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RESUMO: O texto apresenta uma pesquisa, em fase inicial, sobre as bases epistemológicas 
e condições de possibilidade de categorias epistêmicas para apreender o fenômeno 
artístico, em suas relações com outros fenômenos intrínsecos e extrínsecos a seu objeto, e 
o desenvolvimento diacrônico – e anacrônico – dessas categorias na produção da História 
da Arte no Brasil. Daí a necessidade de identificar e mapear as principais tendências deste 
discurso, seus diálogos com suas matrizes e as principais questões que esta utilização gera 
em diferentes ordens. A partir das publicações dos principais veículos de impacto nacional, 
busca-se a emergência da produção de conhecimento na área: artigos e papers, voltados 
para a interlocução no meio científico, a começar pela Revista do Patrimônio, marco da 
sistematização e divulgação de pesquisas em História da Arte. 
 
Palavras-chave: Historiografia da Arte no Brasil, Revista do Patrimônio, instituições da 
História da Arte 
 
 
RESUMÉ: Le textes’ agit d’une recherche, emphase initial, sur les bases épistémologiques 
et les conditions de possibilité de catégories  épistémiques pour saisir le phénomène 
artistique, dans ses relations avec autres phénomènes intrinsèques et extrinsèques à son 
objet, et le développement diachronique – et anachronique – de certes catégories dans la 
production d’Histoire de l’Art au Brésil. Il faut identifier et cartographies es principales 
tendances, ses dialogues avec ses matrices et les principales questions que cette utilisation 
engendre en différents ordres. Dès les publications des principaux véhicules d’impact 
national, on cherche l’émergence de la production de connaissance dans ce champ: articles 
et papers, consacrés al ’interlocution dans le moyen scientifiques, d’abord de la Revue du 
Patrimoine, marque de la systématisation et divulgation de recherches en Histoire de l’Art. 
 
Palavras-chave: Historiographie de l’Art au Brésil, Revue du Patrimoine, institutions de 
l’Histoire de l’Art 
 
 
Este texto apresenta uma pesquisa, em fase inicial, que visa contribuir para a 

reflexão sobre as bases epistemológicas e as condições de possibilidade do 

surgimento de categorias epistêmicas para compreender o fenômeno artístico, em 

diferentes relações com outros fenômenos intrínsecos ou não ao fazer artístico, e o 

desenvolvimento diacrônico – e anacrônico – dessas categorias na produção da 

História da Arte no Brasil. Estas questões se complexificam em direção à definição 

de categorias adequadas para a investigação da especificidade de períodos, estilos 

e da circulação de modelos na produção artística, que dialogam com matrizes 
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amiúde europeias e estadunidenses, levando em consideração diferentes registros 

de questionamento e problematização das tradições do pensar e fazer arte. 

Instrumentos teórico-metodológicos cunhados a partir de certas bases 

epistemológicas têm sido explorados e transformados a partir de novas 

preocupações, objetos e empréstimos de conceitos de outras áreas ou teorias e 

linguagens artísticas que possuem suas próprias exigências críticas. Se esta 

questão resvala na aplicabilidade dessas ferramentas e na coerência de sua 

utilização pelo História da Arte, ela impõe uma reflexão sobre a potência de seus 

fundamentos epistemológicos em novas teorias, que implicam eventuais 

deslocamentos de unidades de sentido, balizas teóricas e conceitos operatórios na 

construção e agenciamento do discurso da disciplina em diferentes épocas. 

Este texto tem a intenção de divulgar os primeiros questionamentos que a pesquisa 

começa a oferecer, a partir de suas próprias dificuldades, envolvendo a abordagem 

da Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Contexto 

A preocupação desta pesquisa é compreender como o atual quadro de discussão 

sobre a Historiografia da Arte permite detectar algumas chaves de mutações 

epistemológicas desta disciplina no que concerne ao seu campo de estudo, objeto, 

parâmetros teórico-metodológicos e exigências críticas, ou seja, encontrar os 

principais elos e linhas de corte dos percursos intelectuais dos teóricos e 

historiadores da arte que impactaram a disciplina no Brasil.  

