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RESUMO 
A partir da articulação proposta entre dimensões teóricas da arte e práticas e sujeitos 
considerados à margem, o presente ensaio propõe uma reflexão sobre a forma como as 
cópias são vistas na História da Arte: como “sombras”. Reflexão que, ao mesmo tempo em 
que põe em questão a narrativa canônica – o rio -- que reduz o entendimento da obra de 
arte ao que seria seu “contexto original”, aponta as possibilidades abertas por uma 
perspectiva não fundada na “redução à origem”, mas pautada nas trajetórias dos objetos de 
arte, nas quais novas narrativas, por meio das cópias – as sombras às margens – se tornam 
possíveis. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Cópias; História da Arte; narrativas marginais. 

 
 
ABSTRACT 
From the proposed articulation between theoretical dimensions of art and practices and 
subjects considered at the margin, this essay proposes a reflection on the way copies are 
seen in the History of Art, as "shadows". A reflection that, while calling into question the 
canonical narrative - the river - that reduces the understanding of the work of art to what 
would be the "original context", points to the possibilities opened by a perspective not 
founded on reduction to origin But in the trajectories of the objects of art, in which new 
narratives, through copies - the shadows at the margin - become possible. 
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O curso do rio e as “sombras” às margens 
Em seu fluxo canônico, a narrativa da História da Arte costuma fazer referência, 

tanto quanto possível, a “obras originais”. Ou, para sermos mais precisos, a objetos 

sobre os quais incide uma dada noção de “originalidade”. Essa é a arte digna de ter 

uma história. Todavia, uma presença, pouco levada em conta, embora 

imprescindível, tem acompanhado esse mesmo fluxo desde seus primórdios, nos 

quais Luiz Marques identificava, no que chamava de “código genético da história da 

arte ocidental”, um “paradoxo fundador”: 

[...] a história da arte ocidental nasce sob o signo do culto quase 
religioso ao artista, cuja obra não conhecemos, contudo, em geral, 
senão através de cópias. Desse paradoxo nasce, decerto, a 
obsessão pela autoria, pela distinção entre o modelo e suas imagens 
(MARQUES, 2013, p. 20). 

Quase tudo o que conhecemos da arte grega devemos às cópias romanas. As 

fontes arqueológicas que serviram de modelo estético para o Renascimento, em sua 

grande maioria, eram cópias. No século XVIII, Winckelmann redefiniu as bases do 

que até então se entendia por “antigo” a partir da apreciação de cópias, sobretudo 

daquela do Apolo de Belvedere, na qual via a mais alta síntese da arte e do homem 

gregos1. O século XIX foi marcado em larga escala pela produção de cópias, muitas 

delas conservadas e expostas em museus, como nos “Tribunais de gesso” (Cast 

Courts), no Victoria & Albert Museum2. Sem falar nas diversas gipsotecas, ainda 

hoje espalhadas pelo mundo, como a do Istituto d’arte di Porta Romana ou a 

Canoviana, formadas pelos acervos advindos ou de estúdios de escultores ou das 

antigas academias de belas artes, quando a prática da cópia era fundamento do 

aprendizado artístico. O que nos remete, a propósito, ao nosso Museu Nacional de 

Belas Artes, que conserva nas “Galerias das Moldagens” (com status de “obra de 

arte”), reproduções em gesso do “período helenístico, romano e greco-clássico”3. No 

século XX, por fim, até os ready-mades de Duchamp, cujos “originais” estão 

perdidos, se apresentam em museus por meio de cópias4.  

Contudo, quando tentam se passar por objetos ainda existentes, as cópias são 

consideradas embustes, lances de má fé. Quando se colocam como reproduções, 

mais acessíveis e dissemináveis são vistas como artifício, objeto de mau gosto, algo 

fora de lugar, sem relevância crítica. E quando, por fim, ganham espaço de destaque 

ao ocupar, por necessidade, a posição de objetos desaparecidos (como as cópias 
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romanas das esculturas gregas), não são mais do que “sombras”, que nos remetem 

sempre a algo além delas, alhures ou para sempre perdido. 

