
 

 

HANNA LEVY E O 2º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA E CIÊNCIA 
DE ARTE, PARIS, 1937 

 
HANNA LEVY AND THE 2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF AESTHETICS 

AND SCIENCE OF ART, PARIS, 1937 
 

Adriana S. Nakamuta / UFRJ 
 
 

 
RESUMO 
Hanna Levy, historiadora da arte alemã que esteve no Brasil durante aproximadamente dez 
anos, trabalhando como professora e pesquisadora em história da arte, participou do 2º 
Congresso Internacional de Estética e Ciência de Arte em Paris, em 1937, antes de sua 
emigração para o país e logo após a sua conclusão de seu doutorado. A partir de seu artigo 
publicado nas Atas do Congresso, apresentamos seu posicionamento diante de questões 
teóricas e metodológicas relativas à História da Arte que estavam sendo debatidas naquela 
ocasião, relacionando-o com as contribuições feitas por ela a partir do estudo e da 
valorização da arte colonial brasileira, verificadas na publicação de dois artigos para a 
Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), conhecidamente 
por Revista do Patrimônio, em 1940 e 1941.  
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ABSTRACT  

Hanna Levy, historian of german art who was in Brazil for approximately ten years, 
working as a teacher and researcher in art history, participated in the 2nd 
International Congress of Aesthetics and Art Science in Paris in 1937, before her 
emigration to the country and soon after his completion of his doctorate. From his 
article published in the Annals of the Congress, we present his position on theoretical 
and methodological issues related to the History of Art that were being debated at 
that time, relating it to the contributions made by it from the study and appreciation of 
art Colonial period, verified in the publication of two articles for the Magazine Service 
National Historical and Artistic Heritage (SPHAN), known as Magazine Heritage, in 
1940 and 1941. 
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Hanna Levy: dos cursos de verão em Munique para o doutorado em História da 

Arte em Paris  

 
A presença da historiadora da arte judia-alemã Hanna Levy no Brasil, por 

aproximadamente dez anos, entre 1937 e 1947, mais especificamente sua produção 

textual sobre a arte colonial brasileira, tem despertado interesse de muitos 

pesquisadores dedicados ao estudo da historiografia da arte no Brasil1, tema esse 

que também tem sido debatido frequentemente nos eventos científicos de grande 

relevância para o campo das Artes Visuais e da História da Arte no país como a 

Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, ANPAP, e o Comitê 

Brasileiro de História da Arte, CBHA2. Se por um lado o estudo da historiografia da 

arte no Brasil tem crescido nos últimos anos, por outro há visivelmente grandes 

lacunas e muitos questionamentos a serem colocados em pauta, como, por 

exemplo, a participação de mulheres historiadoras da arte na construção dessas 

narrativas relativas à produção artística brasileira.  

 

HANNA LEVY DEINHARD em Basiléia, na Suiça.  
Imagem disponível em: http://www.exilarchiv.de/DE/index.php 

Consulta realizada em 10 de novembro de 2015. 

 

Partindo dessa breve consideração, interessa-nos nesse artigo apresentar as 

contribuições da historiadora da arte Hanna Levy para o estudo e a valorização da 

arte brasileira à luz da sua formação intelectual na Europa, particularmente a partir 

http://www.exilarchiv.de/DE/index.php
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da comunicação feita por ela no 2º Congresso Internacional de Estética e Ciência da 

Arte, realizado em Paris, em 1937. Isso se justifica pela importância que a 

verificação e a compreensão da “bagagem” intelectual que ela trouxe ao emigrar 

para o Brasil se refletiu (ou não) nas suas pesquisas e na produção textual no país.   

Levy, nascida em 1912 na cidade Osnabrück, na Alemanha, iniciou seus estudos em 

História da Arte, Filosofia e Germanística, em 1932, por meio dos cursos de verão 

promovidos pela Universidade de Munique. Nesse período, Daniela Kern considera 

que ela provavelmente tenha tido “aulas com Ernst Michalski, que havia acabado de 

defender a tese intitulada „A importância do limite estético para o método da história 

da arte‟, em que criticava bravamente os Conceitos de Wölfflin” (KERN, 2015, p. 

138), que nos interessa pelo fato da obra de Wölfflin sobre os conceitos 

fundamentais ter sido posteriormente objeto de estudo de Levy em sua tese de 

doutorado.  