Conforme esclarece Kern (2004, p. 6-7), as transformações pelas quais a História da 

Arte passou no século XX se referiam, em grande medida, às transformações de seu 

próprio objeto, desde a Modernidade e, principalmente, com o advento da Arte 

Contemporânea. No plano epistemológico, a crença no fundamento de realidade 

subjacente ao mundo visível e na afirmação do conhecimento objetivo, assim como a 

presença de um cogito como sujeito analítico que permitira, na ordem anterior, 

fundar dogmaticamente uma doutrina da certeza, foram abaladas desde a entrada do 

século XX. No sentido genitivo subjetivo da História da Arte, percebe-se a ação das 
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mutações teóricas a partir do sentido de historicidade, da crise do conceito de estilo 

e da necessidade de unidades de sentido para compreender a arte novecentista.  

No Brasil, principalmente a partir dos anos 1990, esses discursos têm ecoado nas 

discussões sobre a Historiografia da Arte, quando se acirravam as discussões sobre 

a formalização de cursos de graduação de História da Arte no país. Historiadores da 

arte como Walter Zanini, Maria Lúcia Kern, Maria Amélia Bulhões, Mônica Zielinsky, 

Almerinda Lopes, Stéphane Huchet e Silvia Miranda Meira escreveram textos 

significativos que colocam em questão a crise pela qual a disciplina passa na Europa 

e nos Estados Unidos, evidenciando que seu impacto no Brasil exige uma 

abordagem diferenciada, devido à própria história da disciplina no Brasil. 

Embora houvesse publicações na área desde o século XIX, relacionadas à 

Academia Imperial de Belas Artes - AIBA, no Rio de Janeiro, a renovação dos 

estudos teóricos ocorreria apenas em 1954 (ZANINI, 1999: 22), na Escola Nacional 

de Belas Artes - ENBA, mesmo considerando o impacto da reforma proposta por 

Lucio Costa, em sua significativa direção da Escola, entre 1930 e 1931. 

Já em 1983, Zanini relatara as adversidades envolvidas pelo projeto de História 

Geral da Arte no Brasil, relativamente à escassez de fontes publicadas e fortunas 

críticas estabelecidas sobre diferentes períodos(ZANINI, 1983: 14).Diante dos 

esforços de entidades como o Comitê Brasileiro de História da Arte – CBHA, e a 

Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas – ANPAP, fundadas 

respectivamente em 1972 e 1987, importantes catálogos e periódicos acadêmicos, 

além de livros basilares nesta área, a obra organizada por ele continua sendo, após 

mais de 30 anos, o único compêndio de História da Arte no Brasil. 

Notas sobre a Historiografia da Arte no Brasil 

A investigação sobre a Historiografia da Arte no país carece de mais diligência no 

levantamento de fontes que têm se tornado referenciais aos historiadores da arte. 

Este esforço teve como marco no Brasil o recenseamento de Robert C. Smith– que 

redigia a Seção de “Arte Brasileira” do Handbook of Latin American Studies desde 

1937, em Manual Bibliográfico de Estudos Brasileiros(1949), dedicado ao período de 
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1943 a 1948, seguido por Arte Brasileira(1955), no qual José Valladares estendeu 

este interstício até 1958 em Estudo da Arte Brasileira: publicações de 1943-58: 

bibliografia seletiva e comentada(1960). Smith voltaria a contribuir, entre 1953 a 

1962 com a compilação da bibliografia sobre arte brasileira para o Handbook..., 

sucedido por Mário Barata, entre 1963 e 1968. Somente em 1997, veio à tona A Arte 

no Brasil, inventário preparado por José Neistein, que é criticado quanto aos critérios 

de seleção. 

Mas além da importância desses levantamentos, impõe-se a necessidade de 

compreender os diferentes desenvolvimentos da produção do discurso em História 

da Arte no Brasil a partir das publicações dos principais veículos de impacto 

nacional, tendo em vista seus elementos constituintes, sob o risco da diluição da 

percepção das vertentes da Historiografia da Arte no Brasil, de suas principais 

matrizes teóricas e da lógica de suas subdivisões e hibridizações. Urge 

compreender esta discussão na camada de sua emergência: artigos e papers, que 

estão entre os primeiros frutos da produção de conhecimento na área, voltados para 

a interlocução no meio científico, sem descuidar, evidentemente, de seus aspectos 

contextuais e editoriais. 

Sabe-se que há diferentes perfis de pesquisadores que se alinham ora à vertente 

iconológica, ora à formalista ora à História Social da Arte, além da utilização de 

aportes, principalmente, da Filosofia, História, Semiótica e Semiologia, 

Fenomenologia, Psicanálise, Sociologia e Antropologia, mas falta um levantamento 

e uma análise de como essas vertentes, diálogos transdisciplinares e perfis têm se 

materializado no meio acadêmico brasileiro, com a intenção de verificar a 

possibilidade de mapear os principias núcleos de pensamento da História da Arte no 

país, como eles se caracterizam e se pode-se traçar suas genealogias. 

