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RESUMO 
Tendo como ponto de partida o filme Os Narradores de Javé da diretora Eliane Caffé, 
propomos uma reflexão acerca do método de construção da história, e portanto também 
da história da arte, enquanto campos do conhecimento. Compreendemos o filme como 
como metáfora dos processos políticos, tensões e disputas que lhes são concernentes, e 
por isso parece-nos relevante para a problematização da narrativa historiográfica. Dentro 
deste paradigma, buscamos trazer questões sobre a construção de uma história da arte 
brasileira, enquanto uma ferramenta que revela posicionamentos teóricos e políticos.  
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ABSTRACT 
Having the movie Os Narradores de Javé, of the director Eliane Caffé as a starting point, 
we propose a reflection about the construction method of history, and also the art history, 
as fields of knowledge. Understanding the movie as a metaphor of the political processes, 
tensions and disputes that are pertinent, it seems relevant for a problematization of the 
historiographic narrative. Within this paradigm, we seek to bring issues about the 
construction of a Brazilian art history, as a tool that reveals theoretical and political 
positions. 

 
KEYWORDS 
Narradores de Javé; history; art history; museum, narrative. 
 

 

 



 

 

 
SILVA, Mariana Estellita Lins. Os narradores de Javé: a escrita da história e a problematização do método, In 
Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o 
Encontro da Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.474-488. 

475 

O filme Os Narradores de Javé (Eliane Caffé, RioFilmes, 2004) conta a história 

fictícia de um lugarejo no interior da Bahia, que será alagado para a construção de 

uma hidrelétrica. Diante da perspectiva de destruição do lugar, os moradores se 

mobilizam para escrever a história – ou as histórias – da cidade. Como a 

população de Javé não é alfabetizada, um escritor de histórias é convocado a 

realizar a tarefa: ouvir as pessoas e, a partir das narrativas colocadas por elas, 

elaborar um livro: “o grande livro da história de Javé”. Antônio Biá1, o escritor em 

questão, é um ex-funcionário do correio local que estava na iminência de perder o 

emprego (já que em uma cidade de analfabetos não havia uma grande circulação 

de correspondências). Diante da situação, ele passa a escrever cartas para 

moradores de cidades vizinhas, contando histórias, fofocas, fazendo chacota da 

vida dos moradores. A partir dessas correspondências disparadas por ele, as 

respostas logo começam a chegar e, desse modo, ele cria uma rede de troca de 

correspondências, o que lhe garante o emprego, mas por outro lado provoca um 

grande descontentamento entre os que são citados nas cartas. 

Esse personagem principal, que se autodenomina um escritor de prosas, tem uma 

legitimidade discursiva, além do domínio da técnica – leitura/escrita – em uma 

comunidade de analfabetos. A ele é delegado o poder de representação de uma 

construção coletiva. No momento em que são concedidos a ele essa função e 

esse poder, Biá fica cada vez mais envolvido com a tarefa, passa a se vestir de 

modo mais formal, a subjugar as pessoas e a se colocar como uma autoridade 

intelectual – comportamentos que se expressam em frases como: “A história é de 

vocês mas a escrita é minha”.  

É interessante observar que ao longo do filme, em diversos momentos Biá se 

mostra descrente do valor daquelas histórias. É como se a tarefa, inicialmente 

empoderadora,  de “realizar o grande feito da sua vida,  escrever a grande história 

do vale estreito de Javé” fosse se tornando cada vez mais desprovida de valor 

simbólico para aquele que a registra. A personagem comenta, por exemplo, que 

“não existe nada de importante para ser registrado naquele fim de mundo”. Essa 

fala coloca o caráter eminentemente político da escrita da história, em detrimento 
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de uma suposta coerência entre o que é narrado e as opiniões ou convicções do 

narrador. 

