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RESUMO 
O artigo discute um breve recorte da fortuna crítica do debate sobre a produção de história 
da arte no Brasil, procurando destacar os argumentos de historiadores da arte preocupados 
com questões teórico-metodológicas da historiografia da arte no país, que vêm se tornando 
referências basilares. Ele busca verificar pontos de convergência e de tensão em relação a 
três eixos propostos para considerar a existência de uma historiografia da arte brasileira e 
colocá-los à prova: os discursos sobre a existência de uma arte brasileira e sua 
especificidade; os discursos sobre a autonomia disciplinar da história da arte, seus riscos de 
diluição e as vias de sua continuidade; os discursos voltados para suas próprias condições 
epistêmicas diante da apreciação da arte contemporânea e os deslocamentos que esta 
provoca no mesmo campo discursivo. 
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ABSTRACT 
The paper discusses a brief sample of the critical fortune of the debate about production of 
Art History in Brazil, seeking to highlight the arguments of art historians concerned with 
theoretical-methodological issues in the country who are becoming fundamental references. 
It aims to verify points of conversion and tension relating to the three proposed axis and 
consider the existence of a Brazilian art historiography and put them to the test: the 
discourses about the existence of a Brazilian art historiography and its specificities; the 
discourses about art history's disciplinary autonomy, the risks of dilution and channels of 
continuity; the discourses regarding its own epistemic conditions facing the appreciation of 
contemporary art and the displacements that it provokes in the same discursive field. 
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Em 2013, Mônica Zielinsky marcou posição sobre a historiografia da arte no Brasil 

num artigo em que enfrentava a afirmação de que a produção artística no Brasil, da 

época da colonização até hoje seria débil e, por consequência, a produção de 

história da arte no Brasil sofreria de mal análogo (MARQUES et. al., 2013). Embora 

não seja escopo deste trabalho discutir a existência de uma arte brasileira, cabe 

tecer algumas considerações a respeito deste tema, pois ele parece dividir a 

centralidade dos discursos mais teóricos da historiografia da arte no país ao lado de 

outros dois conjuntos de temas. 

Um deles é a preocupação com as fronteiras, especificidades e rumos da história da 

arte como disciplina autônoma, a delimitação de seus objetos e os diálogos com 

outras esferas de conhecimento, como história, filosofia, ciências sociais, 

semiologia. Este conjunto de temas compreende debates que se intensificam no 

final dos anos 1980 na Europa e Estados Unidos, enquanto se afirmava a história da 

arte como campo de saber no Brasil. Finalmente, haveria um terceiro conjunto que 

abraça discussões teóricas que revisitam fundamentos epistemológicos desta 

disciplina frente à historicização da arte contemporânea. Este eixo envolve questões 

institucionais como circulação, distribuição e divulgação da produção artística, além 

de dialogar intimamente com a crítica de arte e a curadoria. 

Evidentemente, essas três circunscrições se articulam e sua porosidade viabiliza o 

acesso a questões densas e multifacetadas, as quais historiadores da arte têm se 

dedicado, num esforço teórico, para caracterizar o que seria uma historiografia da 

arte brasileira. Impõe-se, portanto, a suspeita de que estes três grandes debates não 

se limitariam a conjuntos temáticos, constituindo-se em fontes que nutririam uma 

virada no campo discursivo da disciplina. Daí a hipótese de que eles não apenas 

contribuem para o debate como o moldam a partir de conceitos epistêmicos que 

interferem em sua própria natureza e fisiologia. 

Semelhante ao que ocorre na América Latina, historiadores da arte no Brasil têm se 

dedicado a questões teórico-metodológicas diante da complexidade das exigências 

críticas que seus objetos impõem, sendo eles irredutíveis a problemas de 

periodização ou tipicidades temáticas. Nos anos 1990, esses esforços se 

intensificaram, inicialmente por meio do desgastado topos da relação centro-
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periferia. Deste modo, pretende-se discutir um breve recorte da fortuna crítica sobre 

a produção de história da arte no país, procurando destacar alguns autores que vêm 

se tornando referências basilares, ainda que munidos de diferentes preocupações e 

intenções. Para isso, buscou-se verificar pontos de convergência e de tensão em 

relação aos três eixos propostos e colocá-los à prova: os discursos sobre a 

existência de uma arte brasileira e sua especificidade; os discursos sobre a 

autonomia disciplinar da história da arte, seus riscos de diluição e as vias de sua 

continuidade; os discursos voltados para suas próprias condições epistemológicas 

diante da apreciação da arte contemporânea e os delocamentos que esta provoca 

no mesmo campo discursivo.  

