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I 

 

Na introdução de seu livro Viena Fin-de Siècle, obra dedicada ao estudo de diferentes 

ramos da vida cultural da capital austríaca à época do crepúsculo do Império Austro-Húngaro, 

Carl Schorske apresenta sua concepção da atividade desempenhada pelo historiador. 

Conforme a edição brasileira de 1988: 

 

[...] o historiador procura situar e interpretar temporalmente o artefato, num campo 

onde se cruzam duas linhas. Uma é vertical, ou diacrônica, com a qual ele 

estabelece a relação de um texto ou um sistema de pensamento com expressões 

anteriores no mesmo ramo de atividade cultural (pintura, política, etc.). A outra é 

horizontal, ou sincrônica; com ela o historiador avalia a relação do conteúdo do 

objeto com as outras coisas que vêm surgindo simultaneamente, em outros ramos ou 

aspectos de uma cultura. O fio diacrônico é a urdidura, e o sincrônico é a trama do 

tecido da história cultural. O historiador é o tecelão, mas a qualidade do tecido 

depende da firmeza e cor dos fios. Ele tem que aprender um pouco de fiação com as 

disciplinas especializadas, cujos estudiosos, na verdade, perderam o interesse de 

utilizar a história como uma de suas modalidades básicas de entendimento – mas 

ainda sabem melhor do que o historiador o que constitui, em seu ofício, um fio 

resistente de cor firme. O rústico tecido caseiro do historiador será menos fino que 

o deles, mas, se imitar o método de confecção, ele fiará fios bastante prestáveis 

para a talagarça que é chamado a fazer (SCHORSKE, 1988, p. 17). 

 

Uma tal reflexão da atividade do historiador expressa por Schorske – cuja concepção 

historiográfica nesse sentido pode-se remontar à Jacob Burkhardt – pode ser aproximada de 

outra reflexão, expressa por Marc Bloch: 
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Há [...] uma história do sistema solar, na medida em que os astros que o compõem 

nem sempre foram como os vemos. Ela é da alçada da astronomia. Há uma história 

das erupções vulcânicas que é, estou convencido disso, do mais vivo interesse para 

a física do globo. Ela não pertence à história dos historiadores. (BLOCH, 2001, p. 

53) 

 

O próprio Bloch porém, após separar, dentre os fenômenos passados (praeteria), o que 

seria da alçada das diferentes ciências naturais (por exemplo: geologia, astronomia, etc.) 

daquilo que seria matéria da “história dos historiadores”, faz algumas ressalvas a partir de um 

exemplo. Podemos fazer outras, a partir de outros: a quantidade de água represada pela 

construção de usinas hidroelétricas ao redor do globo alterou a rotação do planeta; o degelo 

provocado pelo aquecimento atmosférico e a subsequente elevação do nível do mar afetou as 

regiões costeiras de diferentes países – como em Bangladesh, onde centenas de pessoas 

tiveram que migrar devido ao avanço das águas marítimas. Serão esses fatos para a história 

geológica ou para a história social? Será a história geológica restrita aos geólogos? Uma 

justificativa para essa tentativa de divisão dos fenômenos do passado em diferentes disciplinas 

históricas (vinculadas às diferentes ciências) arriscaria afirmar que certos fenômenos apenas 

interessam aos historiadores na medida em afetam o domínio da existência humana. Mas que 

existência humana não é afetada por distintos planos de causalidades, entrelaçados em 

interações complexas? 

Tomemos como exemplo a dimensão da economia: deverá a história econômica ser 

exclusividade dos economistas, salvo quando afetar pessoas e não apenas quantias monetárias 

e trocas de bens e serviços? Onde entrever a separação? E a política então? Deverá sua 

história ficar a cargo somente dos políticos? E, ao invertermos (absurdamente) o raciocínio, 

deveríamos concluir que os historiadores strictu sensu devem se restringir a fazer apenas a 

história da história? (Ou da escrita da história?) Se a ciência história pode (e deve) tratar, 

dentre outros, do homo politicus, porque não poderia tratar também do homo artisticus? 