Ainda sobre esse período em Munique, Irene Below (2005) – principal biógrafa de 

Hanna Levy – destaca a participação dela em cursos que foram ministrados por 

historiadores da arte alemães tais como Wilhelm Pinder e Alfred Stange. Pinder foi 

professor de Ernst Michalski, tendo este se tornado assistente em suas aulas, o que, 

muito provavelmente, justifica o apontamento feito por Kern (2015) em relação aos 

cursos de Michalski que Levy teria frequentado. Entretanto, essa iniciação de Levy a 

uma formação de fato em História da Arte, como os primeiros cursos em Munique, 

ainda carece de estudos mais aprofundados, sobretudo da localização de 

documentos sobre esse período. Dos autores que se dedicaram à biografá-la, há 

poucas informações sobre a natureza e tema desses cursos, além dos primeiros 

contatos profissionais que ela possivelmente tenha feito durante essa experiência na 

Universidade de Munique.  

Após esses cursos, em menos de um ano, mais especificamente em março de 1933 

e com 21 anos de idade, ela deixou a Alemanha para iniciar seus estudos na 

Universidade de Paris, Sorbonne, França, emigrando junto com seu companheiro e 

músico, Fritz Deinhard (1881-1956) (LEVY, 1995 apud BELOW, p. 154). Em seu 

primeiro ano de estudos na Sorbonne, Levy realizou então um trabalho sobre os 

“Conceitos fundamentais de História da Arte”, baseado na obra do historiador da arte 

Heinrich Wölfflin. A aprovação com a nota “muito bom” proporcionou à Levy o 
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diploma de Estudos Superiores (Diplôme d’Études Supérieure), na Universidade de 

Paris, conforme ela mesma descreve em seu currículo, em 1978 (apud BELOW, 

2005, p. 168). Em consequência disso, três anos após esse exame, Levy já teria 

preparado a tese de doutorado, para a mesma universidade, tendo defendido no dia 

22 de junho de 1936, um trabalho também teórico que ela desenvolvia sobre Jacob 

Burckhardt, Konrad Fiedler e Adolf Von Hildebrand, paralelamente aos estudos 

sobre H. Wölfflin e que se justifica pelo interesse dela em compreender o lugar de 

Wölfflin e dos seus conceitos fundamentais – obra em destaca naquele momento – 

diante dos seus predecessores.  

Intitulada de “Henri Wölfflin, sua teoria e seus predecessores”3, a tese de doutorado 

– escrita em francês, contendo 241 páginas e divididas em 8 capítulos, além de um 

prefácio, uma introdução e uma bibliografia, dividida entre as obras gerais e as obras 

dos autores analisados – teve o objetivo, explica a autora, de apresentar e 

esclarecer sobre o trabalho de Wölfflin na elaboração dos conceitos fundamentais de 

história da arte a partir de suas bases, apreciando, contudo, seu valor metodológico 

e empírico. 

Em sua tese, ao iniciar a apresentação do seu objeto de estudo e das questões que 

o subsidiaram, Levy situa ao leitor alguns pontos fundamentais para a compreensão 

do “lugar” ocupado pela proposta daquela investigação, sobretudo no que se refere 

à constituição do campo científico para o estudo da arte, a partir do século XVIII. 

Para ela, o início do movimento científico relativo ao campo da estética e ciências da 

arte moderna, iniciou-se na Alemanha, em meados do século XVIII (LEVY, 1936, p. 

V), sendo que a constituição desse campo de conhecimento foi determinada pela 

Estética e pela História da Arte, a partir de duas correntes: uma histórica, 

representada principalmente pelas contribuições do historiador da arte e arqueólogo 

Johann Joachim Winckelmann, e outra teórica, feita pelo filósofo e crítico de arte 

Gotthold Ephraim Lessing, ambos alemães.  

Ela ainda destaca que, paralelamente, foi o trabalho do filósofo prussiano Immanuel 

Kant que proporcionou a base da formação do campo da estética, seguidamente 

pelo aprofundamento feito filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Levy 

atribiu à Hegel todo o esforço de habilitar o campo que só havia sido estabelecido 

por Kant, uma vez que por meio de suas palestras sobre estética, Hegel colocou um 
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“ponto final” em todo o desenvolvimento anterior e deixou fortemente suas ideias e 

métodos para  os estudiosos da próxima geração (LEVY, 1936, p. V).  