 
Os fios 

Cabe lembrar que esses debates são levantados sobretudo pelo próprio historiador 

da arte, o que talvez seja um indício de que não se trata de uma discussão agregada 

à prática de sua produção, mas de um elemento constitutivo de seu próprio discurso. 

Impõe-se, portanto, situar os três eixos propostos, a começar pela retomada de 

Zielinsky (MARQUES et al., 2013, p. 9). Ela destaca dois elementos fundamentais 

do texto de Luiz Marques (Ibidem, p. 5): a sua afirmação de que não se poderia 

compreender a adjetivação “brasileira” ao termo arte como uma categoria crítica que 

doasse inteligibilidade à produção de arte no país e de que ele consideraria o 

“fenômeno artístico, antes de tratar (...) da historiografia artística”.  

Zielinsky (Ibidem, p. 9) reclama a menção de dados documentais e a explicitação de 

“metodologias de análise condizentes com os processos de construção das histórias 

locais e que contemplem suas implicações mais amplas e comparativas com outras 

culturas”. Deste modo, recorre a Rodrigo Naves e Stéphane Huchet para contrastar 

a abordagem analisada. Naves (1996, p. 10-11) considera a produção artística no 

Brasil “um material incerto”, portador de uma “fragilidade” que não justificaria, 

contudo, “a ignorância e o despreparo” de sua recepção, que Zielinsky (Op. Cit., 

2013, p. 9-10) traduz como a dificuldade da própria história da arte em aprofundar a 

natureza dessa produção e “reconhecer suas particularidades históricas e 

antropológicas”. Naves utiliza a expressão “forma difícil” para caracterizar a relação 

tensional entre a arte moderna no Brasil e seus modelos europeus, entendendo que 
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ela extrai sua força das suas próprias dificuldades, sobretudo de “sua dificuldade de 

formalização”. Zielinsky (Ibidem, p. 10) afirma que Naves foge “à perspectiva 

homogeneizante da cultura global e busca as diferenças e as particularidades dessa 

arte em sua concepção e em suas práticas”. 

Ela se aproxima do segundo eixo aqui proposto ao reconhecer o esforço de Huchet 

que, interessado na arte contemporânea brasileira, contrapõe a “qualidade 

incontestável da arte produzida no país a uma historiografia da arte inconsistente e 

que ainda não conquistou o seu lugar” (Ibidem, p. 10). No entender de Huchet, falta 

a esta produção "uma formação teórica mais aprofundada e pertinente que lhe 

possibilite embates meta-históricos e conceituais” que impactem sobre metodologias 

coerentes e substanciais, além de apontar problemas institucionais como a limitada 

existência de bacharelados em história da arte e a insuficiência do meio editorial no 

país. 

Zielinsky (Ibidem, p. 12) ainda alcança o terceiro eixo quando alerta sobre a 

“inserção da arte produzida no Brasil na dinâmica artística mundial”, diferentemente 

colocada por Marques e Huchet. Suas implicações políticas e simbólicas poderiam 

impactar na produção artística brasileira diante “das histórias e as aspirações locais 

de onde estes fenômenos provêm”. Ela propõe que uma “historiografia, em seu 

modo específico de fazer a contemporaneidade, exige que os marcos locais sejam 

ultrapassados e que uma nova cartografia da arte no país seja criada”, envolvendo a 

articulação de confluências, diálogos e tensões “dessa arte em meio às culturas que 

a constituem e que com ela se associam”.  