No desenredar do filme, a escrita da história se torna demasiado complexa. Para 

cada pessoa que conta “a sua versão da história”, surge uma gama de 

representações e desejos de memória que quase sempre são totalmente 

contraditórios com as dos demais. Ou melhor: as narrativas criadas pelos 

moradores são construídas a partir do ponto de vista individual, enaltecendo 

valores e lembranças pessoais. Não há, absolutamente, consenso entre as 

histórias contadas, o que acaba se tornando perturbador para Biá e para a 

comunidade, inviabilizando a escrita do livro.  

O filme é construído nesse movimento: as pessoas se reúnem para contar suas 

histórias, há sempre dissenso, que acarreta em uma disputa de poder simbólico – 

de decisão na construção das histórias que estarão registradas no livro – e 

esbarra-se sempre na impossibilidade de representação única de uma história. Há 

portanto uma construção cíclica do roteiro, começando pelo movimento de reunião 

das pessoas, a tentativa de se contar uma história, as 'contradições' nos diferentes 

discursos, e o próximo movimento de reunião das pessoas novamente. Além 

disso, o filme efetivamente se constitui enquanto imagem a partir do que é contado 

pelas personagens. As cenas dos moradores de Javé contando para os 

concidadãos é entremeada com as imagens alegóricas que estão sendo narradas. 

Por exemplo, em uma cena estão todos reunidos em um quintal, e Deodora, uma 

das moradoras, está contando a sua versão do mito criador de Javé, em que 

Maria Dina, uma mulher guerreira e corajosa chega àquele território e resolve 

instalar seu povo.  Nesse momento, dois conjuntos de cenas se entremeiam. O 

primeiro é a moradora de Javé com todos a sua volta. O segundo é a imagem 

correspondente à fala dela, onde uma mulher chega com seu povo em um lugar 

desabitado e decide fundar um povoado. A mesma atriz, Silvia Leblon, representa 

Deodora e Maria Dina, o que realça o mecanismo de auto referência na 

construção dos discursos. Esse entrecruzamento de imagens é a estrutura do 
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filme, tanto no sentido retórico quanto cênico. Em outras palavras, o resultado 

formal do filme evidencia seu método. 

 

Cena de Deodora e seus conterrâneos reunidos 

 

Cena narrada de Maria Dina guiando seu povo para Javé 

 

Só não inunda se for patrimônio 
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Logo no início do filme uma grande discussão se desenvolve sobre preservação 

do patrimônio, que é posto como solução para salvar a cidade do alagamento. 

Essa afirmação do patrimônio como ferramenta de preservação do lugar se torna 

evidente através de falas das personagens como: “Se vira patrimônio ninguém 

mexe mais” ou "Só não inunda se for patrimônio". A questão patrimonial é 

colocada como a única solução possível para que a cidade seja salva, e em 

paralelo, há um permanente enaltecimento dos valores científicos que legitimariam 

o discurso dos moradores: a importância dada à construção do método científico, 

fica clara em expressões como: “Não pode ser história xistosa, inventada,  sem 

regra,  tem que ser história verdadeira, científica!” ou “só vale se for científico” e 

ainda “o livro vai provar o valor do povo de javé”. Essa questão da legitimidade do 

método científico aparece recorrentemente no filme, as personagens repetem 

algumas vezes que "o livro vai provar cientificamente" que a cidade de Javé 

merece ser registrada, que é um povo corajoso e que apresenta outros valores 

importantes para cada uma das personagens.  

Temos portanto uma imagem alegórica para a construção de uma narrativa 

historiográfica: inicia-se por uma disputa política que definirá o que será contado  

(processo no qual muitas vozes dissonantes serão necessariamente suprimidas); 

em um segundo momento essa narrativa já 'consolidada' passa então por um 

processo de legitimação – para a qual é necessário um suposto referencial 

científico, ancorado na materialidade dos espécimes ou dos documentos; e que 

por fim define e conforma o que se entende por patrimônio.  