Olhemos para o problema por um outro ângulo e nos encontraremos novamente diante 

de tentativas de segmentação frequentemente insustentáveis. Afirma-se em vários casos a 

especificidade por demais específica de certos objetos de estudo. Se assim o fosse, povos que 

existiram há milênios e que falavam outras línguas só seriam estudados por linguistas e 

arqueólogos. E igualmente muito do que é vivido e produzido hoje não seria estudado por 

historiadores strictu sensu. Deveríamos imaginar que historiadores futuros evitarão o material 
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audiovisual produzido no século XXI devido à especificidade da linguagem audiovisual? 

Vídeo-reportagens, entrevistas televisionadas, propagandas políticas, sátiras de candidatos 

disponibilizadas no Youtube... Será este material deixado de lado como fonte para história 

política? Será este material abordado apenas pelos estudiosos da mídia? 

Fazendo a concessão necessária ao argumento, reconhecemos que não há “o” 

historiador, habilitado a tratar com competência de todo e qualquer tipo de objeto do passado. 

A necessidade de se aprofundar em estudos específicos das áreas de conhecimento 

demandadas pela natureza do seu objeto de estudo, pelas fontes de que se dispõe e pelos 

questionamentos que se interpõe a estas – esses são alguns dos fatores que determinarão a 

bagagem com a qual cada pesquisador deverá se munir. As preocupações, cuidados e 

procedimentos compartilhados, os conhecimentos mais gerais e difundidos, acabam por 

agrupar os historiadores em “famílias”, cada grupo reunido em torno de problemas comuns. 

Daí existirem vários “tipos” de historiadores, e daí a formação de um historiador nunca estar 

inteiramente completa, pois, enquanto este estiver pesquisando, deverá ao mesmo tempo estar 

se habilitando nos conhecimentos pertinentes à sua pesquisa. 

 

II 

 

Ao pretender, por meio de uma pesquisa, explicar historicamente um objeto imagético, 

produto material de uma sociedade e de uma cultura pretéritas (mas que legaram à sua 

posteridade), faz-se necessário o manejo adequado das balizas conceituais que orientam a 

reflexão. Escapando à pretensão de exaustão, buscar-se-á precisar dois conceitos inevitáveis 

aqui: história e arte. 

Primeiramente, o conceito de arte. A partir da observação do estado de coisas atual é 

possível afirmar: não há nenhum recurso técnico, nenhuma linguagem, operação conceitual, 

efeito estético, dispositivo discursivo ou suporte material que possa reivindicar 

exclusivamente a especificidade do estatuto do artístico. Para além do plano dos 

enquadramentos intelectuais, os enquadramentos institucionais do que é arte estão sempre 

sujeitos a críticas e revisões. O critério mercadológico também revela sua fragilidade diante 

de constatações tão simples como a de que, uma vez comprada em uma feira ou galeria, a 

“arte”, transposta para o interior da casa do colecionador, converte-se, no mais das vezes, em 

peça de decoração. 
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É curioso observar a afirmação, vinda de um nome consagrado da História da Arte, na 

introdução de sua obra mais popular, de que não há isso a que se chama “Arte”, “existem 

somente artistas” (GOMBRICH, 2009, p. 15). E obras, claro. Não poderíamos duvidar da 

existência dessas, quando são, muitas vezes, o único dado concreto de que podemos dispor. 

Sobre a noção de obra de arte, vale a pena citar as conceituações de Jean-Marie Schaeffer: 

 

Trata-se, sobretudo, de uma noção composta (cluster concept): o domínio da obra 

de arte tal como ele é circunscrito nos nossos dias é o resultado de uma 

sedimentação histórica complexa, tendo obedecido a impulsões diversas. Não é 

então surpreendente que ela não tenha o estatuto de uma definição analítica 

unidimensional estável. Daí sua adaptabilidade e sua flexibilidade: ainda se deve, 

caso se queira tirar proveito dessas qualidades, distinguir os diferentes usos do 

termo e suas interferências, e também aceitar seu caráter sempre partível e parcial. 