Ainda que de modo diferente, Almerinda Lopes (2002, p. 2-3) reconheceu que a 

produção teórica sobre arte brasileira nos anos 1990 começou a instaurar “novos 

discursos que permitem responder a uma série de questões significativas sobre o 

percurso e as peculiaridades de nossa História da Arte, numa relação mais direta 

com o contexto histórico e cultural brasileiro”. Longe de um discurso calcado pelos 

maniqueísmos da relação centro-periferia ou num periodização crivada pelo sentido 

de atrasos face a matrizes europeias e estadunidenses, ela entende que essa 

historiografia da arte paulatinamente “ajuda a demarcar, mais precisamente, a 

singularidade e a abrangência da visualidade artística local, ao mesmo tempo que 
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extrapola ou subverte hierarquias, conceitos, valores e critérios de gosto 

cristalizados”. 

Deste modo, tal esforço parte de um distanciamento crítico das primeiras 

elaborações teóricas da recepção do modernismo no Brasil e da busca da derrubada 

de antinomias como “a relação ocidente x oriente, razão x intuição, (...) consciente x 

inconsciente” (Ibidem, p. 8). Mas a consideração da arte contemporânea ainda 

carece de maior sedimentação teórica para melhor apreciar um conjunto de obras, 

por irregular que seja, em termos da representação dessa produção artística, da 

história da constituição dos acervos a que pertencem, além das diferentes inscrições 

que artistas e obras representem num quadro cultural mais amplo, como um convite 

a se repensar determinadas produções artísticas. 

Ao lado disso, Huchet (2008, p. 49-50) coloca “a questão da relação e da geopolítica 

dos intercâmbios entre o Brasil e outros centros”, envolvendo uma “reescritura da 

história global da arte parecendo encontrar hoje contexto mais favorável, mas ainda 

não concretizado”. Ele convoca a sugestão de Aracy Amaral em “História da Arte 

Moderna na América Latina (1780-1990)”, de 2006, de que a integração da arte 

contemporânea brasileira em exposições internacionais é pautada pelo que seria 

uma “relação crítica majoritariamente idiossincrática (...) segundo perspectivas mais 

pessoais e intuitivas do que solidamente críticas”. 

Longe de um discurso nacionalista, as preocupações teóricas aqui evocadas 

começam a evidenciar a formação de um corpo de questões coerente, malgrado sua 

incipiência e suas heterogeneidades, e que tem fomentado discussões cada vez 

mais frequentes, que contribuem para uma tomada de consciência crítica pelo 

historiador da arte pari passu à sua prática. Trata-se, em grande medida, do que 

Georges Didi-Huberman (1990, p. 68) propôs, em outro contexto, ao iluminar a 

relação entre a partícula “de” de história da arte, simultaneamente como genitivo 

objetivo e subjetivo. Como genitivo objetivo, o “de” recai sobre a arte em uma 

história da arte que tem como objeto o fenômeno artístico e aquilo que diz respeito a 

ele; como genitivo subjetivo, recai sobre a própria história que constitui a história da 

arte como disciplina e tem como objeto o discurso sobre o fenômeno artístico. 
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As meadas 

Para articular diferentes autores com objetos, preocupações e metodologias 

diversas que contemplam os três eixos propostos, cabe salientar dois aspectos: 

como os historiadores da arte fazem derivar problemas teóricos a partir de objetos 

empíricos e como os direcionamentos que objetos teóricos, assim desdobrados, 

convergem, apesar de suas diferenças, para preocupações comuns. Se pensarmos 

em textos referenciais sobre o primeiro eixo aqui proposto, cabe evocar a discussão 

aberta por Walter Zanini (1999), por meio de quatro grandes questões que envolvem 

a constituição da história da arte no Brasil. A primeira é a presença da disciplina no 

sistema de ensino do país desde a Academia Imperial de Belas Artes, como tardia 

coadjuvante da formação dos artistas até sua formalização em cursos de pós-

graduação; a segunda é a relação institucional entre museus e universidades; a 

terceira, a relação entre o pensamento patrimonial e a história da arte, ligada ao 

modernismo, materializada pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

– SPHAN (hoje IPHAN), implantado em 1937, e sua Revista com artigos basilares 

para a disciplina no país; e a quarta, a necessidade de recenseamentos da produção 

historiográfico artística, sendo basilar a seção “Brazilian Art” no Handbook of Latin 

American Studies, iniciada por Robert C. Smith ainda em 1937, e seguido por José 

Valladares e Mário Barata. 