Embora a obra de Hegel tenha representado uma virada em termos teóricos na 

ciência da arte, Levy demonstra que logo em seguida esta deu lugar à uma análise 

empírica, influenciada pelo método das ciências naturais de um lado e do 

historicismo de outro. “Entre os representantes mais notáveis dessas duas 

orientações, representativos da História da Arte a partir da perspectiva da Filosofia, 

História da Cultura, História do Mundo, inclui nomes como Kugler, Springer, Semper, 

Burckardt, Fiedler, etc”. Abrindo, portanto, espaço seguidamente para o que ela 

intitulou de “formalismo filosófico ou descritivo”, onde “será o trabalho de Wolfflin, 

que buscará estabelecer a fusão destes dois métodos, representando o passo mais 

significativo na história da historiografia da arte alemã”. (LEVY, 1936, p. V)  

Ela concluirá a primeira parte de sua tese demonstrando que os resultados obtidos 

por Wölfflin não foram satisfatórios. Sua crítica deve-se ao fato dele não ter 

conseguido resolver o problema e as razões da produção artística, que tanto 

suscitavam a ciênca moderna da arte. Isso porque, na visão da historiadora, 

somente uma análise do seu fim social poderia contribuir para a estruturação e os 

métodos dessa ciência moderna. Não há melhor “prova da inadequação dos 

métodos utilizados até agora como o fato de que as fileiras da ciência oficial, vozes 

hoje que são sempre ouvidas, defendem uma nova direção no sentido dos métodos 

sociológicos, tal como foram descritos por Proudhon, Taine, Guyau, etc. e a 

moderna ciência da arte tem ignorado por muito tempo”, afirma Hanna Levy. (1936, 

p. 231). Seu posicionamento sobre essa questão será ainda mais veemente na 

palestra que ela realizará em 1937, durante o Congresso Internacional de Estética e 

Ciência de Arte.  

O 2º Congresso Internacional de Estética e Ciência de Arte em Paris. 

Logo após o seu doutorado, Levy participa do 2º Congresso Internacional de 

Estética e Ciência de Arte, realizado em Paris, entre os dias 07 e 11 de outubro de 

1937, apresentando a comunicação “Sobre a necessidade de uma Sociologia da 

Arte”. O evento, organizado por seus presidentes Victor Baschi, professor honorário 

da Sorbonne, em cooperação de Charles Lalo, também professor da Sorbonne, e 
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Raymond Bayer, Vice-Presidente e Tesoureiro, e pelos presidentes de honra Henri 

Bergson e Paul Valéry, ambos da Academia Francesa, e Paul Claudel, embaixador 

da França, contou com a participação de inúmeros palestrantes, dentre eles os 

historiadores da arte que se encontravam em Paris naquele momento, como, por 

exemplo, a própria Hanna Levy, Lionello Venturi e Henri Foccillon – ambos teriam 

contribuído para a formação de Levy, além de constar em sua biografia que ela teria 

tido estabelecido uma boa relação pessoal e profissional com ambos –, Jacques 

Dupont, Charles Lalo, e outros.  

A partir da consulta às Atas (Anais), publicadas em dois volumes ainda em 1937 e 

localizadas na Biblioteca do Instituto Nacional de História da Arte, INHA, em Paris – 

na ocasião da realização de parte da minha pesquisa de doutorado no INHA, em 

2015 –, verificamos os temas e palestrantes que participaram desse evento e, para 

melhor ilustração desse conteúdo, organizamos a tabela que segue abaixo, baseada 

na própria organização da publicação. 

 
Tabela 1: Estrutura das Atas do 2º Congresso de Estética e Ciência de Arte de Paris 

 

VOLUME I VOLUME II 

Discurso de Paul Valéry e Victor Baschi 
Mensagem de Paul Claudel 

Livro IV – HISTÓRIA E CRÍTICA  

 
I. História da Estética, 
II. Crítica Geral 
III. História e Crítica das Artes 

Livro I – ESTÉTICA GERAL 

 
I. Método Geral 
II. Estética Pura e Metafísica  
III. Valores Comparados 
IV. Categorias Estéticas 

Livro II – PSICOLOGIA 

 
I. Psicologia Analítica 
II. Psicologia Geral 
 

Livro V – CIÊNCIA DE ARTE E TÉCNICA  

 
I. A Arte 
II. Essência da Poesia 
III. A Arte Literária 
IV. Música 
V. Plástica 
VI. Arquitetura e Urbanismo 
VII. Teatro e Cinema 

Livro III – SOCIOLOGIA E CULTURAL  

 
I. Gênese e Evolução  
II. Folclore e Nacionalidades 
III. Indivíduo, Sociedade e Cultura 

Livro VI – A ARTE CONTEMPORÂNEA  

 
I. Humanismo ou Formalismo 
II. Decoração ou Geometria 
III. Destinos da Música e da Dança 

 
Suplementos (listas, etc.) 