(Schaeffer, In: OLIVEIRA, 2004, p. 57). 

 

Reiteramos, neste sentido, o entendimento de Giulio Carlo Argan, quando este autor 

afirma que “o conceito de arte não define, pois, categorias de coisas, mas um tipo de valor” e 

que “uma obra é uma obra de arte apenas na medida em que a consciência que a recebe a 

julga como tal” (ARGAN, 1994, p. 14), julgamento com certeza indispensável e para o qual, 

com muita probabilidade, concorrem todos os fatores da ordem da sedimentação histórica 

complexa apontados por Schaeffer, além de possivelmente outros, como, por exemplo, um 

gosto socialmente compartilhado, ou um renome ou validação advindos de alguma forma 

reconhecida de autoridade no assunto, dentre outros possíveis critérios intersubjetivos. 

A noção de um valor socialmente sedimentado serve de ponte para o segundo conceito 

ao qual é forçoso nos ater mais detalhadamente. “ ‘A história’, observou Burckhardt certa vez, 

‘é o que uma época considera digno de nota em outra’ ” (SCHORSKE, 1988, p. 20). 

Explicitar com precisão o conceito de história com o qual se opera não é uma tarefa muito 

comumente levada a cabo no campo da História da Arte, onde o segundo termo do par lexical 

que designa a disciplina aparenta ser mais problemático. A confusão a que o termo pode 

induzir é acentuada na língua portuguesa pela ausência da distinção, presente em outras 

línguas, entre: 
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1- Em primeiro lugar: “história” enquanto narrativa ficcional, como no inglês story; 

por oposição a history, narrativa de conteúdo não ficcional. 

2- Em segundo lugar: “história” enquanto processo do desenrolar das ações humanas 

no tempo, como no alemão Geschichte; que difere da disciplina ou ciência que 

busca, através da regulação metódica da pesquisa, levar o conhecimento genérico à 

plausibilidade racional da ciência, a Geschichtswissenschaft da língua alemã;  

3- A “ciência da história”, por sua vez, difere ainda de “história” enquanto produto da 

operação científica da disciplina investigativa, ou seja: a historiografia, ou escrita 

acerca da “história” (RUSEN, 2001, p. 11). 

 

Não por acaso tais considerações foram tomadas de um autor do campo da Teoria da 

História. Enquanto campo de saber, a História da Arte, ao menos nos autores estudados até o 

presente momento no curso de mestrado, não devota muita atenção ao termo “história”, 

operando por vezes com um entendimento tácito de que faz história ao tratar de objetos de 

épocas passadas, mas que o modo de tratamento dispensado aos objetos de outras épocas pode 

ser o mesmo dispensado a obras da época na qual se escreve. 

 

III 

 

Propomos, neste ponto, a observação de tais problemáticas em um exemplo concreto 

de pesquisa em andamento. 

Um dos objetos de análise é a pintura contemporânea Ondina, realizada em 2005, pelo 

artista brasileiro Walmor Corrêa. Nesta investigação, busca-se explorar como a pintura se 

configura e passa, a partir dos seus elementos plásticos, a propor questões que dialogam com 

o campo da História da Arte: a técnica utilizada pelo artista e a composição do quadro, bem 

como o uso e a gradação das cores, são relevantes ao se tratar dessa imagem, notando-se uma 

articulação desses elementos que contribuem para sua significação. 
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Figura 1: Walmor Corrêa, Ondina, 2005, acrílica e grafite sobre tela- 195 x 130 cm 

Fonte: http://www.walmorcorrea.com.br/obra/unheimlich-imaginario-popular-brasileiro/ 

Até então, o estudo parece se limitar à própria imagem e se fechar dentro desse campo 

específico que é a História da Arte. Entretanto, existe algo mais, a imagem não apenas adquire 

sentido de maneira autônoma, mas também é necessário entende-la dentro de um espectro 

outro quando se passa a abordar a sua temática. Trata-se de uma sereia. Nesse ponto, portanto, 

identificamos que o tema evocado nessa pintura nos permite explorá-la num diálogo entre 

formas e significados em transcursos temporais. Ou seja, é dada a possibilidade de apoio em 

outro campo de conhecimento, a História. Ou melhor, de buscar um diálogo entre História e 

História da Arte. 