Um levantamento dos próprios temas dos eventos acadêmicos, no correr das 

décadas, já seria suficiente para esboçar uma cartografia dos interesses da área, 

mas há que se considerar que entre a proposta temática de um evento e a resposta 

dos pesquisadores pode haver certo distanciamento, o que revela núcleos de 

preocupações, rupturas, continuidades e transformações. Assim, esta pesquisa 
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objetiva investigar sistematicamente textos de periódicos e anais de eventos 

científicos da área, no país. 

Evidentemente, existem livros e outras publicações que repercutiram 

significativamente na Historiografia da Arte no Brasil e não devem ser 

negligenciados, mas atenção aos periódicos especializados e anais de eventos 

acadêmicos se deve à ebulição de pesquisas, muitas vezes a partir de tais livros ou 

que acabaram por fomentá-los. A análise do desenvolvimento diacrônico dessas 

publicações deverá revelar períodos de assiduidade, continuidade, arrefecimento e 

retomada de certos temas, permitindo mapear o desenvolvimento de certos eixos 

temáticos e seus desdobramentos, assim como sua repercussão. Ainda é válido 

supor que a ênfase da pesquisa nos aspectos teóricos-metodológicos destes textos 

possibilitará futuramente identificar as principais vertentes teóricas adotadas, suas 

hibridizações e usos recorrentes de conceitos provenientes de vertentes menos 

expressivas ou oriundas de outras áreas de conhecimento. 

Notas sobre a História da Arte no Brasil e a Revista do Patrimônio 

O primeiro periódico a ser pesquisado é a Revista do Patrimônio, iniciada em 1937 

como primeiro veículo sistemático de divulgação de investigações em História da 

Arte no Brasil e a Revista do Barroco(desde 1969), que também lançou artigos 

referenciais sobre a arte colonial. Pretende-se investigar, ainda, periódicos ligados a 

cursos de Pós-Graduação, como a Revista Gávea do Curso de Especialização em 

História da Arte e da Arquitetura da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (1984-1997), e a Revista de Arte e Arqueologia do Instituto de História e 

Ciências Humanas da UNICAMP (desde 1994). Outra fonte de recursos significativa 

é a dos anais de eventos científicos, como os dos Colóquios do CBHA, desde 1975 

e dos Encontros da ANPAP, que incluem os papers do Comitê de Teoria e História 

da Arte, desde 1988 e, a partir de 2012, dos Simpósios Temáticos. 

Uma das principais preocupações metodológicas é a de mapear os eixos temáticos 

das edições dos eventos acadêmicos, assim como os dos periódicos, tanto os que 

apresentaram dossiês, como os que engendraram apenas divisões por categorias 

textuais ou por sessões temáticas. Suspeita-se que os procedimentos metodológicos 



 

 

 

1886 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

anteriores deverão oferecer subsídios para a reflexão sobre os processos 

formadores dos conceitos operadores de discursos historiográficos artísticos em 

diálogo com seus respectivos objetos, ou seja, com o fenômeno artístico, uma vez 

que se compreende que é o objeto que determina, em grande medida, as 

possibilidades de suas abordagens, a partir de suas exigências frente aos 

desenvolvimentos teóricos dos meios intelectuais que os investigaram. Para tal, o 

desenvolvimento da pesquisa deverá, futuramente, cotejar o mapeamento das 

propostas teóricas depreendidas das fontes, à utilização das ferramentas 

metodológicas e às escolhas temáticas, de modo a analisar nos eixos cronológico e 

geográfico a incidência dos aspectos teórico-metodológicos da prática historiográfica 

artística no Brasil. 

Estabelecidos alguns pressupostos que emergiram de referências sobre 

Historiografia da Arte no Brasil, propuseram-se hipóteses de partida que norteiam a 

primeira incursão metodológica em direção às fontes, revelando a dimensão 

problemática da pesquisa e algumas dificuldades na coleta dos dados. É notório que 

a Revista do Patrimônio, entre 1937 e 2012 passou por três propostas editoriais 

diferentes, reconhecidas como a primeira fase (1937-1978), com os números 1 a 18; 

a segunda fase (1984-1987), com os números 19 a 22 e a última (iniciada em 1994), 

com os números 23 a 34, com diferentes formatos, intenções, tônicas, 

diagramações, divisões e, principalmente, três conceitos diversos.  