Na história e na crítica da arte, em geral, a cópia é tomada como o que podemos 

chamar de “categoria de contraponto”, uma vez que é usada para se afirmar, por 

contraposição, o valor crítico de algum objeto ou prática. Podemos citar o exemplo 

da “gravura de tradução”, que, quando inserida por Argan no universo das 

modalidades de reprodução, tem identificada uma problemática específica e sua 

consequente importância para a história da teoria e da crítica da arte, não podendo 

ser considerada um tipo de “subespécie”, de cópia ou réplica – essas últimas 

reduzidas à repetição de um procedimento com vistas a um resultado idêntico 

(ARGAN, 2004, p. 16). Tal forma de lidar com esse tipo de reprodução ecoa na 

afirmação do mesmo Argan de que uma “ação artística” só existiria pressupondo um 

projeto, não existindo, portanto, quando este fosse substituído pelo modelo, como no 

caso das cópias (ARGAN, 2005, p. 23). Embora aqui o autor se refira à “ação” e não 

ao “objeto”, tal afirmação nos deixa no mínimo em dúvida: poderia ser “arte”, ou ter 

interesse crítico o produto de uma “ação não-artística”? De qualquer forma, tal 

definição dá o tom de como nos acostumamos a lidar, na História da Arte, com o 

produto de uma ação que se dá com base num modelo.  

Assim, diante de uma cópia, não é fora de propósito afirmar que, em geral, a nossa 

reação tenda a ser negativa, como se, no mínimo, se tratasse de algo de segunda 

ordem. Aliás, diante das cópias, é comum o uso de uma expressão depreciativa: “é 

só uma cópia”. Mas o que, afinal, essa forma de lidar com esses objetos, implicada 

nessa expressão, pressupõe? E o que isso pode nos dizer sobre as bases do que 

entendemos por História da Arte? 

“É só uma cópia”: o rio e a contradição da nascente 
Diante da expressão “é só uma cópia”, devemos considerar, antes de tudo, que 

termos como “só”, “somente”, “mero”, “simplesmente”, nos remetem a coisas sem 

importância e costumam esvaziar os sujeitos que antecedem, tolher-lhes a 

autonomia, torná-los inofensivos, silenciá-los. Mas o problema maior desse tipo de 

expressão é que ela pretende se esgotar em si mesma, uma vez que pressupõe 

que, em não sendo “o original” (e, portanto, não fazendo referência a um “contexto 

original”), o objeto é destituído de valor artístico, tomado com algo “fora de lugar”, só 
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podendo contar como efeito, enfeite, artificialidade, ornamentação ou, no máximo, 

como instrumento didático. Dessa forma, ao esvaziar a cópia, a expressão 

pressupõe, sem explicar, que estamos de acordo quanto ao que se entende por 

“obra de arte”, pelo “original” e por seu “contexto próprio.” Contudo, vamos perceber 

que essa certeza pode e deve ser colocada em questão.  

A nossa ideia de “obra arte” costuma estar ligada a noções como as de autoria, 

autenticidade, criação, ponto ou momento irradiador, surgimento. Noções que estão 

presentes em outras concepções, correntes do campo da História da Arte, como, por 

exemplo, a de “original”, de “contexto original” ou mesmo de “gênio”. 

A esse propósito, gostaríamos de compartilhar algumas metáforas. Para melhor 

defender o não esvaziamento do sentido das cópias, Bruno Latour, em artigo 

intitulado “A migração da aura”, defende que a busca e mesmo a obsessão pelo 

original estaria atrelada justamente à paixão e ao interesse despertado pelas suas 

cópias. Em função desse argumento, ele nos conduz à imagem de um rio e nos 

pergunta se não seria justamente o fato do Nilo terminar num enorme delta que nos 

colocaria a inquietante questão sobre sua origem. Assim, coloca-se como uma 

espécie de “hidrógrafo”, com a intenção de mapear toda a bacia aérea de um rio, 

não se restringindo somente ao ponto de sua “primavera original.” Nesse sentido, 

nos convida a comparar uma obra de arte “[...] não a qualquer lugar isolado, mas à 

captação de um rio, com o seu estuário, seus muitos afluentes, suas corredeiras 

dramáticas, às suas muitas curvas sinuosas e, naturalmente, também, às suas 

várias fontes ocultas” (LATOUR, 2010, p. 04). A essa área de influência, dará o 

nome de “trajetória”. 

