arte. Muitos professores 

encontram-se numa constante busca pelo saber. Estes fazem a diferença. Coutinho 

(2002, p. 158) comenta que:  

A formação do professor se intensifica à medida que ele se defronta 
com as situações reais de ensino e aprendizagem. Faz parte 
intrínseca de sua profissionalidade a reflexão e a pesquisa contínua. 
Um movimento que se amplia na troca entre seus pares, nos 
planejamentos coletivos e também nas carências e dificuldades 
comuns identificadas nos momentos de cumplicidade.  
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São estes profissionais que buscam por algo novo, que não se cansam de querer 

mais que se pretende acompanhar. Descobrir quais são seus caminhos, seus 

métodos de ensino de Arte, de História da Arte. Como isso acontece? 

 

A História da Arte no ensino de Arte. 

“Arte fora de um contexto histórico é arte sem memória”.  
(LUCIE-SMITH, 2005, p. 25). 

  

 Como imaginar a Arte? Quando Edward Lucie-Smith relaciona a Arte com o 

contexto histórico é porque realmente é difícil imaginarmos, pelo menos na 

contemporaneidade, mostrarmos uma imagem, uma obra de arte para uma turma de 

alunos e não contextualizarmos essa imagem. Não é mais possível pensarmos uma 

imagem unicamente como linha, ponto, cor. Uma imagem, não se resume a isso. O 

autor acima citado faz uma tentativa de demostrar a importância da história da arte. 

Que ela não é apenas necessária, mas é inevitável no ensino da arte. O autor se 

pergunta: “que tipo de história da arte?” (LUCIE-SMITH, 2005, p. 28). 

Assim como essa dúvida paira para Lucie-Smith (2005), a autora Annie Smith 

também compartilha de algumas destas dúvidas. A autora questiona:  

Como você define a história da arte? Você acha que a história da 
arte é composta de fatos? Você inclui a história dos artistas em suas 
aulas, ou concentra-se apenas nas obras de arte? [...] Você 
posiciona as obras de arte num contexto? Qual contexto? (SMITH, 
2005, p. 53). 

 

Estas dúvidas são frequentes até mesmo entre os próprios historiadores da arte, 

assim como as questões relativas ao ensino de arte desconcertam os próprios 

profissionais da área. 

Annie Smith (2005, p. 53) aponta também questionamentos em relação ao método 

de ensino.  
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Se você ensina história cronologicamente, isto significa que a história 
é causativa? Quer dizer que o românico originou o gótico, que 
originou a renascença? Se você ensina história da arte enfocando o 
artista, isto quer dizer que esteja fazendo isto repetindo biografias 
tradicionais e os primeiros escritos sobre história da arte como os de 
Vassari? Se ensina enfatizando ideias políticas econômicas e 
sociológicas, você percebe que está repetindo algumas das ideias de 
antigos historiadores de arte como Hauser e outros?  

 

Mas por que tantas dúvidas? E o mais importante, por que tantas dúvidas em 

relação ao ensino da arte e ao ensino da história da arte? As duas não deveriam 

andar juntas? Uma das questões que se busca com esta pesquisa é justamente 

compreender a relação que professores de artes visuais fazem com a história da 

arte. Será que estes professores trazem a história da arte para a sala de aula? O 

que realmente é considerado história da arte para os professores de ensino 

fundamental? 

Para alguns historiadores da arte, os conceitos passam por algumas diferenças. Por 

exemplo, Rudolf Wittkover, de acordo com Annie Smith (2005, p. 54), considera que:  

A história da arte é a história dos artistas, é a história de estilos, 
história de temas, de iconografias. Lida com a história de ideias e 
conceitos que embasam as obras de arte, com a história das 
técnicas e com a história de temas representativos específicos.  

 

Annie Smith (2005, p. 54) continua citando alguns historiadores de arte. De acordo 

com a autora, para o historiador Erwin Panofsky: “A história da arte é a análise 

histórica e interpretação de objetos feitos pelo homem aos quais designamos um 

valor utilitário”. Em relação à Wölfflin, a autora diz que para ele, “A história da arte é 

a história da forma de ver. A própria forma de ver tem uma história e descobrir estes 

substratos visuais deve ser a primeira tarefa do historiador de arte”. Mas, Frederick 

Hartt pontua: “A única coisa certa nos estudos históricos da arte é a obra de arte. 