Zanini (1983, p. 14) ainda organizou a História Geral da Arte no Brasil (1983), 

referencial para a compreensão também das dificuldades que tal compêndio 

representava e que ele próprio problematizou. Francisco Alambert (2014, p. 7), abre 

o livro Sobre a arte brasileira, organizado por Fabiana Werneck Barcinsky em 2014, 

com o problema da circunscrição da arte brasileira em um compêndio: como 

“determinar que sujeito (Brasil) é esse que define o objeto (arte)”. Ele insiste na 

necessidade de revisões de fortunas críticas que ressignificam recortes da história 

da arte que se entretecem com questões socioculturais. 

Há que se considerar, também, a reabilitação do olhar sobre o século XIX, desde os 

anos 1970. Jorge Coli (2002) afirma que os estudos sobre arte brasileira, em 

especial, do século XIX, “surgem num tecido histórico internacional, do qual, em 

primeiro lugar, é preciso ter consciência.” Ele enfatiza a importância do preceito 

instaurado pelas vanguardas históricas da “eliminação de tudo aquilo que não 
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parecia estar dentro dos parâmetros que esses modernos estabeleciam”, donde 

expõe o mecanismo de exclusão da alteridade que se encontra na própria 

constituição da história da arte, envolvendo “tiranias dos gostos e critérios”. 

Preocupado com a questão dos conceitos classificatórios da disciplina, que 

permitem aproximar objetos mediante afinidades estilísticas, Coli denunciou o risco 

de “uma suposta essência daquilo que recobrem”. Daí sua crítica concernente a 

periodizações ou valorizações que nos cegam frente ao fenômeno artístico em sua 

complexidade.  

Como nos lembra Claudia Mattos (MARQUES et al., 2013, p. 6), “a história da arte 

como campo específico do saber no Brasil constituiu-se em primeiro lugar como 

herdeira direta da tradição historiográfica modernista”, tendo como “três temas 

viscerais” a arte barroca, com a primazia da produção mineira e seu representante 

maior, Aleijadinho; a arte “acadêmica” oitocentista e, sobretudo, o modernismo. Este 

se constitui como “campo articulador dos discursos hegemônicos” da disciplina até 

pelo menos os anos 1980. Paralelamente, Mattos (Ibidem, p. 6) afirma ter imperado 

por décadas uma “restrição histórica” tanto em relação a parte da arte europeia 

quanto, principalmente, a tradições como “arte africana, pré-colombiana, asiática, 

islâmica”, negligenciando-se, inclusive, “produções artísticas afro-brasileiras e 

ameríndias”, o que teria como corolário a construção de “uma história da arte 

identificada com a história dos conquistadores”.  

Após o desencadeamento de uma série de elementos desestruturantes de grandes 

narrativas e métodos objetivantes, cada vez mais torna-se claro que impõe-se uma 

revisão da historiografia da arte brasileira calcada em valores modernistas e seu 

entendimento como ponto de partida para a arte contemporânea. Analogamente, 

busca-se compreender a arte brasileira “em associação com as vanguardas latino-

americanas e através do mundo” (Ibidem, p. 8). 

Roberto Conduru (Ibidem, 2013, p. 14), que também responde à indagação: “Existe 

uma arte brasileira?”, ao lado de Marques, Zielinsky e Mattos, afirma que “talvez a 

arte produzida no Brasil nos últimos 70 anos, bem acolhida por instituições e 

agentes artísticos estrangeiros, possa ativar outras visões, sejam retrospectos ou 

proposições historiográficas.” Esta asserção obriga-nos a retomar o segundo eixo 
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proposto, sobre os limites e fronteiras disciplinares da história da arte: a se pensar   

que “na complexa experiência (pós-)colonial, pode ser necessário garimpar aqui e ali 

autores, obras, trechos e até fragmentos, não exclusivamente publicados no Brasil, 

que iluminem outros caminhos.” Deste modo, Conduru reivindica a consideração do 

“conjunto um tanto errático de história, crítica, crônica e memória, entre outros 

gêneros” e investe na elasticidade de conceitos entre o “cá” e o „lá”, parafraseando 

Mário Pedrosa no escrito “A Bienal de cá para lá”, de 1970. 