Pensando sempre em termos de uma critica à noção de “origem”, talvez possamos 

aproximar a proposta de Latour da oposição estabelecida por Foucault, a partir de 

Nietzsche, entre a pesquisa da origem e aquela da genealogia. A primeira pesquisa 

se esforçaria para definir a essência das coisas, sua identidade, imóvel e anterior a 

tudo o que seja externo, acidental e sucessivo; isso, uma vez que se pautaria na 

concepção de que a “origem” seria o lugar do sentido, da essência, sendo, portanto, 

também, o lugar da verdade. Por outro lado, longe de situar a essência na origem, a 

pesquisa genealógica a entenderia como algo em constante construção, e, portanto, 
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quando o genealogista recuasse no tempo seria para seguir o complexo filão da 

“proveniência”5. 

Passemos à nossa próxima metáfora. Digamos que, diante do amplo estuário 

sugerido por Latour, seduzidos pela perspectiva da origem, nos empenhemos na 

missão de buscá-la. Nesse momento, vamos seguir a imagem e a sugestão de outro 

filósofo francês, Michel Serres, que no texto elaborado para a série “Legendas da 

Ciência”, episódio “Emergir”6, ao lidar com a história da ciência nos convida 

justamente a sair de uma perspectiva aérea e explorar o rio de perto. 

Segundo Serres, a história da ciência – e aqui podemos fazer um paralelo com a 

história de uma obra de arte – é incontrolável e irreversível como o fluxo de um rio. 

Quando imaginamos um rio, costumamos, segundo o autor, visualizá-lo do alto, 

como se lêssemos um mapa, mas seria preciso chegarmos bem perto, percorrê-lo 

para perceber que seu fluxo não é algo simples. Pelo contrário, é complicado, com 

correntes e contra correntes, lugares de difícil passagem ou obstruídos, lugares em 

que praticamente seca ou, em certas altitudes, congela. De qualquer forma, seguir 

seu fluxo nos conduziria à ideia de que o rio possui uma nascente. Pequena poça 

essa que seria, por exemplo, a origem de um rio como o Nilo, o Danúbio, o Reno, ou 

o Amazonas. Mas diante do “poço” somos levados à outra pergunta: de onde vem a 

água? Nesse momento estamos diante de uma contradição, uma vez que 

percebemos que, de fato, a nascente é também ela uma desembocadura. Isto é, 

naquele ponto, já é tributária de mil e um pequenos canais que formam uma lençol 

subterrâneo, de mil e um pontos de um geleira, de chuvas residuais que se 

acumularam. A fonte já é uma compilação. Nesse sentido, chegamos à conclusão de 

que a origem nunca se encontra em um lugar, em um momento, na cabeça de um 

homem, numa objeto, ou numa situação específica, mas sim se multiplica em 

diversas circunstâncias e lugares.  

Fundindo a atenção à trajetória, à “área de influência”, como indicou Latour (que 

aproximamos da “pesquisa da proveniência” de Foucault), com a constatação de 

Serres de que, contraditoriamente, toda fonte já é compilação, podemos afirmar aqui 

que longe de ser reduzida a uma pretensa “origem” (a um “contexto original”, a um 

artista, e a um único objeto), uma obra de arte, como um rio, tem várias origens e 
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provavelmente a forma mais honesta de vê-la seja justamente respeitá-la em seu 

devir, em seu nascer constante e sempre em relação. 

Assim, aquilo que está pressuposto na objeção “é só uma cópia”, isto é, a ideia de 

que existe um “original”, longe de ser um ponto pacífico, se revela incerto e 

notadamente em disputa.  

Nossa proposta, portanto, é defender uma perspectiva que veja a obra de arte não 

reduzida um pretenso “contexto original”, nem ao artista e nem a um único objeto. O 

que nos conduz não só a repensar o papel das cópias na trajetória das obras, mas 

também a considerar as potencialidades críticas dessas reproduções. E o caminho 

dessa perspectiva passa por uma reflexão sobre a questão da originalidade 

associada àquilo que costumamos entender por História da Arte. 