Quando o livro (ou o registro) é posto como uma prova científica dos valores que 

ele próprio dissemina, estabelecemos um paralelo entre a narrativa museológica/ 

museográfica. Observamos então um ponto diretamente relacionado com a 

questão da necessidade de retenção de um espécime material arquivável de que 

fala o teórico da arte norte americano Donald Preziosi em seu livro cujo título 

poderia ser traduzido como A Arte da História da Arte2. Para o autor, a utilização 

desses espécimes, é uma estratégia de legitimação da narrativa museológica, 
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atrelando a ela um lastro de comprovação da realidade, que teoricamente traria 

um cientificismo neutro e irrevogável. Nas palavras de Preziosi:  

Museography and its museologies were grounded upon the 
metaphoric, metonymic, and anaphoric associations that might be 
mapped amongst their archived specimens. They demonstrated, in 
effect, that all things could be understood as specimens, and that 
specimenization could be an effective pre-requisite to the 
production of useful knowledge about anything.3(PREZIOSI, 1998 
p. 496) 

E continua: 

[…] art history is constru(ct)ed as a universal empirical science, 
systematically discovering, classifying, analysing, and interpreting 
specimens of what is thereby instantiated as a universal human 
phenomenon.4(PREZIOSI, 1998 p. 499) 

 

A legitimação discursiva trazida pelo método, aliada ao aspecto de veracidade 

concedida pela presença de um testemunho material (o livro), fazem com que as 

histórias de Javé se tornem a História de Javé. O filme evidencia a artificialidade 

desse procedimento. buscamos estabelecer então, articulações entre aspectos 

evidenciados no filme com argumentos trazidos por autores que discutem a 

história como possibilidades de discursos criados a partir de contextos, desejos de 

legitimação e pontos de vistas. 

Propomos uma aproximação do filme com o conceito de história discutido por 

Walter Benjamin. Quando o autor, em Sobre o Conceito de História coloca que “A 

história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, 

mas um tempo saturado de “agoras” (BENJAMIN, sobre o conceito de história, p. 

229), ele lança luz sobre a construção fragmentada de uma narrativa, que forja 

uma homogeneidade mas que se constitui a partir da sobreposição de discursos 

multifacetados. 

Neste texto Benjamin se dedica à reflexão sobre o materialismo histórico e o 

historicismo, como correntes metodológicas que a priori conduzem às possíveis 

leituras extraídas dos documentos. Não estamos nos propondo a seguir com 

Benjamin seu caminho reflexivo, apenas abriremos uma janela de comparação – 
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no que consideramos elementos de semelhança com o filme Os Narradores de 

Javé – entre as possibilidades de abordagem ou construção das narrativas. 

Em outro momento do mesmo texto, Benjamin coloca que: 

Ele [o materialista histórico] aproveita essa oportunidade para 
extrair uma época determinada do curso homogêneo da história; 
do mesmo modo, ele extrai da época uma vida determinada e, da 
obra composta durante essa vida, uma obra determinada. Seu 
método resulta em que na obra o conjunto da obra, no conjunto da 
obra a época e na época a totalidade do processo histórico são 
preservados e transcendidos. O fruto nutritivo do que é 
compreendido historicamente contém em seu interior o tempo, 
como sementes preciosas, mas insípidas. (BENJAMIN, Sobre o 
Conceito de História, p.231) 

 

Quando o autor coloca que “ele aproveita essa oportunidade para extrair uma 

época determinada do curso homogêneo da história” percebemos uma grande 

similaridade do argumento benjaminiano com a construção do filme em questão. 

Todos os personagens que são indagados a contar suas histórias sobre Javé, 

desempenham exatamente este papel de “aproveitar essa oportunidade” de que 

fala Benjamin. 