Neste sentido, Conduru não procede apenas à busca de elevação de uma temática 

que envolve a questão do outro, voltando-se para produções visuais de matriz 

africana. Ele propõe um deslocamento teórico-metodológico em relação à história da 

arte hegemônica ocidental, ao levar em conta objetos amiúde situados sob o epíteto 

de arte ínsita ou tidos como “artesanato”, recorrentemente com função 

religiosa/ritual, dialogando com a antropologia e que podem reorientar premissas 

teóricas que devem incidir no trato metodológico dos mais diversos objetos. 

Caminho muito diferente toma Huchet (2008, p. 50), ao exibir “certa frustração” em 

relação ao reconhecimento da especificidade de obras brasileiras “suscitada pelo 

fato de que as exposições no exterior ainda não conseguiram criar para a arte 

brasileira a existência crítica indiscutível que ela merece nem desencadearam a 

revisão historiográfica global da história da arte”. A questão desta visibilidade ilumina 

problemas teórico-metodológicos estruturais da crítica e historiografia da arte, que 

incidem sobre conceitos epistêmicos de nossa produção teórica. 

Indo, ainda, por outra via, Maria Lúcia B. Kern (2004, p. 7) pensa nos termos 

conjunturais de uma virada da disciplina que impõe revisar teorias e metodologias 

que antes a norteavam. Para tal, comenta o procedimento crescente das revisões 

epistemológicas de autores à margem do mainstream da história da arte, que podem 

ser relidos “no momento em que as dimensões de sentidos partem das esferas 

culturais, que o sujeito não é mais considerado o agente de transformações 

históricas, que as teleologias desaparecem, os programas e projetos normativos 

enfraquecem”. Reconhecemos nessas palavras, reivindicações de Didi-Huberman, 

donde Kern (Ibidem, p. 8) cita as retomadas de Aby Warburg e Carl Einstein. Sendo 

o primeiro portador de um “caráter associativo, cujos métodos e interpretações são 
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sempre renovados diante de novas pesquisas” e o, segundo, dedicado à 

compreensão da especificidade da escultura africana e à sua apropriação pelo 

Cubismo, que ele entendeu “como a negação e a decomposição do espaço 

antropocêntrico clássico”. Assim, suas obras repercutem sobre o desmantelamento 

do teor humanista da história da arte, dela constitutivo desde sua fundação, bem 

como do critério estético da beleza no juízo do historiador da arte. 

Ainda que de modos diferentes, Coli, Huchet, Conduru, Kern, Mattos e Zielinsky, 

entre outros, parecem propor desativações de conceitos e preconceitos que o 

mainstream da história da arte, a partir de suas matrizes, revelam de modo flagrante 

ao serem aplicados servilmente a objetos que escapam a repertórios ocidentais. 

Mas, talvez, esta desativação possa ser operacionalizada por mecanismos 

discursivos pertinentes à arte contemporânea e seus deslocamentos frente à crítica 

institucional. A principal preocupação é a de encontrar preceitos teórico-

metodológicos para estabelecer unidades de sentido, categorias, conceitos 

operatórios e modelos de temporalidade para lidar com uma produção em “campo 

expandido”, parafraseando Rosalind Krauss e, “A escultura no campo ampliado”, de 

1979, para os quais categorias históricas como gênero se mostram inadequadas 

e/ou insuficientes. 

Kern (Ibidem, p. 7), então, indaga quais as balizas cronológicas da arte 

contemporânea e como se trabalhar com obras efêmeras por meio de registros ou 

obras interativas na Internet até como considerar “a pluralidade de práticas artísticas 

na atualidade e a integração com outras atividades cotidianas”, o que leva a 

fecundas incertezas sobre procedimentos metodológicos. Trata-se, então, não 

somente de preocupações hermenêuticas, mas da potência heurística aberta pelos 

objetos em sua eficácia antropológica, conduzindo-nos ao segundo eixo, ou sua 

consignação à arte contemporânea e pós-estruturalismo, o que nos leva ao terceiro. 

 

Começando a tecer 

Para confrontar os três eixos aqui trabalhados é necessário refletir sobre o que eles 

seriam de fato. Seriam eixos metodológicos? teóricos? Seriam diferentes 

modalidades discursivas? vertentes historiográfico-artísticas? linhas argumentivas? 
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É necessário cotejá-los para compreender suas convergências e contrastes. 

