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PREÂMBULO AO ESTUDO DA HIS TÓ RIA DA ARTE

Resenha Crítica
Far lle y Derze 1
Brasília, DF, 4 de novembro de 2011

O t ext o “Preâ mbulo ao est udo da hist ória da art e”, apresent a uma
preocupação vo lt ada ao esclareciment o e en t endiment o sobre o sent ido que
det er minada realidade cu lt ura l faz par a os indivíduos que dela fazem part e. É u m
t ext o que demo nst ra cient ific idade do pensament o do autor, na medida que
promo ve pro blemat izações. O t ext o, no que se refer e a red ação, não cit a aut ores
t ampouco uma bibliografia, o que suscit a a ideia de ser um ensaio que, diant e da
preocupação em elucidar quest ões levant adas pelo aut or, configura -se t ambé m
co mo obra didát ica. O est ilo de redação do autor é conciso, o bjet ivo e coerent e,
em linguagem cult a, e a t radução para a língua port uguesa apresent a palavr as
co muns ao vocabulár io do cot idiano brasile iro que vive no ambient e ur bano, da
at ualidade. O t ext o possui 30 páginas e se encont ra no livro “Guia da hist ória da
art e”, publicado em Lisbo a, Port ugal, pela edit ora Est ampa, em 1992, ano de sua
pr imeir a edição.
O aut or, Giulio Car lo Argan (1909 - 1992) era it aliano, for mado em Let ras.
Fo i aluno do cr ít ico e hist or iador da art e Lio nello Vent ur i. E m 1959 sucedeu seu
professor Vent ur i na cát edra de hist ór ia da art e moderna, na Univer sidade de
Ro ma. A part ir da década de 30 escr eveu as seguint es obras:
 L’archit et t ura preromanica e ro manica in It alia, 1936;
 L’archit et t ura del Due e del Trecent o in It alia, 1937;
 Brunelleschi, 1951;
 Gropius e a Nahaus, 1951, t raduzido pela Edit orial Presença;
 Beat o Angelico, 1955;
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 Bott icelli, 1957.
 E vár ias mo nografias e ensaios, co mo:
 Salvezza e cadut a dell’art e moder na, 1964;
 Progetto e dest ino, 1965;
 Occasio ni di cr it ica, 1982;
 Hist ória da art e co mo hist ór ia da cidade , 1983, publicada em port uguês pela
Mart ins Fo nt es.
 L’art e moder na – Dall’I lluminismo ai mo viment i cont emporanei, 1988,
edit ado em port uguês pela Co mpanhia das Let ras co m o t ít ulo “Art e
moder na”, em 1992.
Fo i prefeit o de Ro ma de 1976 a 1979, e senador em 1 983, pelo Part ido
Co munist a It aliano. Seu últ imo t rabalho fo i “Michelangelo ar chit et t o, em 1990.
Argan é co nt emporâneo de Ernest Go mbr ich e Andr é Chast el. Defendia a t ese de
que a hist ór ia da art e era uma hist ór ia fundament ada nas relações da art e co m u m
sist ema produt ivo socia l, de onde se poder ia ext rair o sent ido da art e. Assim, não
se co nt et ava co m a idéia de a art e se originar a part ir de faculdades inat as e
desco nt ext ualizadas do t empo em que uma obra é produzida.
O aut or, primeirament e, apresent a sua preocupação em delimit ar o campo da
art e, t ant o cronologia co mo geograficame nt e. E le co nsidera a art e um fenô meno de
difícil delimit ação crono lógica, mas acredit a que se t rat e daquelas manifest ações
que ocorreram desde a “mais r emot a pré-hist ór ia at é os nosso s dias at uais”
(ARGAN, 1992, p.13). Quant o à delimit ação geográfica, o autor acredit a que a
art e se encont re em “t odas as áreas habit adas da co munidade humana, qualquer
que seja o seu grau de desenvo lviment o cult ural” (p. 13). E, sobre o que se
poder ia co nsiderar uma o bra de art e, o aut or posicio na -se co m um pensament o
abrangent e, indiscr iminat ór io, onde art e pode ser uma rua, uma moeda, uma po nt e,
um t raje, dent re out ros exemplos da produção mat er ial for jada pe lo ho mem. Nest e
sent ido, ent ende que as co isas possuem funções as quais não oferecem cr it ér io s
para discr iminá - las co mo art e ou não. Dest e modo, aquelas co isas poder ia m
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possuir funções de carát er prát ico, represent at ivo ou ornament al, cuja dist inção só
t eria validade “apenas para as cult ur as que a est abeleceram” (p. 14).
Co mo consequência dest e racio cíno o autor propõe que o conceit o de art e
não se vincula a uma cat egor ia de co isas, mas a um t ipo de valor que ser ia
evidenciável e at r ibuído à f orma vis ível do objet o. A part ir daí, par a um objet o ser
considerado uma obra de art e, vai depender do julga ment o (juízo de valor) que
dele se fizer, que nele for at r ibuído, provavelment e, na medida em que a f orma do
objet o adquir ir, at ravés do gest o ment al do obser vador, o st at us de signif icante e
consequent ement e, dele se co lher algum signif icado. Co mo a f orma, na visão do
aut or, é algo que se encont ra disponível à percepção do indivíduo, o valor
art íst ico de uma f orma guarda relação no diálogo que se est abelece pela
exper iência do indivíduo co m o mundo real e a represent ação do objet o. Para
ilust rar minha co mpreensão dest e pensament o de Argan, cit o co mo exemplo a obr a
“Guer nica” (1937), de Pablo P icasso. I magino que t al o bra aos o lhos do ho me m
renascent ist a, por exemplo, não rever ber asse co m sua exper iência de ver em seu
cot idiano obras de carát er figurat ivo, n a rot ina da linguagem art íst ica daquele
per íodo e, ainda, por não reconhecer em sua exper iência a que fat o ou idéia t a l
obra se propunha represent ar.