 

Já com a leitura das Atas e a verificação da organização temática do evento, bem 

como a lista dos participantes, identificamos a contribuição de Hanna Levy por meio 
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do artigo “Sur la nécessité d‟une sociologie de l‟art”, publicado no terceiro livro do 

primeiro volume. Também identificamos a participação dos historiadores da arte 

Lionello Venturi com o artigo “Robert Zimmermann et les origines de la Science de 

l‟Art” e Henri Focillon com o artigo “Généalogie de l‟Unique”, e do arquiteto Flávio de 

Carvalho, do Brasil, com o artigo “L‟aspect psychologique et morbide de l‟art 

moderne”.  

O texto de Venturi foi publicado no segundo volume, no livro IV “História e Crítica”, 

dentro da temática “História da Estética”. Já o de Focillon, também se encontra no 

segundo volume, mas no livro V “Ciência de Arte e Técnicas”, dentro da temática “A 

Arte”. O de Flávio de Carvalho compõe o livro VI “A Arte Contemporânea”, dentro do 

tema “Humanismo ou Formalismo”, do mesmo volume dos outros dois. A menção 

aqui a esses três nomes deve-se ao fato de Venturi citar em sua palestra a tese de 

Hanna Levy no contexto das importantes contribuições que estavam sendo feitas no 

campo da Teoria e História da Arte; do artigo de Focillon nesse congresso ter se 

tornado umas das referências que Levy utilizou para o estudo da arte colonial 

brasileira, especificamente no seu esforço de definição de três teorias sobre o 

barroco, capazes de “iluminar” as questões que pairavam sobre essa produção 

artística no Brasil, em meados dos anos de 1940; e da presença de um 

representante brasileiro – apresentando o artigo de Flávio de Carvalho, cujo nome 

não sabemos, pois consta apenas que Carvalho não teria podido ir ao evento e 

mandou um representante – que, segundo Mário Barata (1994), foi por seu 

intermédio que Levy teria emigrado ao Brasil e estabelecido os primeiros contatos 

profissionais junto ao grupo que estava à frente da criação do Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, SPHAN.  

Antes de adentrarmos nas reflexões elaboradas por Levy para esse Congresso, 

interessa-nos destacar alguns pontos do discurso feito pelo filósofo francês Paul 

Valéry (1871-1945). Ele, a quem foi dada a incumbência de falar sobre a Estética na 

abertura do evento, mais especificamente sobre o desenvolvimento de toda ciência 

constituída e já bem distanciada de suas origens, relacionando-a com os propósitos 

daquele evento, faz a seguinte menção:  

Eu vos declaro, antes de mais nada, que o simples nome da 
Estética, na verdade, sempre me fascinou e que ainda produz em 
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mim um efeito de deslumbramento, quando não de intimidação. Ele 
faz meu espírito hesitar entre a idéia estranhamente sedutora de 
uma “Ciência do Belo”, a qual, por um lado nos faria discernir com 
segurança o que é preciso amar, o que é preciso odiar, o que é 
preciso aclamar, o que é preciso destruir; e que, por outro lado, 
nos ensinaria a produzir, com segurança, obras de arte de um 
valor incontestável. Ou então, em vez desta primeira idéia, a ideia 
de uma “Ciência das Sensações”, não menos sedutora, talvez 
mesmo mais sedutora ainda que a primeira. Se eu tivesse que 
escolher o destino de ser um homem que sabe como e por que uma 
coisa é o que se chama de “bela” e o de saber o que é sentir, tenho 
certeza de que escolheria o segundo, confiando que este 
conhecimento, se fosse possível (e temo que não seja nem mesmo 
concebível), logo me franquearia todos os segredos da arte 
(VALÉRY, 1937, p. XXVIII tradução DE CASTRO, 2002, grifo nosso).  

 
 

Aquele momento, não só o da ocasião do evento, mas da ciência de um modo geral, 

onde se via a vontade de fazer surgir uma Ciência da Arte capaz de instituir métodos 

e de organizar um terreno conquistado ou que se imagina definitivamente 

conquistado, teria seduzido grande parte dos filósofos, afirma Valéry (1937, p. 