Esse tipo de percepção nos traz à questão desenvolvida por Michel Foucault em A 

Arqueologia do Saber, ou mais especificamente o capítulo destinado ao Enunciado 

e o Arquivo. Além de evidenciar o caráter fragmentário do discurso, o autor coloca 

que um enunciado (proferido por um indivíduo ou por uma instituição) não deve 

ser percebido como uma relação direta a um conhecimento a priori, mas como um 

elemento a partir do qual podemos indagar sobre a sua lógica interna de 

composição onde: 

Cada elemento considerado é recebido como a expressão de uma 
totalidade à qual pertence e que o ultrapassa. Substitui-se, assim, 
a diversidade das coisas ditas por uma espécie de grande texto 
uniforme, ainda jamais articulado e que, pela primeira vez, traz à 
luz o que os homens haviam "querido dizer", não apenas em suas 
palavras e seus textos, seus discursos e seus escritos, mas nas 
instituições, práticas, técnicas e objetos que 
produzem.(FOUCAULT 2008 [7 edição] p. 134) 
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Esse aspecto se afina com a proposta estética e metodológica do filme. 

Compreendemos o livro da cidade de Javé como a institucionalização do “grande 

texto uniforme”, que busca fracassadamente representar “o que os homens 

haviam „querido dizer‟”. Foucault portanto nos ajuda a compreender o porquê da 

dificuldade de Biá em transpor a multiplicidade de histórias em uma narrativa única 

a ser representada: 

[...] a forma lacunar retalhada do campo enunciativo, o fato de que 
poucas coisas, em suma, podem ser ditas, explicam que os 
enunciados não sejam, como o ar que respiramos, uma 
transparência infinita; mas sim coisas que se transmitem e se 
conservam, que têm um valor, e das quais procuramos nos 
apropriar; que repetimos, reproduzimos e transformamos; para as 
quais preparamos circuitos preestabelecidos e às quais damos 
uma posição dentro da instituição; coisas que são desdobradas 
não apenas pela cópia ou pela tradução, mas pela exegese, pelo 
comentário e pela proliferação interna do sentido. (FOUCAULT 
2008 [7 edição] p. 136) 

 

Isso fica evidente na construção do filme, visto que as histórias são criadas a partir 

de uma perspectiva íntima e individual, à qual se sucede uma tentativa de 

convencimento e o desejo de perpetuação desses enunciados fragmentados, 

como se houvesse a possibilidade de um discurso histórico único e coerente - 

coerência esta que, segundo Foucault, é um artifício de empoderamento daquele 

que fala sobre seu interlocutor5. 

 

O que você imagina não é o que você vê  
Esta frase aparece no filme em uma cena rápida: estão duas crianças, cada uma 

com um cartão na mão. Nos cartões há imagens impressas de figuras humanas 

representadas de costas, e no lugar das nádegas à um recorte circular. Ao segurar 

o cartão, as crianças posicionam dois dedos dentro do círculo recortado de modo 

que se pareçam com as nádegas da figura humana estampada no papel.  
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Frame do filme, extraído no ponto 1: 26:37 / 1:42:01 

O elemento cômico da cena, aliado à perspectiva infantil das crianças que se 

divertem com aquela brincadeira, promovem uma reflexão sobre a forma com que 

nos relacionamos com aquilo que vemos, as expectativas que criamos, o ponto de 

vista que adotamos e principalmente a ausência de regularidade nesses pontos de 

vista.   
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Essa questão de vermos e imaginarmos coisas distintas, nos remete à discussão 

trazida por André Malraux, em O Museu Imaginário. O autor constrói uma reflexão 

de como, através da imagem fotográfica, surgem possibilidades de visão e 

circulação das imagens de modo completamente distinto do que possibilitaria o 

objeto material original. Se uma miniatura é fotografada em close, ampliada e 

justaposta à imagem de uma coluna arquitetônica colossal, é  possível que através 

dessa composição de imagens nós sejamos levados a uma percepção diferente 

do que poderíamos ter se olhássemos a miniatura. Passamos a vê-la (ou imaginá-

la) em tamanho agigantado. O recorte, o ângulo, a escala e a possibilidade de 

justaposição a outras imagens (mecanismo que só possível a partir da técnica 

fotográfica) reposiciona a possibilidade de produção de sentido a partir daquela 

imagem. 