Ent ret ant o,

para o

homem do

século

XX,

especialment e aquele que t enha conheciment o (exper iência) de que t al obr a
pret endeu represent ar um event o real, a guerra civil espanho la, ser ia possível a
at ribuição de um valor art íst ico à f orma vis ível, mat er ial ( significant e), disponíve l
à percepção do obser vador que da obra ext rai algum significado. Nest e sent ido, a
hist ór ia da art e, para Argan, é ant es de ser uma hist ór ia das co isas, uma hist ór ia
de “juízos de valor” (p. 14).
Assim, o ent end iment o que const ruí no t rilho de raciocínio de Argan me
leva a int erpret ar qu e fat os de carát er mat er ial e inquest io náveis na exist ência,
co mo a mort e ou a

guerra, ou fat os ideo lógicos e cult urais a ser viço das

aut oridades do Est ado, quando represent ados sob det er minada f orma (arquit et ura,
pint ura, escult ura, esco las, igrejas, par lament os, t ribunais, et c.), o valor art íst ico
ser ia gerado por uma at it ude po lít ica que der iva e se diver sifica na esfera social
de onde, ou para qual, emerge aque la f orma (art íst ica) e o juízo de valor que para
ela se dec idiu adot ar . Tal premissa poder ia just ificar a import ância da hist ór ia da
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art e como uma hist ór ia de valores, na hist ória da civilização ocident al.
Para Argan, o valor que a sociedade at ribui à art e poder ia ser mensurado
pela profusão de lit erat ura que dela se ocupa e se ocupou. A lit erat ur a so bre art e é
cat egorizada por Argan (p. 14) em quat ro eixos, segundo o enfoque dado à art e:


teoria da arte: explicam e enuncia m regras quant o a procediment os para a
prát ica art íst ica, por exemp lo, mor fo lógicas (ordenação, planimet r ia, et c.),
t ipo lógicas (sacra, civil, milit ar, et c.), est ilíst icas (simet r ia, proporção,
et c.), t écnico -const rut iva (os mat er ias a empregar) ; em alguns casos a t eoria
da art e pode possuir um carát er dogmát ico.



fi losofia d a art e: discut em e quest ionam as posssíve is for mas de rela ções
que são est abelecidas ent re art e, cult ura e sociedade.



história da arte: função de agr upar e ordenar crono logicament e, e
geograficament e, “fat os art íst icos”.