Era necessário encontrar um modo de tabular os dados dos artigos e outras 

categorias textuais, que permitissem perceber a totalidade do conjunto e, ao mesmo 

tempo, respeitasse o caráter de cada período e suas nuances, além das 

especificidades de cada volume. Assim, percebeu-se que além das entradas do 

título do documento (não necessariamente artigos), do nome dos autores e de suas 

procedências institucionais e formações (nem descobertas), constatou-se a 

importância de alguns dados como o número de páginas; a quantidade e 

modalidade das imagens (fotografias, plantas, cortes, mapas, desenhos, gravuras, 

fac-símiles de manuscritos e ilustrações), monocromáticas ou não; da existência de 

subdivisões (seções temáticas, categorias textuais ou área de conhecimento), além 
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da presença de dossiês. A tônica ou a multiplicidade de áreas de conhecimento em 

cada volume depende do período da Revista, e de seu contexto político. 

Ainda em relação aos dados obtidos, revelou-se a dificuldade de situar quais textos 

seriam efetivamente concernentes ao campo da História da Arte, dificuldade que o 

estudo da fortuna crítica da Revista torna ainda mais complexa, donde a emergência 

de um problema interessante, antes ainda de se dispor do estudo dos textos. Esta 

fortuna é significativa, embora não seja extensa, assim como é digno de nota que 

parte dela é avalizada pelo próprio Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional.  

A dimensão problemática desta questão evidenciou-se em dois textos da própria 

Revista(SANTOS, 1996, p. 77-95;THOMPSONet al., 2012, p. 167-197), nos quais a 

presença da História da Arte na Revista é ofuscada, respectivamente pela 

institucionalização de um discurso no plano simbólico pelo antigo Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN e pelo contraste entre o eixo da 

civilização material na primeira fase, ligado ao interesse pela noção do patrimônio 

imaterial, sob a tônica das Ciências Sociais, nas fases subsequentes. 

Antes analisar seus argumentos, interessa verificar uma das primeiras referências à 

Revista, de Smith (1937, p. 50), como um desenvolvimento “significativo” no “campo 

da História da Arte”. No ano seguinte, ele (1938, p. 53-54) evidenciou o interesse do 

Estado Novo pela produção artística no país e ressaltou a preocupação com o 

pensamento patrimonial no Brasil, mencionando a atuação do SPHANe elogiou a, e 

relevância dos artigos da Revista, deste ano, assim como do seguinte, que Smith 

(1939, p. 83), quanto à qualidade física da publicação e seu conteúdo, que revelaria 

o “programa crítico” da instituição, comparando-a a edições similares nos Estados 

Unidos, e afirmou o nascimento de uma “escola de historiadores da arte”. 

Em 1937, Smith (1937, p. 52-58) inventariou 52 referências, sendo 14 relativas ao 1° 

número da Revista, sob o tópico Colonial. As 41 referências bibliográficas que ele 

(1938, p. 54-59) selecionou em 1938 foram distribuídas segundo os tópicos: Geral, 

Colonial e Moderno (1822-1939), sendo9 relativas à Revista e 6 referentes ao 

período colonial. Em seus comentários a cada referência, destacam-se 
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preocupações concernentes a aspectos quantitativos, como o número e a categoria 

das imagens (fotografias, desenhos etc.), assim como a modalidade dos textos 

(monografia, crítica, levantamentos documentais, descritivos de instituições 

brasileiras etc.), situação do objeto (geográfica, cronológica e estilística), ressaltando 

a importância histórica do artigo e da metodologia utilizada (tipologias, morfologias, 

estudos iconográficos) e os resultados da pesquisa, expostos em concisos resumos. 

Ele ainda doou uma nota crítica a alguns artigos (p. 55), como o de “Contribuição 

para o Estudo da Obra do Aleijadinho”, de Rodrigo M. F. de Andrade, definido como 

“um modelo de clareza tratando-se de uma matéria confusa e pode ser considerado 

o mais importante documento já editado pela organização do SPHAN...”. 

Mas deve-se mencionar uma omissão de seu recenseamento em 1938: “Alguns 

aspectos da Cultura Artística dos Pancarús de Tacarutú”, de E. Pinto (RP, 1938: 57-

92). No ano seguinte, a Revista totalizava 12 entradas – das 86 referências 

bibliográficas que Smith (1939, p. 83-91) elencou, omitindo um artigo de D. Redig de 

Campos (RP, 1939: 35-43) sobre um esboço da Escola de Rafael. 