 

As cópias na História da Arte: o lamento diante das “sombras” 
Como se seguisse o conselho de Serres, de pensar a origem no plural, Georges 

Didi-Hubermann se arrisca a afirmar que a História da Arte “nunca nasceu só uma 

vez”, ou talvez nunca tenha “nascido” de fato, mas sim sempre recomeçado. Como 

pontos identificáveis situa o ano de 77, na “História Natural” de Plínio, o Velho, o ano 

de 1550, na biografia dos artistas de Vasari, e dois séculos depois, mais um 

recomeço na restauração “neoclássica” de Winckelmann que, para o filósofo e 

historiador da arte francês, “inventou a história da arte” no sentido moderno do que 

entendemos por “história”. Razão pela qual ancoramos o início deste tópico na 

referência a esse “recomeço”7. 

É com Winckelmann que a história da arte ultrapassa a crônica de tipo pliniano ou 

vasariano e assim se constitui “[...] como „corpo‟, como saber metódico e como uma 

verdadeira „análise dos tempos‟”(DIDI-HUBERMAN, 2013, p.13). De forma mais 

específica, nesse “recomeço”, nos interessa certo sentimento que ali se expressa de 

uma “perda irreparável”. Lembremos que Winckelmann redefine o “antigo” pela 

referência à arte grega, o grande modelo a ser imitado, mas recordemos também 

que o teórico não conhecia essa arte a não ser por intermédio de cópias. Assim, na 

história da arte que recomeça com Winckelmann, as cópias, apesar de 

imprescindíveis, não são mais que “sombras”: 
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[...] Assim, uma amante em prantos fica à beira-mar a acompanhar 
com os olhos a embarcação que lhe arrebata o amante, sem 
esperança de revê-lo: em sua ilusão, ela crê ainda discernir na vela 
que se afasta a imagem do objeto amado [...]. Tal como essa 
amante, já não possuímos, por assim dizer, senão a sombra do 
objeto dos nossos anseios [...], mas a perda dele aumenta nosso 
desejo, e comtemplamos suas cópias [...] com mais atenção do que 
faríamos com os originais [...], se estivessem em nosso poder. 
Quanto a isso, muitas vezes ficamos na situação dos que, 
convencidos da existência de fantasmas [...], imaginam ver alguma 
coisa onde não há nada (Apud DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 17). 

Como “sombras”, as cópias não passam de um negativo, de uma projeção 

deformada e sem densidade, de algo, enfim, diante do qual não consideramos uma 

presença, mas, pelo contrário, lamentamos uma ausência. Diante delas, todo 

esforço intelectual é direcionado para outro lugar. O que se expressa, aliás, na forma 

como ainda hoje lidamos com a arte grega. 

Ernst Gombrich, por exemplo, depois de reconhecer o mérito das reproduções 

romanas, por ao menos permitirem uma “pálida ideia” das esculturas gregas, alerta 

para os danos que podem causar essa “fracas imitações”, ao nos fornecerem uma 

ideia equivocada de que a arte grega seria “[...] inanimada, fria, insípida, e de que as 

estátuas gregas [teriam] aquela aparência pálida e o olhar vazio que nos lembram 

obsoletas aulas de desenho” (GOMBRICH, 1999, p.84).  

A observação do historiador da arte austríaco é extremamente pertinente ao chamar 

a nossa atenção para o fato de que, na arte grega, essas esculturas se 

apresentavam de forma distinta e cumpriam outras funções. E estamos também 

plenamente de acordo quanto à necessidade de levarmos em conta que as cópias 

romanas respondiam a outras demandas, uma vez que eram feitas “[...] para 

viajantes e colecionadores, levadas como souvenires e decoração para jardins e 

banhos públicos” (GOMBRICH, 1999, p.84). Contudo, a questão que colocamos diz 

respeito ao pressuposto não discutido da “originalidade”, ou ao seu efeito, que faz 

com que lamentemos as limitações de cópias romanas do século II d.C em nos falar 

da arte grega do século V a.C, mas não consideremos as potencialidades críticas 

dessas mesmas cópias, de nos falarem sobre questões da arte romana do século II 

d.C, como se sua função “decorativa” e a sua presença reproduzida em coleções 

fossem questões de menor importância, frente àquelas que seriam próprias ou 

“originais” da arte romana. 
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Assim, a forma como lidamos com as cópias carrega essa herança depreciativa. 