crítica da art e: propõem d iscussões sobre a razão da preferência, por
exemplo, de se usar det er minada cor em det r iment o à outra, ou sobre a
origem cult ural da s poss íveis reações emocionais que se pode exper iment ar
diant e de uma o bra. Possuir ia uma função po lít ica na medida em que
manifest a apo io a det er minada corrent e art íst ica, assim co mo cont é m
pot encia l par a exercer uma função cient ífica sobre o juízo de valo r
imput ado às obras de art e, por meio da adoção de met odologia baseada e m
int eresses objet ivo s, pela co mbinação de dados co let ados e analisados e m
det er minda realidade cult ur al sob uma ló gica espec ífica, em det r iment o ao
subjet ivismo do gosto .
O aut or acredit a que cada ra mo da lit er at ura , confo me classificação propost a

acima, responde aos int er esses do per íodo em que foram produzidas. Assim,
credit a ao séc. XVIII a produção de uma “aut ênt ica ” filoso fia da art e, na medida
em que se valor izam as o bras de art e como fat os hist óricos ligados à hist ór ia civi l
e relig iosa. Credit a ao séc. XVI a “pr imeir a hist ór ia da art e” expressa pela obr a
publicada em 1550, do it aliano Giorgio Vasar i, “ Le Vit e de' più Eccellent i P it t ori,
Scult or i e Archit et tori”, que reúne a produção art íst ica de t rês século s, de
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Cimabue a Michelângelo. No que se refere à t eoria da art e há enfo que diferent e,
por exemplo, na Idade Média, que possui uma t eoria co m carát er nor mat ivo,
dogmát ico, porque fixava inst ruções; já no séc. XIV, o “Libro dell´Art e ”, de
Cennini (p. 15) se ocupa em descrever os processos t écnicos prat icados por Giotto
e seus discípu los, port anto, t eoria da art e . No caso da lit erat ura vo lt ada à cr ít ica
da art e, no séc. XVI promo ve-se o debat e por meio da co mparação de obras (p.
15), enquant o no séc. XVII possui carát er parcial co m int enção de apo io ou não à
produção art íst ica co nt emporânea, difer ent ement e da lit erat ura d o séc. XVIII onde
se desenvo lv ia m fundament açõ es num esforço filo só fico que deixava no cent ro do
debat e a quest ão sobre o juízo de valor at ribuído aos objet os, e às ideias. Chega-se
ao séc. XIX co m a reje ição crescent e ao modelo empír ico de julgament o e análise,
cuja cr ít ica devia apo iar - se em mét odos e dados objet ivos. Fo i assim t ambém co m
a lit erat ura que se debruça va so bre a his tória da art e, que dever ia se ocupar de
lo calizar, reunir e descr ever não apenas as obras (o produto) , ou seus aut ores, mas
t ambém a or igem da s idéias que deram or igem à produ ção da lit erat ura sobre art e.
Argan elucida que o seu “Guia de hist ória da art e” não t rat a de filoso fia d a
art e, mas apenas da hist ór ia da art e (p.17). Considera que a obra de art e possui
t ant o valor hist órico quant o os event os relig iosos, po lít icos e cien t íficos. Co mo
t ais event os podem ser explicados hist or icament e, a art e t ambém o pode. Ist o
significa, para ele, que a hist ór ia da art e possui “a função de est udar a art e não
co mo um reflexo, mas co mo agent e da his tória” (p. 18).
Tal concepção é problemat izada por Argan ao levar -se em co nt a a seguint e
genealogia lógica: a hist ór ia da art e é a hist ór ia das obr a s de art e; mas ocorre que
a decisão sobre uma obra ser qualificada co mo uma obr a de art e, surgir ia a part ir
de um ju ízo cr ít ico em que, devia-se reflet ir em que co nsist e t al ju ízo , suas
caract er íst icas e especific idades. Porém, em cada época o ju ízo fo i for mulado a
part ir de par âmet ros diver sos, t ais co mo: “o belo, a fidelidade na imit ação da
nat ureza, a confor midade co m cert os cânones icó nicos ou for mai s, o significado