XXVIII). Ao propor algumas sugestões e ideias para aquele momento, ele faz ainda 

as seguintes observações:  

 

Volto ao monte de livros, de tratados ou de monografias que abordei 
e explorei mais atrás e no qual encontrei a diversidade de que estais 
cientes. Talvez seja possível classificá-los como o farei. 
Eu constituiria um primeiro grupo, que batizaria Estésica, onde 
colocaria tudo o que se relaciona com o estudo das sensações; mais 
particularmente, porém, aí estariam os trabalhos que têm como 
objeto as excitações e as reações sensíveis que não possuem um 
papel fisiológico uniforme e bem definido. São estes, com efeito, as 
modificações sensoriais que o ser vivo pode dispensar e cujo 
conjunto (que contém, como raridades, as sensações indispensáveis 
ou utilizáveis) é nosso tesouro. Ele reside nossa riqueza. Todo o luxo 
de nossas artes é retirado desse veio inesgotável.  
Um outro grupo reuniria tudo o que se concerne à produção das 
obras; e uma ideia geral da ação humana completa, de suas raízes 
psíquicas e filosóficas até a sua atualização sobre a matéria ou sobre 
os indivíduos, permitiria subdividir este segundo grupo que eu 
denominaria Poética, ou antes, Poiética. Por um lado, teríamos o 
estudo da invenção e da composição, o papel do acaso, o da 
reflexão, o da imitação, o da cultura e do meio-ambiente; por outro 
lado, o exame e análise das técnicas, procedimentos, instrumentos, 
materiais, meios e suportes de ação.  
Esta classificação é bastante grosseira. É também insuficiente. É 
preciso, pelo menos, um terceiro grupo onde se acumulariam as 
obras que tratam dos problemas nos quais minha Estésica e 
minha Poiética se confundem. (VALÉRY, 1937 tradução DE 
CASTRO, 2002, p. 08 e 22, grifo nosso) 
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É nesse cenário das reflexões sobre a Arte e dos rumos da ciência moderna para o 

estudo dela, ocorrida em Paris, que analisaremos as contribuições feitas por Hanna 

Levy em seu texto sobre a necessidade de uma sociologia da arte.  

Seu artigo com quatro páginas, especificamente localizados entre as páginas 342 e 

345 do primeiro volume dos Anais, pode ser considerado um texto sucinto, visto o 

número de páginas que ele contém. Mas por ele se tratar de um tema central de sua 

conclusão no doutorado, vimos que neste esforço reflexivo da autora, somado ao 

seu propósito no doutorado, nos fornecem subsídios importantes para 

compreendermos “quem é a Hanna Levy que vem para o Brasil”.  

A autora inicia-o destacando que “todas as teorias idealistas de arte, particularmente 

a escola da história da arte imanente, têm se revelado incapaz de estabelecer uma 

relação real entre a arte e sua história e a história geral” (LEVY, 1937, p. 342), haja 

vista que as teorias que haviam se fundado até aquele momento, não conseguiram 

mostrar a particularidade da história da arte em relação a história geral sem 

prejudicar as características da arte e os fatos históricos. Para ela, isso se deve à 

falta de unidade metodológica ou, ao que ela considerou mais tarde em seus 

estudos, ao caos metodológico em que se pairava sobre a história da arte naquele 

momento. (LEVY, 1940) 

“Os recentes trabalhos de Raphael, Balet e Schapiro, sobre a metodologia da 

história da arte, inspira-nos a crer, no entanto, que existe um método unitário. 

Referimo-nos ao método do materialismo tanto dialético quanto histórico”, afirma 

Levy (1937, p. 342). Dos três autores mencionados, Leo Balet é o único que 

identificamos no evento, contribuindo com a palestra sobre a “Nécéssité d‟une 

Synthèse totale de l‟Histoire de l‟Art”. Ele e Raphael serão dois autores 

recorrentemente citados por Levy, ao longo de seus estudos, especialmente no 

Brasil. Já referente a Schapiro, identificamos em sua biografia, que eles trabalharam 

no mesmo lugar em Nova Iorque, quando ela emigrou novamente, depois de sua 

estada no Brasil.  