A relação entre o exemplo de Malraux e a cena do filme se dá no seguinte 

aspecto: através do contato com uma imagem (criada e construída), há uma 

produção aberta de significados, representações e imaginações, que faz com que 

a imagem seja apenas um disparador de infinitas possibilidades de produção de 

sentidos. Segundo Malraux: 

O desenvolvimento da reprodução também age de forma mais 
subtil. Num álbum, num livro de arte, os objetos são 
majoritariamente reproduzidos no mesmo formato; rigorosamente, 
um buda rupestre de vinte metros surge quatro vezes maior do que 
uma Tanagra... As obras perdem a escala [grifo do autor]. 

E continua: 

É irrelevante que uma grande estátua se torne pequena: 
transforma-se assim num documento banal, e não nos deixemos 
equivocar. Mas a ampliação de selos, de moedas, de amuletos, de 
figurinhas cria verdadeiras artes fictícias [grifo do autor] 
(MALRAUX, Andre, 2011, p.946) 

 

Além disso o autor vai problematizar a possibilidade de justaposição, que só 

possível na captura imagética, nem sempre possível com o objeto material. No 

caso de comparação de duas construções arquitetônicas em países distintos, por 
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exemplo, há uma intransponibilidade a priori dada pelo espaço físico na 

comparação visual dos objetos materiais em questão. A imagem possibilita uma 

nova camada de visualidade e imaginação, se considerarmos que ela pode ter 

sido 'extraída' a partir de um objeto. Mas ela própria se torna o objeto, no sentido 

que sintetiza outros discursos e desenvolve processos distintos de circulação.    

Outro ponto muito importante de Os Narradores de Javé, é a última frase dita no 

filme: “então é isso e não tem mais que isso, quem quiser que escreva diferente.” 

É uma sentença que encerra toda a proposta conceitual da obra. Essa frase 

evidencia o caráter subjetivo, autoral, parcial (e portanto em nada poderia ser 

científico ou isento). A própria maneira como se estrutura um texto (assim como 

acontece com a história da arte) já é em si uma construção de um ponto de vista. 

Em diálogo estreito com essas proposições estão as reflexões sobre a construção 

discursiva, a postulação de enunciados e a relação direta com o arquivo (ou o 

museu) propostas por Foucault. Para o autor:  

Dizer que os enunciados são remanentes não é dizer que eles 
permanecem no campo da memória ou que se pode reencontrar o 
que queriam dizer, mas sim que se  conservaram graças a um 
certo número de suportes e de técnicas materiais (de que o livro 
não passa, é claro, de um exemplo), segundo certos tipos de 
instituições (entre muitas outras, a biblioteca) e com certas 
modalidades estatutárias (que não são as mesmas quando se trata 
de um texto religioso, de um regulamento de direito ou de uma 
verdade científica). Isso quer dizer, também, que eles estão 
investidos em técnicas que os põem em aplicação, em práticas 
que daí derivam em relações sociais que se constituíram ou se 
modificaram através deles. (FOUCAULT, 20087, p. 140) 

 

O autor estabelece uma relação entre dois conceitos que segundo ele constroem 

essa legitimidade discursiva, e para a qual o museu é uma espécie de instituição 

símbolo. 

O primeiro seria o enunciado, que se relaciona diretamente com a discussão 

anteriormente abordada através de outra obra do Foucault, A Ordem do Discurso, 

que percebe a comunicação não apenas como a transmissão de mensagens mas 

como uma relação que posiciona ouvinte e falante em uma disputa de poder. 
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Nesse sentido, a questão do enunciado fica muito clara como a postura dominante 

de quem fala. Em suma, o conceito de enunciado já pressupõe que o conteúdo 

daquela fala foi legitimado dentro do campo de forças a que ele pertence – a 

legitimação faz com que uma fala se torne um enunciado. 