O tema “sereia” está presente no ocidente desde a Antiguidade, tendo sido explorado 

pelas exegeses clericais, assim como nos bestiários concebidos no decorrer da Idade Média. A 

forma conferida a esse tema possui ainda uma história rica em confluências e prevalência de 

elementos: na Antiguidade, a essas criaturas se atribuía a forma de mulher-ave; porém a partir 

do século VII, em especial, começam a surgir as representações de sereias com cauda de 

peixe, ou mesmo, as sereias com cauda de peixe e asas de ave. Entretanto, seu atributo de 

cantar e enfeitiçar os marinheiros prossegue, independente da forma tomada. Observar tal 

tema ainda recorrente na contemporaneidade permite-nos indagar sobre a existência de um 

processo de sobrevivência desse motivo. Essa constatação desafia, portanto, a periodização 

imposta à História da Arte – tão marcada pela diferenciação de estilos – bem como à História, 

se entendida como uma sequencia de eventos marcada por pontos de ruptura, em que 

irromperia o novo e morreria o supostamente caduco. 
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Assim, essa imagem permite compreender o que Giulio Carlo Argan afirma logo em 

seu preâmbulo do Guia de História da Arte: “A obra de arte não é um facto estético que tem 

também um interesse histórico: é um facto que possui valor histórico porque tem um valor 

artístico, é uma obra de arte.” (ARGAN&FAGIOLO, 1994, p. 17) O autor parece atestar o 

que Jacques Le Goff afirmou tantas vezes ao colocar que as representações plásticas são 

testemunho e, também, fontes para a História. 

Em seu prefácio da primeira edição portuguesa da obra O imaginário medieval, Le 

Goff, inclusive, ratifica a concretude das imagens em meio à cultura e à sociedade. O autor 

faz referência aos estudos de iconografia e iconologia, colocando a aproximação entre os 

campos da História e História da Arte: 

 

[...] Hoje, várias pesquisas – individuais ou colectivas – estão transformando a 

iconografia num trabalho científico, intelectual e plenamente histórico. A 

constituição do corpus (de vários) e de iconotecas, bem como o uso de meios 

informáticos, introduzem – assinalando-lhe as limitações: já mais seguro, o 

trabalho do historiador, preparado durante esta fase, será feito em seguida – as 

vantagens do quantitativo no domínio da imagem, que se lhe presta muito bem. A 

análise incide doravante na totalidade da imagem, não apenas nos temas e 

estruturas mas em todos os seus aspectos (designadamente na cor) e no seu 

ambiente integral (posição no manuscrito, paginação, relações com o texto). A 

finalidade do estudo alargou-se à compreensão do funcionamento da imagem na 

cultura e na sociedade. (LE GOFF, 1994, p. 15) 

 

Nesse sentido, percebe-se que é possível ultrapassar fronteiras entre os campos para 

trazer reflexões relevantes a ambos. Voltando à Ondina, por exemplo, nossa pesquisa se dá à 

luz do conceito de longa duração,  bastante explorado por Le Goff, Jerôme Baschet e outros 

medievalistas. Como já dito, a presença desse tema, que remonta à Antiguidade e ao medievo, 

nos instiga a buscar arcabouço em questionamentos iniciados no campo da História. Nesse 

sentido, entendemos ainda a importância da proposta do autor de um estudo sobre o 

imaginário para essa relação entre imagem e história. Ao tratar esse assunto, privilegiam-se 

obras literárias e artísticas, o que estabelece a necessidade de conhecimento técnico do uso 

desses objetos. Essa abertura, ou mesmo, fricção entre as duas áreas do conhecimento, 

portanto, faz com que o historiador e o historiador da arte entendam seus estudos por meio de 
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uma história da cultura. Campo este que permite alargar ainda mais as relações temporais 

entre História e Arte. 