Segundo ela, o princípio desse método é que a arte não é um processo autônomo, 

ela é condicionada pela interação entre os domínios históricos universais que, por 
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sua vez, são condicionados por um grau de desenvolvimento do homem através de 

suas relações materiais com o mundo exterior. Em suma, como descrito pela própria 

autora, esse método coloca o campo da arte no conjunto complexo de existência 

material e manifestações espirituais do homem, com as suas múltiplas interações e 

reações, porém mantendo alguma autonomia. (1937, 342).  

A instituição de um método materialista e dialético deve-se, portanto, à necessidade 

de se transpor as teorias idealistas de caráter totalitário, como, por exemplo, o caso 

da teoria de Wölfflin que ela havia estudado. Para ela, esse método possibilitaria 

colocar a arte dentro de um conjunto de relações, principalmente relacionando-a 

com os fatos históricos, impedindo, assim o seu total isolamento ou o seu estudo 

como um fato isolado.  

Entretanto, esse método capaz de penetrar os problemas atuais da teoria e da 

história da arte, revela também alguns problemas, adverte Hanna Levy (1937, p. 

343). Um desses problemas é visto por ela como a necessidade de se estabelecer 

uma sociologia da arte, uma vez que, “a arte que faz parte de todo processo 

histórico (...), deve ser analisada de forma precisa diante da relação entre a sua 

autonomia e as condições econômicas” E, por esse motivo, esse método “não pode 

simplesmente definir a arte como uma expressão abstrata da sociedade. Ele deve 

encontrar uma maneira concreta de verificar a relação entre arte e sociedade, em 

cada momento dado da história”. (LEVY, 1937, p. 343, grifo nosso)   

Na prática, ela observa que essas relações/dependências variam bastante em 

função das diferentes fases do desenvolvimento histórico geral e de uma 

multiplicidade de intersecções e ações e reações mútuas. E por esse motivo, “essas 

variações na relação entre arte e sociedade, os intermediários membros e sua 

influência sobre a criação e realização artística” (LEVY, 1937, p. 343), são 

problemas cuja solução ela considera estar no âmbito de uma sociologia da arte.  

Contudo, para Levy, algumas questões no campo da arte, como o problema de 

estilo, no qual ela já havia se debruçado, se apresentaria inteiramente diferente 

diante do método materialismo dialético pelos seguintes motivos (LEVY, 1937, p. 

343 e 344):  
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I. Após conhecer a complexidade de um determinado período histórico, o 

método materialista dialético contribuiria para evitar duas armadilhas. Primeiro 

não ignorar a complexidade e diversidade de obras da mesma época e 

segundo não considerar apenas a diversidade de características comuns 

históricas de tantas obras diferentes. Nesse sentido, para ela, só esse 

conhecimento seria capaz de identificar o caráter histórico do estilo geral de 

uma época e os diferentes estilos que compõem toda produção condicionada 

por ele.  

II. Esse método não excluiria a individualidade dos artistas, pois ele permitiria 

reconhecer as ações e reações dos artistas individualmente em suas 

condições particulares. Isso levaria, segundo ela, a uma amostragem relativa 

à existência de vários tipos de artistas relativamente constante em quase 

todos os períodos da história da arte, ou seja, a identificação de uma tipologia 

para capturar a essência da criação artística nas suas diversas formas 

concretas e processar esses tipos na seção longitudinal da história.  

III. O estabelecimento de uma tipologia não pode ser feito sem a ajuda de uma 

sociologia da arte, uma vez que só ela é capaz de explicar “em off”, como em 

um determinado momento se encontra uma “abundância” de certos “tipos”, 

como, por exemplo, “aqueles que experimentaram o sentimentalismo extremo 

na Alemanha na segunda metade do século XVIII, ou como o mesmo tipo 

realista e de corpo aparecer em um Van Eyck e no século XIX sobre as 

formas especiais de Courbet” (LEVY, 1937, p. 345)  

Somente esse método, ressalta veemente a autora, seria capaz de possibilitar uma 

análise concreta, abrangendo realmente a riqueza do trabalho de um determinado 

artista e avaliando-o em termos reais, a partir da força criativa do artista. Para ela, 

esse seria o único método capaz de fornecer os critérios necessários para se 

reconhecer a verdadeira arte de uma falsa (LEVY, 1937, p. 345).  