Não fica perfeitamente claro por que ele omitiu o artigo de E. Pinto, pois, se ele 

estava consignado à Antropologia, Smith (1937, p. 52) recenseara “Estilização” (RP, 

1937: 51-67) de Roquete Pinto e “A Cerâmica de Santarém” de C. Estevão (RP, 

1938: 7-32) –sob o tópico General –, que dialogavam, respectivamente, com a 

Antropologia e a Arqueologia. Mas o artigo de D. R. Campos pode ter sido elidido 

por tratar de um objeto exógeno à Brazilian Art. Se for este o caso, é possível que 

esta lacuna seja indício de que Smith não estava interessado na prática 

historiográfica artística no Brasil, mas na produção de História da Arte no Brasil, 

como é o caso de textos como os do francês Michel Benisovich sobre os artistas 

viajantes no Brasil (Smith, 1938: 57). O reconhecimento de artigos de História da 

Arte no Brasil de H. Levy na Revista (RP, 1942: 7-79; RP, 1944: 7-66) em detrimento 

de textos teóricos (RP, 1941: 259-284) reforça este argumento. 

Mesmo diante destas e outras lacunas, ele deixou muito claro, ao longo de anos, a 

constituição de uma bibliografia de referência da História da Arte no Brasil, com 
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artigos preocupados com fatores intrínsecos e extrínsecos às obras de arte, sendo 

elas bens móveis, imóveis ou bens integrados. 

Posteriormente, Bonomo (2002) constata a contribuição da Revista, notadamente 

entre 1937 e 1967, “ao conhecimento e à difusão da História da Arte no Brasil”, no 

contexto de valorização da arte barroca pelos modernistas, que fomentou a criação 

do SPHAN. Daí a primazia da época colonial, pois “a pesquisa era o meio de 

atualizar o pensamento artístico brasileiro utilizado pelos modernistas” e “se pôde 

constituir a identidade do patrimônio e artístico e histórico nacional, por meio de 

firmar o saber específico fundamental para a ação de cultuá-lo”. 

A despeito das breves menções à importância da presença da História da Arte no 

corpus da Revista em sua fortuna crítica, há que considerar a flutuação de textos 

pertinentes à disciplina ao longo de 76 anos, conforme a tabela abaixo: 

N° Ano Impr.* págs. Documentos** História da Arte 
1 1937  170 23 13 
2 1938  297 14 10 
3 1939  316 16 14 
4 1940  406 13 9 
5 1941  297 12 11 
6 1942  335 10 8 
7 1943  340 10 4 
8 1944  361 9 5 
9 1945 1952 392 11 8 

10 1946 1953 312 4 3 
11 1947 1954 322 4 3 
12 1955 1955 385 5 3 
13 1956  353 8 4 
14 1959  307 6 4 
15 1961  272 6 2 
16 1968  315 5 3 
17 1969  242 8 7 
18 1978  251 9 7 
19 1984  166 15 9 
20 1984  206 30 9 
21 1986  186 22 3 
22 1987  254 38 3 
23 1994  301 33 13 
24 1996  303 28 1 
25 1997  342 33 5 
26 1997  451 41 8*** 
27 1998  367 46 11 
28 1999  287 15 7 
29 2001  407 19 7 
30 2002  291 20 5 
31 2005  313 21 13 
32 2005  373 19 6 
33 2007  341 15 2 
34 2012  445 23 7 

Tabela 1. Especificação de artigos/documentos sobre História da Arte, em estudo preliminar1 

Os artigos aqui referidos à História da Arte versam sobre pintura, escultura gravura, 

fotografia, talha, arquitetura, mobiliário, artes decorativas, arte popular, produção 

visual de matriz indígena, cerâmica etc. Embora este quantitativo ainda deva ser 

refinado pela pesquisa quanto à pertinência de textos à História da Arte, pois alguns 
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artigos que se relacionam a disciplina de modo menos explícito dependerão de 

análise mais aprofundada para justificar a atribuição a este campo. 