Herança que vai se expressar também na maneira como aprendemos a lidar, de 

uma maneira geral, com os objetos na História da Arte. 

Através das sombras: uma didática da exclusão 
Em artigo no qual investiga a trajetória – ou a “errância” – em grande parte através 

de cópias da Deposição da Cruz de Rogier van der Weyden, Amy Powell inicia seu 

argumento com uma interessante consideração geral. Segundo a autora, a maior 

parte da história da arte estaria baseada na ideia de que as obras pertenceriam ao 

seu “contexto original”, de modo que sua compreensão estaria diretamente 

condicionada a uma reconstituição, ainda que nunca completa, do momento e local 

em que primeiramente apareceram. E ainda que muitos historiadores levassem em 

conta as formas pelas quais a reconstrução desse passado seria condicionada por 

demandas presentes, para a autora, “a crença no poder explicativo das origens 

permanece axiomática” (POWELL, 2007, p. 08). Contudo, ela pondera que uma 

história da arte que veja na obra algo ligado exclusivamente e, portanto, apenas 

compreensível em termos de “contexto original”, não tem como lidar com a imagem 

de uma “obra errante,” e que em sua errância pode mesmo chegar a prescindir 

daquele primeiro contexto. 

De fato, quando se fala em “obra de arte” – noção, via de regra, reduzida a um único 

objeto –, comumente se recorre a dois expedientes básicos. O primeiro deles é a 

referência ao autor, ao artista, o que pressupõe a ideia de que a obra seria o 

resultado direto, o efeito concreto, o reflexo, a materialização sem carências ou 

acréscimos da intenção, ou da individualidade daquele (o que se expressa ainda 

hoje no nosso hábito metonímico de tomar a obra pelo autor). O segundo recurso, 

que está implicado no primeiro, baseia-se na ideia de que a compreensão adequada 

de uma obra precisa reconstituir, como bem apontou Powell, o que se entenderia por 

seu “contexto original,” no qual o seu autor seria agente, mas não o único, e onde a 

origem da própria obra seria posta em relação com outros fatores, políticos, 

econômicos, sociais etc., que dariam conta, para além da individualidade do artista – 

também essa condicionada por esses fatores –, dos sentidos encarnados pela obra.  

Um exemplo de como essa concepção reduz a obra à sua “origem” se expressa na 

forma como aprendemos a olhar os objetos na História da Arte. O procedimento nos 
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é, sem dúvida, bem familiar: recorta-se a imagem do objeto de arte de seu entorno, 

colocando-o sobre um fundo neutro, para analisar os seus aspectos formais, 

relacionando-os aos elementos “contextuais originais”, colocando a referência de 

procedência e custódia atual da peça numa pequena legenda indicativa. Essa forma 

como aprendemos a lidar com os objetos na História da Arte, ao reduzi-los 

exclusivamente a uma concepção de originalidade, acaba por nos fazer passar ao 

largo das potencialidades críticas das cópias. O que se dá pelo seguinte raciocínio: 

se no caso de obras originais somos conduzidos a ver através da sua presença para 

algo que um dia foram (ou teriam sido), quando estamos tratando de cópias, esse 

tipo de visão implica em algo mais grave, pois, através delas, olhamos para algo que 

nunca foram: “originais”. Tanto é que, via de regra, o espaço na História da Arte só 

lhes é dado quando essas se colocam na posição de substituir originais perdidos. Só 

assim são admitidas, sob a condição de serem apenas “sombras”.  