Conforme Maria Eurydice de Barros Ribeiro demonstra: 

 

O grupo que se denominou como Antropologia-Histórica faz referência frequente a 

Aby Warburg, deixando implícita uma aproximação teórica que busca, por meio da 

história da cultura e dos seus fundamentos antropológicos, decifrar as imagens, 

considerando as relações entre os tempos da história e os tempos da arte. Para 

esses historiadores, o tempo compreendido como longa duração possui ritmos 

irregulares, descontínuos que fazem com que o tempo da arte – tempo das imagens 

visuais – nem sempre coincida com o tempo da história. (RIBEIRO, 2006, p. 102) 

 

Assim, a investigação de Ondina parece dialogar com esses postulados que friccionam 

Arte e História, demonstrando suas relações, bem como o “momento anacrônico”1 que a 

imagem suscita. Ondina é resultado da interpretação do próprio artista, imerso em um tempo e 

em um meio cultural. Entretanto, ela proporciona um diálogo com outras imagens 

pertencentes a outros tempos e outras culturas. Essa relação, porém, é anacrônica no sentido 

dado por Georges Didi-Huberman em seu famoso texto A História da Arte como disciplina 

anacrônica2: Sabemos que não é possível atribuir os mesmos significados das representações 

de sereias do passado para Ondina, mas também é impossível ignorar sua forma diante de um 

panorama histórico de sobrevivência de representações desse tema. O que notamos aqui é o 

descompasso que Huberman afirma ser fecundo ao tratar-se de imagens. Todavia, é 

necessário o conhecimento histórico para se chegar a esses questionamentos. Entender uma 

obra de arte no eixo do sistema cultural requer a consciência dos valores de tal objeto em 

meio ao contexto em que foi concebido. 

 

*** 

 

À guisa de conclusão, retomamos a questão sore a divisa entre História e História da 

Arte. Se se trata de uma falsa dicotomia, se as fronteiras são afinal fluidas e móveis, por que a 

impressão de uma trincheira entre os dois campos? Quando se propõe uma discussão sobre os 

                                                           
1 Nos apropriamos aqui da expressão utilizada por Georges Didi-Huberman no livro Devant le Temps (Les éditions de minuit, 

2000, Paris).  
2 Tradução livre do título original em francês: L’histoire de l’art comme discipline anachronique.  
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problemas desta fronteira percebida, no mais das vezes os argumentos se alinham em duas 

grandes vertentes. De um lado, os pesquisadores dedicados à arte afirmam que os 

historiadores não compreendem bem a especificidade do objeto artístico. Do outro lado, é 

comum os historiadores acusarem de anacronismo as leituras e análises propostas pelos 

pesquisadores de formação artística. Para além das diferenças de enfoque e de objetos de 

estudo, parece haver uma força de separação promovida pela estrutura departamentalizada dos 

cursos universitários, pela categorização empreendida por agências como CAPES ou CNPq e 

por ações de certos grupos, como o responsável pela carta da Associação Nacional de História 

dirigida à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, em que se afirma que 

a existência de cursos com os nomes de História da Arte e de Teoria, Crítica e História da 

Arte incorreria em erro de denominação, devendo estes cursos ser subsumidos por 

Departamentos e Faculdades de História das universidades brasileiras, sob o epíteto de 

História: 

 

Por outro lado, concordamos que não se pode permitir a proliferação de cursos em 

nível de Graduação que representam apenas um recorte, uma especialização em 

nossa área, o que é pertinente para cursos em nível de Pós-Graduação. Por isso 

concordamos que cursos com denominações como História da Arte e História, 

Teoria e Crítica da Arte devam convergir para a denominação História – 

Bacharelado e História – Licenciatura [...] 

(Fonte: <http://www.anpuh.org/conteudo/view?ID_CONTEUDO=314>) 
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