Devemos penetrar da maneira mais profunda possível na obra de arte”. (HARTT 

apud SMITH, 2005, p. 55). 

Estes são pequenos exemplos do que se define como história da arte. Em um leque 

tão vasto de conceitos e informações admite-se que seja difícil elaborar uma linha de 
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pensamento no que tange o ensino da arte englobando a história da arte. Mas não 

restam dúvidas de que se as informações são tantas é necessário muito 

conhecimento para ser possível apresentar a história da arte da melhor forma ou de 

maneira digna em sala de aula. 

A autora Jacqueline Chanda (2005, p. 64) diz que:  

A ‘Nova História da Arte’ é uma abordagem mais teórica do estudo 
de uma obra de arte. Envolve o uso da teoria crítica ou de processos 
contemporâneos de investigação para que se chegue à 
compreensão de uma obra de arte. Sob essa nova perspectiva, as 
metodologias, ou as formas de se fazer história da arte são mais 
complexas. As novas abordagens não são historicamente recentes, 
mas ‘são novas (no que se refere à história da arte), a ponto de 
começarem por concepções radicalmente diferentes sobre o que é 
arte’. 

 

Chanda (2005) demonstra uma preocupação com relação ao tipo de leitura de obra 

que os atuais historiadores da arte estão fazendo e também em compreender como 

que essa forma de ler uma obra de arte pode contribuir para o desenvolvimento de 

novas abordagens pedagógicas no estudo da história da arte relacionada à 

Arte/Educação. 

Para isso, Chanda (2005) apresenta cinco tipos de abordagens que podem ser 

utilizadas em sala de aula nas leituras de obras de arte. De acordo com a autora as 

cinco abordagens são: iconologia, semiologia, estruturalismo, história social da arte 

e desconstrutivismo. 

O primeiro dos métodos ou abordagem é a iconologia que foi desenvolvida por Erwin 

Panofski. De acordo com Chanda (2005, p. 67) a iconologia é baseada na história da 

arte e “[...] pode ser descrita como processo para determinar significações culturais”. 

Há neste método uma preocupação com o que o objeto ou obra de arte revela sobre 

conceitos culturais. 

O segundo método citado pela autora é a semiótica que nos chegou por meio de 

Peirce. A semiótica está relacionada à natureza dos signos. “Na abordagem 

semiótica, preocupamo-nos com o que a imagem diz acerca dos padrões de signos, 
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ou significantes, usados para comunicar um entendimento, o significado de uma 

coisa”. (CHANDA, 2005, p. 69). A autora ainda relata que a relação entre palavra e 

imagem também é foco de discussão na abordagem semiótica. 

O terceiro método, o estruturalismo, surgiu a partir da Literatura, mas passou por 

adaptação na Antropologia, por meio de Lévi-Strauss. Chanda revela que o método 

estruturalista observa e analisa um objeto ou obra de arte sem uma relação com 

seus antecedentes históricos ou comparativos com outras obras. “Uma explicação 

estruturalista de uma obra de arte exige que a pessoa assimile os sistemas de 

elementos visuais específicos usados para gerar o significado”. (CHANDA, 2005, p. 

71). 

A quarta abordagem/método é a História Social da Arte, trazida até nós por meio 

Karl Marx. A obra de arte é discutida a partir de seu contexto social. Há uma 

preocupação com questões políticas, econômicas e sociais. 

Já em relação à quinta abordagem, ou o desconstrutivismo, pode-se dizer que 

chegou à História da Arte por meio de Derrida e Saussure. Uma “explicação 

desconstrutivista de uma imagem procura configurar lógicas conflitantes de sentido e 

implicações do objeto, mostrando que o texto ou a obra de arte nunca significam 

exatamente o que dizem ou o que dizem dizer”. (CHANDA, 2005, p. 74). Esta 

abordagem questiona a imagem, seu conteúdo e todas as interpretações anteriores 

dadas àquela imagem. 