Contudo, é importante estarmos atentos, como bem nos lembra Marize Malta, para o 

fato de que essa forma de ver a obra de arte tem a sua historicidade e está longe de 

constituir o modo certo ou o melhor modo de apresentar as obras. Assim como 

aquilo que está implicado na concepção do museu como Cubo Branco, a forma 

como as obras são apresentadas nos livros, destacadas sobre um fundo neutro, não 

é gratuita, e se “[...] o cânone da disciplina fixou-se nas questões de autoria, 

autenticidade (relacionados à origem e ao lugar) e progressão linear cronológica, 

caracterizando o campo, estas não configuram o único modo de olhar, analisar e 

“historicizar” arte” (MALTA, 2012, p. 1118-1119). 

Explorando as margens: o potencial das “sombras”  
Um dos primeiros campos nos quais as cópias não só revelam seu potencial crítico, 

mas se apresentam como objeto de estudo privilegiado é aquele do ensino de arte, 

particularmente daquele que se baseava no modelo acadêmico que tinha no 

exercício da cópia um de seus fundamentos. Dignos de destaque, nesse âmbito, são 

os trabalhos desenvolvidos com base no acervo da Escola de Belas Artes do Rio de 

Janeiro, que integram hoje o Museu D. João VI8, particularmente aquele conduzido 

por Sônia Gomes Pereira. 

Em artigo intitulado “Tradição e Cópias – o Caso do Museu D. João VI da Escola de 

Belas Artes/UFRJ”, Pereira, a partir do exame de 32 pinturas do acervo do Museu, 
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investiga o exercício da cópia na formação do artista no século XIX e início do XX, 

especialmente no que diz respeito ao envio dos pensionistas. As cópias são aqui 

analisadas com o propósito de discutir questões específicas, como as que giram em 

torno da preferência por escolas regionais e por determinados artistas, dos locais 

mais utilizados para estes exercícios e da sua inserção no processo geral do ensino 

acadêmico. 

Ainda dentro da mesma temática, Pereira aprofunda seu argumento em um outro 

artigo, agora especificamente sobre Victor Meireles. A autora parte do acervo pouco 

estudado e apenas citado do pintor, composto por desenhos e pinturas que integra a 

“Coleção Didática” do Museu D. João VI. Tal desprestígio estaria relacionado a dois 

fatores: o primeiro deles, o fato de serem expressões do exercício de um artista em 

formação; o segundo, porque entre as obras constam cópias de mestres europeus, 

que foram enviadas para a Academia como parte das obrigações do pensionato.  

Com relação à “cópia” especificamente, a autora chama a atenção para a forma 

como foi desqualificada, “[...] a partir do modernismo, como uma metodologia 

perniciosa de ensino, justamente o oposto daquilo que a modernidade mais 

exaltava: a originalidade” (PEREIRA, 2009, p. 48). Contudo, é justamente por meio 

das cópias enviadas por Victor Meirelles, relacionadas ao documento que continha 

as instruções para os pensionistas de Pintura Histórica, que a autora vai extrair uma 

implicação fundamental para a historiografia da arte brasileira.  

Entre as várias disposições expressas no referido documento, destaca-se aquela 

que deliberava sobre o envio de cópias a partir da observação dos “grandes 

mestres”, inscritos no que se definia por “tradição”. O interesse aqui recai justamente 

sobre esse último conceito, tendo em vista que, ao expressar a posição da 

Academia em relação à arte europeia, podemos perceber o quão ampla era essa 

noção. O que se entendia por “tradição” se originava na Antiguidade Clássica e era 

retomado a partir do século XV na Itália, de modo que não se falava em estilos 

(renascimento, maneirismo, barroco, rococó etc.), como veríamos depois na História 

da Arte. O interesse estava mais direcionado, portanto, para a abordagem da linha e 

da cor, de forma que a classificação se pautava em termos de “escolas regionais” 
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(francesa, italiana, holandesa, espanhola etc.), muito mais do que numa base 

cronológica, como entendemos hoje. 

Assim, ao contrário da opinião ainda hoje comum em muitos livros 
sobre arte brasileira, o sistema acadêmico, sobretudo da maneira 
como se consolidou em meados do século XIX, pensava a tradição 
pictórica de uma forma muito mais abrangente e complexa e possuía 
um conceito aberto de classicismo. 