Conduru (MARQUES et al., 2013, p. 11-12) considera que os “fatores que 

recentemente têm dinamizado a historiografia da arte no Brasil (...) não chegam a 

romper completamente certos impasses históricos, reforçando assim antigos 

problemas ou constituindo novos empecilhos”. Isso retorna à questão das 

desativações não só de ordem classificatória, como do respeito às especificidades 

das ordens da cultura e do social da arte no Brasil e na América Latina. 

Huchet (2008, p. 50) parece resumir o ponto de inflexão entre os dois primeiros 

eixos: a “existência expositiva da arte brasileira no exterior em fase de crescimento, 

mas historiografia que ainda não conseguiu se apropriar da história cuja tarefa lhe 

incumbe dar corpo, e fazê-la existir fora das fronteiras”. Ele explica tal dificuldade 

pela fragilidade de seu corpus historiográfico artístico e critica tanto a postura do 

historiador positivista, devotado à “prática iconológica pós-panofskyana”, que vê a 

teoria como “exigência marginal”, quanto a minoria preocupada com questões 

teórico-metodológicas, com pouca intimidade com a pesquisa documental, mas com 

o mérito de provocar os demais sobre a “necessidade de interrogar suas práticas”. 

Assim, a recorrência dos últimos a autores como Roland Barthes, Michel Foucault, 

Hans Belting, Carlo Ginzburg e Didi-Huberman seria uma tentativa de “acordar a 

jovem história da arte brasileira daquilo que é um pouco seu sono racional” (Ibidem, 

p. 50). Mas Huchet questiona até que ponto seria coerente buscar matrizes 

descontrutivas para sanar o que não foi construído de modo sólido. Embora este 

alerta seja oportuno e devamos mantê-lo em nosso horizonte, a presente reflexão 

sugere que mesmo sendo um corpus frágil, as bases positivistas da historiografia da 

arte conforme foi constituída no Brasil estaria demasiadamente contaminada por 

desejos objetivantes. Assim, aquelas matrizes desconstrutivas, em seu potencial 

crítico institucional, podem ter outras funções, diferentes do que foi cunhado em seu 

contexto intelectual de origem, principalmente a se considerar a força de 

deslocamento de certos retornos críticos, discutidos em muitos dos escritos teóricos 

do próprio Huchet. 

A questão da constituição de quadros teóricos para a produção da história da arte no 

Brasil toca antigas contradições como aquelas expostas por Tadeu Chiarelli (2010), 
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a partir do exame de Mocidade morta (1990) de Gonzaga Duque que critica ranços 

da arte “acadêmica” por meio de obras ficcionais. Elas exporiam vícios expúrios dos 

“acadêmicos”, entre os quais a materialização de temas brasilianistas que Chiarelli 

(Ibidem, p. 116) compara com telas modernistas. Ele afirma que se o modernismo 

respondia “a demandas externas, no sentido de uma renovação formal da arte local”, 

ele retomava elementos do século XIX, com obras “de caráter alegórico, 

comprometidas com temáticas que projetassem imagens ideais do Brasil ou de uma 

brasilidade imanente”. 

Assim, ele depreende que o Modernismo estava enredado por debates sobre arte 

brasileira, característicos do século XIX, referentes à interrogação: “como constituir 

uma arte brasileira com atributos próprios e definidores de sua origem?” (Ibidem, p. 

116), acrescentando-lhe a exigência de que esta arte deveria ser moderna. Mas 

segundo que parâmetros? O da arte europeia contemporânea aos modernistas, que 

coincidia com o retour à l’ordre do período Entre-Guerras. Os temas privilegiados 

desta produção estão conectados a topoi do discurso modernista, como a formação 

mestiça do povo brasileiro e a fecundidade desta terra, amarrando a modernidade 

brasileira a compromissos acadêmicos que eram, paradoxalmente, renegados.  

Depreende-se daí uma questão fundamental para discutir o que seria uma arte 

brasileira, que é o lastro epistemológico desse conceito, reivindicado por Zielinsky e 

Huchet, se nossas matrizes teóricas são marcadamente europeias. Não recairíamos 

na relação entre o modelo e suas derivações aclimatadas? Temos, portanto, uma 

união inextricável entre as fibras dos dois primeiros eixos, quanto às condições de 

possibilidade da construção teórica de uma arte brasileira. Para tal articulação, 

Alambert (2014, p. 9-12, 16-18) elenca uma série de autores que frisam sensações 

de incompletude, incipiência e até de certa ansiedade por uma definição do que 

seria a “essência” da arte e da cultura brasileiras. 