religioso, o int eresse da narração figurat iva, et c.” (p. 18). Argan chega a
quest io nar se ser ia possível haver carát er cient ífico à quest ão do juízo t endo e m
vist a o juízo var iar em cada época, em cada cult ura e mesmo para cada pessoa que,
ao emit í- lo, o faz de maneira difer ent e d a out ra. Tal quest ionament o se faz
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relevant e quando se relacio nam juí zo críti co e valor artísti co de uma obra de art e.
Para Argan, uma obra ser ia considerada obra de art e quando t em import ância na
hist ór ia da art e, no sent ido de haver co nt r ibuído na gênese e no percur so de uma
cult ura art íst ica (p. 19). Consequent ement e, ao se fazer um juízo cr ít ico sobr e o
valor art íst ico de uma o bra não se pode deixar de levar em cont a a sua
hist or icidade. Conclu são : a hist ória ser ia o parâmet ro do juízo e fundament ação
para a nossa cu lt ura cient ífica.
O valor art íst ico de uma o bra o nde a hist ória ser ia o parâmet ro de juízo
cr ít ico levou o aut or a debat er a quest ão da aut ent icidade de uma obr a co mo marca
de qualidade da mesma. Co nc eit ua aut ent icidade co mo “o fat o novo desgarrado da
t radição ”. No que t ange a quest ões sobre o est ado de conservação de uma o bra, é
enfát ico quando diz que uma rest auração dever ia caber exclusiva ment e ao
hist or iador de art e (p. 20), na visão dele, única pe ssoa co m per ícia sufic ient e para
ajuizar o valor art íst ico e aut ent icidade de uma obr a de art e e, port ant o, a
qualidade da mesma. “O conceit o de qualidade art íst ica fo i definido no século
XVIII por. J. Richardson”, onde conclui que apenas a cr ít ica poder ia descobr ir e
afer ir valor por meio da leit ura at ent a das obras (p. 21), com menor import ância
para o que diz o art ist a e mais import ânc ia para como o diz.
“Assim, uma pint ura de I ngres não é qualit at ivament e infer ior a uma pint ur a
de Delacro ix pelo fat o de os cont ornos ser em fir me ment e mar cados e não diluídos,
ou as cores cuidadosament e esbat idas e não lançadas à t ela co m t oques rápidos e
impet uosos” (p. 22). Det ect ei nest a lógica de for mulação de juízo o problema
t razido pelo aut or, em páginas ant er iores, sobre os cr it ér io s que var iam no t empo,
na cult ura e de cr ít ico para cr ít ico. Especificament e, me veio à ment e o pint or
est adunidense Pollock e seus “t oques rápidos e impet uosos”.
O aut or acredit a que a melhor maneira de se exercit ar a sensibilidade do
hist or iador de art e se faz por meio da le it ura const ant e do maior número de obras
possível. E sua for mação se d ar ia de modo mais significat ivo, ao combinar as
leit uras co m visit as ao s museu s, às galer ias, às igre jas e qualque r lugar onde haja
aquilo que se classificou co mo obras de art e (p. 22).
No tocant e aos inst rument os com os quais o hist oriador vai exercer seu
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t rabalho, pr ime ir ament e, mant er a co nsc iência de que vai lidar co m limit es dos
mat er iais assim co mo uma lit erat ura imprecisa co mo aquelas que circu la m pelo
mundo em função da prát ica co mercia l, além de precisar a dmit ir que exist e m
possibilidades int erpret at ivas so bre a reconst rução da hist ór ia de uma det er minada
cult ura art íst ica. De t odo modo, assim co mo a lit erat ura e as obras, o hist oriador
pode trabalhar co m desenhos exist ent es em document os, pesquisas, projet os de
preparação de obras e, ainda, réplicas ou cópias que se não são consideradas
legít imas não deixam de prest ar seu t est emunho quando represent a um or iginal
ext raviado. Ent ret ant o, sempre que for possível, o hist or iador deve recorrer às
fo nt es pr imár ias assim co mo visit ar in loco as obras que pret endeu abordar .
Co m est e racioc ício,