O segundo termo é positividade. Parece-nos que a positividade se refere  

diretamente ao método, ou à forma em que é desenvolvida essa legitimação, mais 

do que o discurso em si.  

As diferentes obras, os livros dispersos, toda a massa de textos 
que pertencem a uma mesma formação discursiva [...] todas essas 
figuras e individualidades diversas não comunicam apenas pelo 
encadeamento lógico das proposições que eles apresentam, nem 
pela recorrência dos temas, nem pela pertinácia de uma 
significação transmitida, esquecida, redescoberta; comunicam pela 
forma de positividade de seus discursos. Ou, mais exatamente, 
essa forma de positividade (e as condições de exercício da função 
enunciativa) define um campo em que, eventualmente, podem ser 
desenvolvidos identidades formais, continuidades temáticas, 
translações de conceitos, jogos polêmicos. Assim, a positividade 
desempenha o papel do que se poderia chamar um a priori 
histórico. (FOUCAULT, 20088, p. 144)  

E continua: 

Assim, a positividade desempenha o papel do que se poderia 
chamar um a priori histórico - o museu é a instituição símbolo 
disso.  Além disso, o a priori não escapa à historicidade: não 
constitui, acima dos acontecimentos, e em um universo inalterável, 
uma estrutura intemporal; define-se como o conjunto das regras 
que caracterizam uma prática discursiva. Justapostas, as duas 
palavras provocam um efeito um pouco gritante; quero designar 
um a priori que não seria condição de validade para juízos, mas 
condição de realidade para enunciados. Não se trata de 
reencontrar o que poderia tornar legítima uma assertiva, mas isolar 
as condições de emergência dos enunciados, a lei de sua 
coexistência com outros, a forma específica de seu modo de ser, 
os princípios segundo os quais subsistem, se transformam e 
desaparecem. (FOUCAULT, 20089, p. 145) 

O museu seria portanto – poderíamos sintetizar – a instituição da “positividade do 

enunciado”, ou seja, mais do que um discurso hegemônico, há uma constituição 

técnica (de métodos, artifícios e materiais) que corroboram e sustentam o 

enunciado propriamente dito. Poderíamos fazer aqui uma aproximação com o que 
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fala Donald Preziosi, que a estruturação técnica e disciplinar do campo da 

museografia a partir de espécimes arquiváveis denota exatamente este 

procedimento de que nos fala Foucault, de um aparato que traz positividade ao 

enunciado, ou – diríamos nós – legitimidade ao discurso.  

Vislumbramos a possibilidade de uma construção fragmentada da história, ou 

mais especificamente da história da arte brasileira, através de um lugar de 

elaboração de uma narrativa entre muitas. Partimos do pressuposto de que as 

escolhas que são feitas, as aplicações metodológicas, ou os procedimentos 

escolhidos, além dos  infinitos traços de características subjetivos que 

inexoravelmente pertencem a qualquer processo de escrita; assume e evidencia o 

posicionamento do sujeito que fala. De outro modo: partindo do pressuposto que 

não há metodologia neutra ou científica, compreendemos que toda escolha implica 

na assunção de um ponto de vista específico.  

Buscamos tecer relações entre Os Narradores de Javé e o lugar que ocupa a 

história da arte, assumindo a posição de que a desconstrução – ou a 

fragmentação – do método representa a não sustentação do discurso 

supostamente científico da história.  

 

Quem conta e quem escreve a história da arte no Brasil? 
Não acreditamos em uma possibilidade de resposta para essa pergunta. No 

entanto refletir sobre as etapas desse processo – as origens, os atores, os 

interesses e possibilidades de direções – contribui para a reflexão sobre uma 

possível história da arte brasileira. 