Foi a História da Arte – da forma com ela se desenvolveu a partir do 
final do século XIX – que seccionou a tradição em estilos estanques 
e opostos e passou a conceber o passado como um ciclo de 
oposição entre clássicos e anticlássicos (PEREIRA, 2009, p.62). 

Instigada por esse debate, Ana Cavalcanti escolheu, como objetos mobilizadores de 

suas questões, três cópias de pintura romântica (ou de tendência romântica), 

realizadas por Victor Meirelles durante seu pensionado, entre 1852 e 1861. Foram 

elas: Napoleão em Jafa (Antoine Gros – 1804), Balsa da Medusa (Gèricault – 1819), 

e As Mulheres Suliotas (Ary Scheffer – 1827). De forma mais específica, essas 

cópias provocaram questões sobre a fortuna crítica dessas pinturas, sua recepção 

no meio artístico parisiense, a forma como foram tomadas pelos historiadores da 

arte à época em que foram copiadas por Victor Meirelles, e, por fim, o modo como o 

confronto entre românticos e neoclássicos, marcante no século XIX, foi 

reinterpretado no final da década de 1850. Em outras palavras, o objetivo da autora 

será compreender as ideias que estavam em voga em Paris durante o pensionato de 

Victor Meirelles e até que ponto as orientações que o artista em formação recebeu 

estavam conectadas com essas ideias (CAVALCANTI, 2015, p. 138-139). Seguindo 

o caminho de investigação proposto por essas questões, e pela consulta da Gazette 

des Beaux-Arts, Cavalcanti se deparou com uma certa “posição conciliadora” que, 

ao garantir o valor das variadas manifestações artísticas, permitia a inclusão de 

todas as tendências que predominavam no final do XIX. Reflexo de um pensamento 

universal e enciclopédico, essa teria sido a visão adotada pela Academia Imperial de 

Belas Artes do Brasil (CAVALCANTI, 2015, p.144).  

Como conclusão, a formação dos pensionistas de pintura histórica, não estava 

restrita à observação de um estilo determinado, nem mesmo de uma escola regional 

específica. Ao estudar, por meio da cópia, quadros que resolviam problemas 

específicos de composição e representação de temas retirados da história de seu 
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tempo, os pensionistas se preparam para cumprir sua função de executar quadros 

com cenas da história nacional brasileira. Dessa forma, Victor Meirelles, 

 

[...] ao copiar as pinturas francesas, não se preocupou se estas eram 
neoclássicas ou românticas. Suas cópias foram exercícios que o 
formaram como pintor de história. Com elas buscou aperfeiçoar a 
habilidade de traduzir ideias e sentimentos, em especial as da 
história pátria, em imagens sugestivas e marcantes (CAVALCANTI, 
2015, p. 145). 

Não menos importante, nosso terceiro exemplo parte de duas cópias que integram o 

acervo do Museu de Arte de São Paulo9. Em sua dissertação, Maria Antônia Couto 

da Silva, pela analise do ambiente histórico e artístico em que foram realizadas as 

cópias de Paolo Veronese (Hércules entre o Vício e a Virtude e Alegoria da 

Sabedoria e da Força) por François Boucher, vai defender que as relações entre os 

originais de um pintor veneziano do Renascimento e suas cópias francesas 

realizadas por um pintor do século XVIII, envolvem instigantes questões sobre 

história da arte, do gosto e do colecionismo. Aqui, as cópias são tomadas não como 

“meras reproduções”, mas como vetores que mobilizam questões, entre as quais, 

talvez a principal, a disputa, no campo das artes da França do século XVIII, que 

opunha desenho e cor na primazia da escolha dos mestres a serem copiados e 

colecionados. 