Argan apresent a

ao

int eressado

na pr át ica

de

hist or iador da art e que obras or igina is exist em, ent ret ant o cir cu lam pelo mundo
réplicas de obr as e desenhos que podem ser de ut ilidade para se o bt er referências
e que, se for viável, est abelecer cont at o diret o com as fo nt es or igina is (obras) . E le
acredit a que o objet ivo do hist or iador da art e “é explicar a obr a de art e co mo u m
sist ema de relações” possíveis de serem obt idas por meio de uma var iedade de
confro nt os. Tais co nfro nt os servir iam para suscit ar ana logias t emát icas ou for ma is
e

suas

int erdependências

de

qualidades

(caract er íst icas),

bem

co mo

as

divergências, port ant o , fazer a junção de diferent es relações. Sobre est e últ imo
pont o, Argan levant a uma proble mat ização: ser ia possível que obras produzidas
em épocas diferent es p udessem nos levar à conclusão de pert encer a um mesmo
art ist a, sem se recorrer à lit erat ura que comument e classifica obr as e est ilo s?
Eu concluo a part ir do t ext o que a adoção de um co mport ament o int elect ual,
por part e do hist oriador, de modo a ser cr ít ico, problemat izador e leit or assíduo de
obras, propost as de Argan, favorecer ia o hist or iador da art e a at ingir o cerne da
quest ão de seu t rabalho: a atribuição, ist o é, localizar a obra numa época, sua
aut o ria,

sua

localização

geográfica

e

o

cont ext o

cult ural

que

a

gerou,

caract er izado pelo conjunt o de crenças e valores sociais, alé m do s mat er iais que
est avam disponíve is em cada época, para cada art ist a .
Para Argan, lidar co m obras do passado não deixa de ser uma at ividade de
int erpret ação, e alert a que não cabe dizer que exist a int erpret ação errada ou
corret a, t endo em vist a que as int erpret ações s ão diferent es em cada época. E le
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acredit a que “cada cult ura é a cr ít ica da cult ura precedent e” (p. 29) det er minada
pela sit uação em que se encont ra a cult ur a do present e. A int erpr et ação result ar ia
em alguma for ma de juízo, de cr ít ica. Tal concepção sint et iza a idéia de se pensar
que a hist ór ia da art e é, na verdade, “a hist ória dos juizo s emit idos sobre o bras de
art e” (p. 30).
Assim, é possível se pensar que a hist or icidade da art e cont ém a cr it icidade.
Argan deixa claro seu r epúdio à idéia que circu lou no passado (preco nceit o, ele
diz) de que ao hist or iador cabe ocupar - se apenas da “art e ant iga”, e que o limit e
de at uação ser ia o fim do séc. XVIII. O aut or não conhece as razões de t al
pensament o t er circulado que, por sua vez, imput ava ao cr ít ico a t arefa de ocuparse da art e moder na.
Argan não cit a aut ores durant e a exposição de suas idéias. Cit a, porém,
art ist as de vár io s per íodos hist ór icos e profissio nais ligados à Hist ór ia, Cr ít ica e
Filo so fia da Art e. Cit a -os durant e a expo sição de uma e out ra idéia. O t ext o não
list a, segundo a exigência acadêmica, nenhuma r eferência bibliográfica.
O t ext o, em seu for mat o, est á apresent ado em 16 seções . A ressalva que faço
ser ia

uma

alt er ação

na

sequência

dos

capít ulo s.

Eu

alocar ia

o

capít ulo

“P er iodização e localizaç ão” após o capít ulo “At r ibuição”, t endo em vist a que se
discut e a quest ão da localização da o bra (no t empo, no espaço, nas cult uras) e m
ambos os capít ulo s, port ant o, devia m est ar um após o out ro em vez de separados
por outros capít ulos. Eu cons idero que de viam est ar em sequência , em vez de
separ ados, o s capít ulos “Hist ór ia e cr ít ica”, “Mét odo for malist a”, “Mét odo
socio lógico”, “Mét odo icono lógico” e “Mét odo est rut uralist a”, porque apresent am
a problemat ização sobr e cr it ér io s de invest igação e juízo, que at i ngem diret ament e
a prát ica e o raciocínio do hist or iador da art e.
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