O 1° período da Revista manteve a tônica dos artigos em levantamentos de 

documentação, oferecendo subsídios para novas investigações, e de pesquisas que 

buscaram valida rmétodos, além de conteúdos. É o caso da abordagem formalista 

de Lucio Costa (RP, 1941: 9-103), que fixou o paradigma das investigações (BAZIN: 

1978: 255-280; TOLEDO, 1983: 188-209) sobre a talha barroca no Brasil, por meio 

do estudo da morfologia dos retábulos, bem como de Levy (RP, 1941: 259-284; RP, 

1942: 7-79), que se tornou referência teórica que demarcou abordagens do Barroco 

(MACHADO, 1978: 29-77; TOLEDO, 1983: 94-96), esclarecendo sobre preceitos da 

História Social da Arte, o Formalismo germânico e a Iconografia.  

Levy (RP: 1946: 78) já salientava a importância deste estudo sistemático, então 

inédito, com precedentes esparsos, que teriam sido inaugurados no século XIX 

(PORTO-ALEGRE, 1841, p. 547-546), mas não se debruçavam sobre fontes 

primárias. Assim, os textos de História da Arte da Revista constituem um divisor de 

águas em termos das exigências críticas, teóricas e metodológicas que passavam a 

reger a abordagem do objeto artístico no país, em direção à apreensão de sua 

especificidade plástica, embora não se desconsiderasse sua historicidade. Lygia M. 

Costa (2002, p. 54) comentou sobre “o caráter metodológico que presidia os artigos” 

que passavam a constituir uma bibliografia de referência em um “campo quase 

virgem – o da arte colonial Brasileira”. Daí Bazin (1989, p. 380) relacionar os 

esforços da Revista à formação de um seminal corpus de produção nesta disciplina, 

alinhada a uma eficiente política de inventário, tombamento e preservação.  

Este período ainda compreende uma diferenciação, a partir do 10° volume, quando 

se optou de artigos mais extensos em número menor, que esmiuçavam seus 

objetos, sempre evocando princípios acadêmicos a partir de um viés monográfico. 

Mas desde o n° 1, além do interesse pela arte colonial – do Nordeste ao Rio Grande 

do Sul –, com ênfase na arquitetura, é possível identificar artigos sobre as 

produções visuais indígena e pré-histórica, iconografia americanista, os viajantes do 

século XIX e a arte acadêmica, malgrado lacunas, em especial deste século.  
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Thompson et al. (2012, p. 170) salientam a “frequente coincidência entre os bens 

descritos e analisados” pela Revista e aqueles tombados pelo SPHAN, em evidência 

à estreita relação entre ambos os interesses, entre 1937 e 1967. Este artigo analisa 

sua constituição sob um campo de conhecimento “vinculado à utilização da noção 

de civilização material para a própria ação institucional e para a preservação do 

patrimônio histórico e artístico nacional”, neste período. Assim, seus autores 

separam a expressão história da arte, reportando o caráter histórico às metodologias 

já desenvolvidas nos institutos históricos disseminados pelo Brasil, e principalmente 

o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro - IHGB, de um lado e, de outro, a arte a um 

objeto que reportaria diretamente à civilização material (p. 171). Malgrado a 

importante contribuição de tal escrito, ele parece pretender esfacelar magicamente 

um campo de conhecimento devidamente constituído fora do Brasil e que 

reconhecia o pioneirismo de um corpo de historiadores da arte que lograram 

formalizar critérios teórico-metodológicos para investigar objetos artísticos em sua 

especificidade: a História da Arte. O “objeto” da cultura material em questão seria o 

da “arte colonial brasileira”, que o referido artigo isola de qualquer caráter próprio e o 

reduz a “testemunho da civilização brasileira”. 

Ainda é sintomático que ao pretender identificar os historiadores da Revista no 1° 

período, Thompson et al. (2012: 176) partiram da indagação “o que era ser um 

historiador no período observado?”, para a qual reportaram ao conceito de M.de 

Certeau (1976) de que o historiador seria o agente que realiza a “operação histórica” 

que articula “lugares sociais específicos– que determinam suas perspectivas 

teóricas – com conjuntos de práticas que definem seus métodos”. Dos 21 

historiadores identificados (p. 180-183) sob o critério da filiação a um instituto 

histórico e/ou à docência de História, há numerosos casos2 em que eles atuaram 

como historiadores da arte, sem a menção desta relação, ao passo que R. Pinto e C. 

Estevão, que cumpriam os mesmos requisitos não foram contabilizados por se 

dedicarem a “outros campos, como o geográfico, o arqueológico e o etnográfico”. 