A utilização do filme Os Narradores de Javé nos parece neste ponto, bastante 

elucidativo, no sentido que para se pensar uma história da arte brasileira, é 

preciso confrontar a história, suas origens, como foi e como tem sido construída. 

Fazer-lhe perguntas, desafiá-la enquanto possibilidades de métodos, e aferir como 

ela funciona para nós como estrutura discursiva. 
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Propomos uma ponte com Derrida, em seu livro Mal de Arquivo. Em sua reflexão 

sobre a conformação da estrutura arquivo, entre o lugar edificado e o lugar 

simbólico exercido por suas relações de poder, o autor coloca que para além do 

conteúdo arquivado, o arquivo arquivante – ou seja, o método, a forma, o fato da 

existência e da utilização do arquivo – já é em si uma afirmação de uma estrutura 

de poder. Não há, portanto, arquivo sem um espaço instituído de um desejo de 

impressão. Assim, o autor coloca o arquivo como uma narrativa construída a partir 

de um pensamento dominante que pretende instituir a verdade, as regras e a lei, 

mas que necessariamente é apenas uma possibilidade de construção discursiva. 

Derrida defende que não apenas os documentos existentes no arquivo (que já 

foram necessariamente selecionados, e já são frutos de uma operação 

intrinsecamente excludente), mas também a sua estrutura normativa, exerce um 

poder informacional e político na medida em que conduz uma suposta busca por 

conhecimento e pela verdade, enquanto paralelamente estabelece a lei e a ordem. 

Nas palavas do autor:    

Pois o arquivo, se esta palavra ou esta figura se estabiliza em 
alguma significação, não será jamais a memória nem a anamnese 
em sua experiência espontânea, viva e interior. Bem ao contrário: 
o arquivo tem lugar da falta originária e estrutural da chamada 
memória (DERRIDA, Jacques, 2001, p. 22) 

E ele define arquivo como: 

impressão, escritura, prótese ou técnica hipomnésica em geral, 
não é somente estocagem e conservação de um conteúdo 
arquivável passado [...] Não, a estrutura técnica do arquivo 
arquivante, determina também a estrutura do conteúdo arquivável, 
em seu próprio surgimento e sua relação com o futuro. É também 
a nossa experiência política do meios chamados informação 
(DERRIDA, Jacques, 2001. p. 28-29) 

 

Podemos estabelecer uma relação entre o arquivo e a própria história da arte. A 

estrutura utilizada para produzir a narrativa, conforma a narrativa. Nesse sentido, a 

existência de uma história da arte brasileira atua como um recipiente, um 

continente que seleciona e  reúne, aproxima e afasta. A que propósitos estas 
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escolhas nos orienta? Pensar uma história da arte brasileira é sobretudo pensar 

na função, na legitimidade (e quais discursos serão legitimados?), é refletir sobre o 

nosso próprio posicionamento teórico que é também inexoravelmente politico.   

 

Notas 

                                                 
1
 Interpretado pelo ator José Dumont. 

2
 The Arte of The Arte History. 

3
 A museografia e suas museologias foram encampadas a partir de associações metafóricas, metonímicas e 

anafóricas que devem ser mapeadas dentro de espécimes arquivadas. A museologia e a museografia 
demonstram que todas as coisas podem ser compreendidas como espécimes, e que a especimização pode 
ser um pré-requisito efetivo para a produção de conhecimento útil sobre qualquer coisa [tradução nossa]. 
4
 A história da arte é construída como ciência universal, empírica, sistematicamente descobrindo, 

classificando, analisando e interpretando espécimes a partir dos quais se constrói o discurso do universal, tido 
como fenômeno humano [tradução nossa]. 
5
 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France pronunciada em 02 de 

dezembro de 1970. São Paulo: Edições Loyola, 2013. 
6 

Texto originalmente publicado em francês em 1965.
 

7 
Data do texto original 1969. 

8 
Idem ao 14 

9
 Idem ao 14 
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