Já Aby Warburg desconstrói toda uma forma “clássica” de se pensar as obras de 

arte dentro da história da arte.  

Em sua obra enigmática e densa, da qual só uma parte emergiu até 
hoje, Warburg aperfeiçoou uma verdadeira metodologia do “filme” na 
história da arte, desde que entendamos por filme não o dispositivo 
técnico convencional de gravação e projeção, mas um conjunto de 
propriedades ou operações das quais o cinema constitui somente a 
aplicação material e a configuração espetacular. Desde seus 
primeiros textos publicados, no início da década de 1890, Warburg, 
centrando a atenção na representação de figuras em movimento, fez 
do desfile das imagens um instrumento de análise. Com Mnemosyne, 
suas últimas pesquisas, durante a década de 1920, seriam 
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consagradas à elaboração de uma metodologia da montagem que 
não levou esse nome. (MICHAUD, 2013, p. 9-10). 

 

No campo da educação, Dermeval Saviani (2012) também desestabilizou conceitos 

e fórmulas prontas. Criou um método de ensino baseado em uma perspectiva 

histórico-crítica com cinco passos que mantém sempre presente “a vinculação entre 

educação e sociedade”. (SAVIANI, 2012, p. 70). Os cinco passos do método de 

Saviani são: prática social inicial; problematização; instrumentalização; catarse; 

prática social final. 

Abordagens e metodologias sem dúvida existem. A questão é como estas diferentes 

abordagens de ensino, história da arte e educação podem compor o currículo 

escolar e a formação de professores. 

Considerações Finais: 

Este é um trabalho que está longe de ser finalizado. Muitas leituras serão 

necessárias ainda para que se consiga chegar a um denominador comum. Mas é 

possível perceber, pelas leituras feitas que há uma distância com relação ao ensino 

da arte e o ensino da história da arte. 

Assim como o discurso de professores de arte é confuso quando se trata das 

metodologias aplicadas em suas aulas, o discurso do historiador de arte também 

não é regular. A junção dos dois temas nas aulas torna-se superficial, falta firmeza 

no discurso. 

Mas, por outro lado, pode-se perceber que já existe uma preocupação em relacionar 

o ensino da história da arte nas aulas de artes visuais, Chanda (2005) mostrou-nos 

isso. Há também professores que se preocupam com seu trabalho, buscam por 

novos conhecimentos e lutam para mostrar a importância do ensino da arte nas 

escolas. 

Talvez por ser o ensino de arte nas escolas obrigatório há tão pouco tempo é que 

não tenhamos ainda o respeito merecido na disciplina. Mas é possível compreender 

que este reconhecimento à disciplina Arte só será conseguido quando os próprios 
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professores tiverem um discurso firme em relação ao conteúdo e ao método que 

utilizam em suas aulas. 

As dificuldades cercam todos. Para construir este artigo, por exemplo, buscaram-se 

teóricos da educação, da Arte/Educação e da História da Arte, cada qual com suas 

preocupações, mas uma preocupação em comum: o conhecimento. 

É claro que é no mínimo complexo pensarmos em todas estas teorias, mais que 

isso, pensarmos na junção dessas teorias. Não se pensa aqui em receitas, ao 

menos não nas receitas prontas, decoradas, mas em algo mais, em algo inovador. 

Afinal, porque não pensar as aulas de arte a partir da “metodologia de montagem” 

de Warburg? Ou quem sabe unir esta metodologia aos passos de Saviani? 

Para isso é necessário sem dúvida que as áreas de educação, de arte/educação, de 

história da arte se interajam. Para que haja esta interação há a necessidade de um 

conhecimento prévio de todas as áreas. É aí que entra a importância dos cursos de 

formação de professores. O que está sendo visto afinal nestes cursos? Práticas 

artísticas acontecem, leituras sobre história da arte acontecem, noções sobre leis e 

teóricos da educação também são apresentadas. Mas parece que alguma peça falta 

neste quebra-cabeça e é esta peça que se tenta buscar com a pesquisa aqui 

apresentada.  

Com tudo isso, espera-se que ao final se consiga chegar a uma conclusão sobre a 

representatividade da história da arte, na disciplina de artes, no ensino fundamental. 
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