Já Santos (1996, p.77-95) afirma que os autores, no1° período, eram 

majoritariamente arquitetos e sustenta sua intimidade ou identificação com o 

Modernismo. Mas ao lado a significativa contribuição que sua pesquisa oferece à 
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fortuna crítica da Revista, a ênfase dos critérios utilizados para a política de 

tombamento é reportada à constituição simbólica de um discurso legitimador das 

ações institucionais, respaldado pelos artigos (p. 78), mas desconsidera-se que as 

matrizes de seus critérios eram, em grande medida, respaldas por um corpo teórico 

que advém de matrizes europeias da Teoria e História da Arte. Assim, não se pode 

apenas falar do valor simbólico em relação a um discurso identitário da “civilização 

brasileira” a respeito das valorizações de certos conjuntos arquitetônicos e artísticos, 

pois eles respondem ao estabelecimento de morfologias e tipologias arduamente 

estabelecidas a partir da análise do fenômeno artístico, em sua especificidade e no 

cotejamento com toda uma tradição de inventário que reporta ao século XVIII 

(BAZIN, 1989: 87-89).  

Enfim, sem desconsiderar o sentido de civilização material salientado também por 

Thompson et al. (2012, p. 186), é importante compreender a especificidade do 

sentido de patrimônio artístico que, ao mesmo tempo que era considerado parte 

integrante da cultura brasileira que se queria afirmar e valorizar, ele é elemento 

constituinte desta cultura justamente devido à sua especificidade plástica, aos seus 

desenvolvimentos característicos que, sem o lastro da Teoria e da História da Arte, 

não poderiam ter gerado critérios que permitissem avaliá-la, não reportando, apenas 

à metodologia em História, como afirmam estes autores (p. 189). Evidentemente, 

esta recorrência não isentava os discursos historiográficos artísticos de estratégias 

simbólicas, identificadas por Santos, em especial na afirmação nacionalista 

reverberada pelo caráter apologético do Barroco Mineiro e da figura do Aleijadinho, 

que pode ser questionado a partir da própria História da Arte. 

A análise, ainda preliminar, das diferentes estruturas da Revista evidencia, ainda, 

outros fatores sintomáticos desta questão. Elas revelam diferenciados conceitos de 

patrimônio, sendo a edição de 1984 o marco do novo posicionamento da noção de 

patrimônio da então Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (a 

SPHAN). O editorial do n° 20 da Revista reafirmava o propósito de Rodrigo M. F. de 

Andrade (RP, 1937: 3-4) de “divulgar o conhecimento dos valores de arte e história 

que o Brasil possue”, mas implicitamente lembrava sua ressalva de que o patrimônio 

histórico e artístico nacional não se reduzia aos “monumentos arquitetônicos”, e 
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voltava-se para a importância da consideração da cultura imaterial, e pela 

diversidade de textos, que cada vez mais se abriam à esfera das Ciências Sociais.  

Ainda que a edição comemorativa da Revista(n° 26), em 1997, exaltasse textos 

basilares da História da Arte dos primeiros 10 anos do periódico, é possível verificar 

que entre os números 19 e 22 (1984-1987), houve uma redução drástica dos textos 

pertinentes à História da Arte, muitos dos quais mais relacionados a questões de 

arte popular e cultura visual, e a partir do n° 23 (1994), já sob a égide do IPHAN, 

este número cai vertiginosamente. Novas diagramações foram iniciadas nos 

primeiros números do 2° e 3° períodos da Revista (19 e 23), respectivamente em 

1984 e 1994, inaugurando, o 2°, as seções temáticas que destacavam os interesses 

sociais e ambientais, além dos artigos sobre preservação e conservação e, o 3°, 

com dossiês, que enfatizavam a dedicação ao problema da cultura imaterial.  

Mas algumas questões são sintomáticas das mudanças conceituais, das quais se 

destacam duas. A primeira delas, diz respeito a um aparente detalhe: a utilização de 

imagens na Revista. A partir do n° 23 começam a aparecer desenhos ilustrativos de 

alguns artigos, quase como vinhetas que reportam visualmente aos temas. Ou seja, 

não são imagens pré-existentes, ou mesmo ligadas a alguma análise realizada pelos 

autores. Ao lado disso, em muitos textos, aparecem fotografias sem ligação direta 

com conteúdos, a não ser a tarefa da pura ilustração ou de uma referência 

documental do escrito. Esta utilização é sintomática do afastamento do critério de 

uso de imagens do 1° período, em que se partia delas imagens para a realização de 

análises e comparações e eram, para além do valor documental, consideradas em 

sua especificidade, característica peculiar à produção historiográfica artística. 