Segundo a autora, as cópias de Veronese por Boucher assumem um caráter 

paradigmático em sua pesquisa basicamente por duas razões. Primeiro, porque 

seriam expressões, no século XVIII, de um contexto de revalorização da pintura 

veneziana, que ocorreu não só pela retomada da poética dos mestres venezianos do 

século XVI, mas também pela difusão das obras de Rubens – que se deu em parte 

através de artistas como Watteau, Coypel e La Fosse. Segundo, porque seriam 

elementos integrantes de um intenso debate que marcou a Academia francesa em 

torno da supremacia da linha ou do colorido, com a vitória do segundo, para a qual 

contribuiu também a possibilidade de acesso dos artistas franceses, também por 

meio de cópias, às obras venezianas presentes em coleções particulares. Por fim, o 

próprio direcionamento que a pintura francesa acabou tomando na segunda metade 
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do século XVIII, através de pintores como Boucher e Watteau, pode ser entendido 

pela influência desse debate.  

Tal pesquisa ainda nos interessa pela implicação conceitual que a autora extrai do 

trabalho com as cópias. O confronto com os quadros do MASP, as questões que são 

por eles agenciadas, acabam por conduzir a uma reflexão sobre o próprio conceito 

de cópia, considerado tão negativo no século XX – até o modernismo. Segundo a 

autora, a possibilidade moderna da reprodução técnica das obras ligada a uma visão 

“romântica de inspiração”, podem ser tomadas como elementos para compreender 

essa depreciação. Contudo, afirma:  

É importante lembrar que, ao longo da história da arte, a cópia era 
um exercício fundamental na formação dos artistas, como atividade 
de elevada significação estética ou como tributo a um determinado 
mestre. A partir do Maneirismo a cópia situou-se no centro do 
exercício artístico, “aos pintores cabendo copiar outros pintores, 
arquitetura e a natureza, nessa ordem hierárquica”. É preciso lembrar 
que a cópia não é um fenômeno histórico-artístico arbitrário, cada 
época escolhe seus mestres (SILVA, 2006, p. 56). 

O que esses exemplos nos falam, antes de tudo, é de como as cópias, comumente 

postas de lado como algo de menor importância, subprodutos, sem valor crítico, vem 

sendo tomadas como fontes para se entender processos que seriam impossíveis 

sem a presença e a mediação das mesmas. Além disso, nos mostram que aquilo 

que tomamos por “obra de arte” (e que nos leva a negligenciar certas práticas e 

objetos), para além das noções vagas em que se baseia, deve ser entendida cada 

vez mais como um processo mais complexo, do qual as reproduções são 

indissociáveis. 

Um convite à opacidade 
Ao discutir a identificação e o enquadramento (do ponto de vista estilístico), de um 

esboço a bico de pena, emoldurado na primeira página da edição de 1568 das 

“Vidas” de Vasari, Panofsky já nos apontava uma compreensão justa do potencial 

crítico das cópias. Diante da possibilidade provável do esboço se tratar de uma 

cópia posterior de um ciclo de figuras de Cimabue, afirmava que, se assim 

considerado, perderia apenas “um pouco do interesse estilístico” que teria se fosse 

realmente um documento da arte dos primórdios do trecento, concluindo que, “Por 
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outro lado, ganha em importância, de um ponto de vista histórico” (PANOFSKY, 

2002, p. 232). 

Em outras palavras, o fato de não se tratar de um original lhe tiraria apenas um 

interesse estilístico relativo, específico, como representante de um determinado 

“contexto”. Por outro lado, a cópia não só continuaria a conservar um interesse de 

estilo, (tomada enquanto reprodução, obviamente), como também teria respeitada a 

sua importância de um “ponto de vista histórico”. Levando o argumento adiante, se 

considerarmos que hoje o interesse da história da arte não mais se limita, ou não 

pode ser mais reduzido à identificação de estilos, a noção de “importância histórica” 

pode englobar questões que hoje fazem parte da sua esfera de interesse, como 

aquelas relacionadas ao ensino de arte, ao gosto, à critica, ao mercado e ao 

colecionismo. 

Se a História da Arte nos ensinou a ver as cópias como “sombras”, ao promovermos 

um deslocamento de perspectiva, nos vemos agora diante de um convite – ou talvez 

de um desafio – à “opacidade”, que exige de nós um respeito à densidade, à 

autonomia dessas presenças que nos olham das margens, e às questões que sua 

situação contemporânea nos coloca para pensarmos a História da Arte, e 

explorarmos outras possibilidades narrativas para o curso desse rio. 
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