Mas frente aos topoi do “país novo” e do “atraso” que são incidiosos em vários 

desses textos, Alambert (Ibidem, p. 10) comenta a inversão que Mario Pedrosa 

realizou em 1957, ao “defender a recepção” do Concretismo no Brasil do achaque 

de Alfred Barr. Para este, a pintura brasileira estaria em choque com o “gosto 

eclético dominante hoje em Paris ou em Nova York” e, então, “desviou-se, como 
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todo estrangeiro importante faz ao chegar às nossas plagas, na procura de tabas de 

índios e de revoadas de papagaios”. Como destaca Alambert no texto de Pedrosa, 

“obcecados por seu desejo de “exotismo”, os estrangeiros não gostam de permitir a 

nossos artistas uma pesquisa, uma linguagem moderna e não ao gosto do momento 

nos grandes centros europeus”. Ora, o problema aqui é que havia um trânsito e um 

choque de modelos tanto poéticos quanto teóricos, pois se haveria uma projeção de 

modelos europeus por parte de brasileiros, haveria uma projeção, por parte dos 

geradores desses modelos, de que eles deveriam sê-los para os países atrasados, e 

de que modo esses países deveriam segui-los. 

Sobre a circulação de modelos Pereira (2012, p. 89) discute o imbricamento de duas 

questões sobre o problema da periodização na produção oitocentista brasileira. A 

primeira é a da arte chamada “acadêmica” é irredutível ao esquema da sucessão 

estilística europeia pelas próprias características de sua formação e da história das 

diferentes gerações da Academia em sua relação com o projeto identitário nacional. 

A segunda concerne ao modelo europeu e à crença de que haveria uma pureza e 

absoluta coerência na sequência dos estilos (Ibidem, p. 92). A tentativa de situar 

cada obra ou artista entre neoclássico e romantismo turva a especificidade do 

fenômeno artístico, interferindo em suas relações com outros fenômenos culturais. 

Pereira (Ibidem, p. 90) enfatiza o caráter mais moderado que modelos europeus 

adquiriram no Brasil, adotados aqui “quando já haviam perdido o caráter radical”, em 

analogia com o fenômeno observado por Chiarelli sobre o modernismo.  

No plano teórico, Pereira (Ibidem, p. 92) nota que a “feição característica da nossa 

arte naqueles períodos foi, muitas vezes, motivo de sua sistemática desvalorização”, 

constituindo uma espécie de desvio estilístico em relação à idealização do modelo 

europeu unívoco. Este mecanismo de desvio parece ter sido, no que concerne ao 

modernismo, convertido em um fator positivo – ao lado das teorias do atraso ‒, 

frequentemente operacionalizado pelo conceito da assimilação antropófaga. Não 

obstante, Pereira vê nessas oscilações, valorizações de fundo idealista que 

permeiam uma longa duração desde o final século XVIII a meados do XX, 

conectadas ao projeto de construção da Nação, daí sua exigência de diferentes 

modelos de tempo na história da arte que contrasta com o modelo hegemônico. 
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A entrada do terceiro eixo complexifica a articulação dos demais, oferecendo outros 

quadros de referência a partir de problemas da arte contemporânea, que nutrem o 

olhar sobre o passado. Quando Icleia Borsa Cattani (2007, p. 29-32) cita 

desdobramentos do conceito de mestiçagens para pensar a arte contemporânea, ela 

elenca topoi como o das migrações, ligado às cartografias, que “criam configurações 

físicas, mas jogam simultaneamente com o conceito, ao inventar mapas de lugares 

fictícios, ao desdobrá-los, invertê-los, retirar-lhes os centros ou questionar-lhes as 

fronteiras”. Assim, ela toca problemas da arte “latinoamericana”, identificados a 

questões intrínsecas à produção da história da arte no Brasil, envolvendo 

“elaborações críticas de momentos de opressão, quando as hierarquias, as 

centralidades, as fronteiras, por vezes mesmo a ideia de nação, foram subvertidas 

em obras que reconfiguram metaforicamente o regime vigente e suas estruturas”. 