A segunda questão está presente na leitura preliminar dos textos relacionados à 

História da Arte a partir de 1984, que revelam uma abertura do campo disciplinar da 

História da Arte, que começava, paralelamente, a ser discutida em outros periódicos 

e em eventos acadêmicos, relacionados às discussões sobre Teoria e Historiografia 

da Arte na contemporaneidade, a que se fez referência no início do presente texto. 

Esta e outras questões acima merecem investigações aprofundadas, que esta 

pesquisa pretende abordar oportunamente. 
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Considerações finais   

A primeira aproximação às fontes reveladas pelo levantamento preliminar da 

pesquisa que aqui se esboça, ainda que faltem evidentes detalhamentos e 

aprofundamentos, apresentaram problemas significativos que reportam às 

discussões contemporâneas sobre Historiografia da Arte no Brasil.  

A abordagem do conjunto de 34 números da Revista do Patrimônio também impõe a 

reflexão sobre os primeiros direcionamentos metodológicos da presente pesquisa, 

primeiro no sentido de encontrar critérios de seleção para o amplo espectro de 

textos que foi suscitado tanto pelas leituras preliminares, como pelos próprios artigos 

e as apresentações de cada volume. Impõe-se, primeiramente, a leitura detida dos 

comentários do inventário do Handbook, e dos demais textos desta chave pelo 

próprio Smith (e outros recenseadores como Hanna Deinhard), além de Valladares e 

Barata, que possuem suas próprias valorações, assim como uma seleção dos 

periódicos citados pelos recenseamentos, a começar pelas Revistas do Brasil, da 

Semana, Fronteiras, Renovação, Bahia Tradicional e Moderna, entre outras, 

algumas das quais de arquivos públicos, como a Revista do Arquivo Municipal de 

São Paulo; Anuários como os de Literatura e o de Arquitetura, assim como de 

jornais de diferentes formatos e distribuições como o Roteiro e o do Commercio, que 

trouxeram importantes artigos sobre História da Arte, além da centenária Revista do 

IHGB, que traz importantes referências precursoras. Em seguida há alguns livros 

basilares relacionados a esta bibliografia, que auxiliam na compreensão do horizonte 

intelectual dos autores, como Desenvolvimento da Civilização Material no Brasil, de 

Afonso Arinos, de 1944, que são menções explícitas, assim como referências 

implícitas como o História da Arquitetura Religiosa Barroca no Brasil, de Germain 

Bazin, escrito entre 1945 e 1955 e referências a eventos como Colóquio de Estudos 

Luso-Brasileiros na Bahia, ocorrido em 1959. 

Outro aspecto dessas leituras que chama atenção é a menção de eventos, como o 

Congresso, cujas referências podem contribuir para o escopo da pesquisa, bem 

como o levantamento de reedições de artigos, que aumentaram sua visibilidade ao 

longo de décadas, como foi o caso de coedições do IPHAN/MnC e da FAU/USP, em 
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1978.Interessa perceber por meio de referências cruzadas, sobretudo para a 

percepção de genealogias deste primeiro núcleo sistematizador, a recorrência 

bibliográfica de seus textos em escritos relevantes de gerações posteriores, o que 

pode vir a caracterizar a formação de genealogias e historiadores da arte no Brasil, 

além delevantar a necessidade de revisão das balizas de sua história e da 

legitimidade da circunscrição de seu campo, objeto, práticas e metodologias, a se 

pensar nos processos formadores dos conceitos operadores de discursos 

historiográficos artísticos em diálogo com seus respectivos objetos.  

Notas 

                                                           
1 *Volumes impressos em datas posteriores à referência da publicação; **Foram consideradas todas as 
modalidades de texto/imagem (referências a obras de arte e poesias, ensaios fotográficos, apresentações, 
transcrições de documentos etc.), e não apenas artigos, ***Reedição de textos de 1937 a 1947, pertinentes à 
Edição comemorativa dos 50 anos da Revista. 

2A. Arinos (RP, 1939: 171-178); A.R. Rangel (RP, 1942: 87-117); A. C. F. Reis (RP, 1941: 1969-177); F. A. N. 
Santos(RP: 1942: 295-317; 1946: 7-133); G. Freire (RP, 1937: 41-44); J. W.Pinto (RP, 1940: 251-269); R. 
Trindade(RP, 1943: 67-77); S. Vasconcellos (RP, 1940: 331-360); S. Leite(RP: 1942: 221-240); S. B. de Holanda 
(RP, 1941: 105-120), só para citar os casos mais evidentes. 
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