Considerações finais  

Posto as questões pelos quais Levy estava se dedicando após seu doutorado, dois 

pontos merecem destaque diante da importância dada a sua participação no referido 
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congresso. O primeiro deve-se ao fato de que após esse período de estudos em 

Paris, a segunda emigração de Hanna Levy, agora para o Rio de Janeiro e, em 

1937, deve-se, sobretudo à sua participação nesse Congresso Internacional de 

Estética e Ciência da Arte, onde ela teria encontrado com uma pessoa do Brasil, que 

participava do evento para apresentar o trabalho do arquiteto Flávio de Carvalho, 

isso porque ele não pôde ir ao Congresso e enviou uma pessoa em seu lugar para ir 

ao evento (BARATA, 1994, p. 112). Logo que chegou ao Brasil, ela começou a dar 

aula para os técnicos do SPHAN, na condição de professora de história da arte. O 

curso que teve duração de aproximadamente três anos teve por objetivo 

“especializar” os funcionários da instituição, cuja iniciativa desse curso e de tantos 

outros – tais como de gramática, de cultura material com Afonso Arinos – ocorreram 

por iniciativa do próprio diretor na ocasião, Rodrigo Melo Franco de Andrade.  

O segundo ponto deve-se a verificação da utilização dos teóricos Max Raphael e 

Leo Balet – nos quais ela menciona em seu artigo feito para o congresso, situando-

os dentro das recentes contribuições teóricas e metodológicas para o campo da 

história da arte – nas pesquisas que ela realiza no Brasil, particularmente nos dois 

primeiros artigos de sua autoria publicados na Revista do SPHAN (conhecidamente 

por Revista do Patrimônio), sob os títulos de “Valor artístico e valor histórico: 

importante problema da história da arte”, datado de 1940, e “A propósito de três 

teorias sobre o Barroco” de 1941. No primeiro artigo quando nos apresenta a 

contribuição de Raphael, Levy justifica pelo fato de que há tempos historiadores e 

teoristas da arte buscavam a uma solução científica para o estudo da arte, onde a 

postura desse autor foi destacar que ciência da arte, história da arte e crítica de arte 

são diferentes, porém todas têm em sua essência científica a questão do valor, tema 

esse de grande relevância para o projeto de valorização da arte colonial brasileira 

pelo grupo do SPHAN e no qual Levy também está participando enquanto 

professora e pesquisadora. Já a escolha por Balet para o segundo artigo, decorre do 

posicionamento desse historiador da arte diante da dissolução do barroco e o 

nascimento de uma nova arte, especialmente na Alemanha do século XVIII, titulada 

de anti-barroca. Para ele, a essência da arte barroca se resume ao ABSOLUTISMO, 

ou seja, na relação causal entre o absolutismo e a arte barroca. Dessa forma, Levy 

conclui que a teoria de Leo Balet seria uma opção mais fértil e mais provável de 

aplicabilidade em relação ao problema do barroco que se apresentava na arte 
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brasileira, pois essa seria a única teoria que explicaria a unidade fundamental e as 

características principais do barroco como expressão geral de uma dada época, sem 

sacrificar as riquezas múltiplas dos fenômenos particulares. Para ela, a teoria de 

Balet, que explica os “fenômenos artísticos pelas relações com a totalidade das 

condições históricas existentes numa época determinada, parece ser a mais apta a 

resolver também os problemas da história da arte brasileira”. (LEVY, 1941, p. 284)  

 
 
Notas 

                                                 
1
 Parte dessas contribuições se deve aos estudos que venho desenvolvendo desde 2007 sobre a historiadora da 

arte alemã até os dias atuais, onde se inclui a minha tese de doutorado, defendida em abril de 2016 no 
PPGAV/EBA/UFRJ, sob o título “Hanna Levy no Brasil. História, Teoria e Crítica de Arte no Patrimônio (1937-
1947)” e o projeto de pós-doutorado em andamento no âmbito do Programa Nacional de Pós-Doutorado Junior 
do CNPq no PPGAV/EBA/UFRJ.  
2
 Há exemplo disso, podemos mencionar o XXIX Colóquio Brasileiro de História da Arte, realizado na cidade de 

Vitória, no Espírito Santo, no ano de 2009, dedicado ao tema “Historiografia da arte no Brasil: um balanço das 
contribuições recentes”, uma homenagem ao professor Walter Zanini, há quem devemos a publicação de um dos 
principais livros de História da Arte no Brasil, referência até os dias de hoje em muitos cursos de graduação. 
3
 No original Henri Wölfflin. Sa théorie. Ses prédécesseurs. Paris, 1936. 
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