Mas a reflexão de Huchet (2008, p. 52) sobre a fragilidade do corpus da 

historiografia da arte no Brasil também chega ao terceiro eixo, ao denunciar que a 

ausência de contemporaneidade referente a instrumentos teórico-metodológicos, 

independentemente da contemporaneidade das escolhas temáticas em si, cria um 

gap entre o discurso do historiador da arte e a “produção artística viva, uma 

produção cujo vigor e a cor não deveriam mais deixar indiferentes” a ele. Embora 

preocupado com a visibilidade internacional da arte brasileira a partir de grandes 

exposições, ele atinge pontos nevrálgicos da presente reflexão, ao revisar conceitos 

sobre arte brasileira/no Brasil e sua relação com a arte “latinoamericana”, abalando 

antigas ativações e periodizações e propondo outros conceitos operatórios, relações 

etc., mas também, reforçando cisões e preconceitos (Ibidem, p. 54-59). 

Pensando a urdidura 

A constatação de Huchet (2008, p. 51) de que estamos diante de “um problema de 

método, de ausência de formação epistemológica sobre os embates meta-históricos 

e conceituais” é tão verdadeira quanto estarrecedora, o que leva a indagações. Mas 

quais as condições de possibilidade para pensar a arte brasileira como categoria 

crítica? A emersão, pela de via retornos críticos, de sentidos escusos, marginais do 

mainstream da história da arte seria em si um topos para agenciar um processo 

identitário da história da arte no Brasil? 
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O confronto entre os dois primeiros eixos parece indicar, para além de tensões 

interpretativas, a emergência de questões específicas que demarcam regiões não de 

consenso, mas de exigências teóricas e críticas que parecem convergir. Entre elas 

está a reflexão sobre modelos de tempo envolvidos não apenas na história da arte 

no Brasil em seu sentido genitivo objetivo, como sobre a renitência de certos 

modelos e esquemas no sentido genitivo subjetivo. O terceiro eixo ainda permite 

indagar sobre perigos relevados como mecanismos de libertação daquilo que se 

pensava descartar ou superar, mas também de sua manutenção. Mas não se pode 

atomizar os problemas que cercam a questão da periodização no Brasil, pois eles 

revelam diferentes posturas epistemológicas frente à noção de atraso, de absorção, 

imitação ou apropriação de modelos e, é claro, do desejo de encontrar 

especificidades e até essencialidades para afirmar uma arte brasileira ou negar-lhe a 

existência. Não seria essa revelação uma evidência de que haveria, então, uma 

historiografia da arte brasileira, independentemente do objeto ser brasileiro? 

O presente texto partiu do pressuposto de que seria possível discutir a possibilidade 

de uma historiografia da arte brasileira a partir de três eixos depreendidos do 

levantamento de uma bibliografia da qual se pode apenas trazer um extrato 

significativo. Concernentes aos debates sobre a existência de uma história da arte 

brasileira, dos problemas e fronteiras próprios da esfera da história da arte e das 

questões de fundo epistemológico que a consideração da arte contemporânea 

impõe à disciplina, esses eixos se revelaram como linhas que foram entretecidas ao 

longo do texto. Ainda que com lacunas e omissões involuntárias, o tecido que 

começa a se esboçar do confronto entre esses eixos por vezes parece buscar a 

legitimação de uma história da arte brasileira como um dado e não apenas como 

uma proposta ou uma presunção, ainda que, como diz Huchet, seu corpo ainda seja 

frágil. Mas nesse sentido, cabe lembrar que o discurso autolegiferante como 

mecanismo legitimador da história da arte é constitutivo da disciplina desde sua 

formação no século XVI e tem sido retomado a cada “(re)nascimento” da disciplina 

(DIDI-HUBERMAN, 1990, p. 68). Mas, poderíamos, também, perguntar: nós 

constituímos, com estas reivindicações ‒ parodiando Bois (2009, p. XIV) ‒, um novo 

campo de forças relativo à afirmação de uma história da arte brasileira, com suas 

próprias chantagens? 
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