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Introdução

Em palestra no Congresso Internacional do Comité International 
de l’Histoire de l’Art – CIHA, realizado em Melbourne, em janeiro de 
2008, Thomas DaCosta Kaufmann, perguntou de que mundo estamos 
falando quando nos referimos à história da arte mundial? Seria possível 
adotar estratégias e formas de interpretação que dessem conta da radical 
heterogeneidade das culturas do planeta? (Kaufmann, 2008). Essa palestra 
aconteceu em uma sessão com o título “The idea of world art history”, 
dedicada a debater como, apesar das obras de arte e da história da arte 
estarem difundidas pelo globo terrestre, o conteúdo da história da arte, tal 
como é gerado por meio de ensino, mostras e publicações, não se tornou 
efetivamente mundial, permanecendo parcial, centrado na Europa e na 
América do Norte (Anderson, 2008).

No Brasil, de modo geral, não se tem produzido uma história da arte 
com abrangência mundial. Salvo engano, é possível indicar apenas quatro 
obras escritas no país com esse escopo: História crítica da arte, o conjunto 
de cinco volumes escrito por Carlos Flexa Ribeiro (1962), História das artes, 
de Carlos Cavalcanti (1963), Pequena história da arte, escrito por Duílio 
Battistoni Filho (1984) e História da arte, escrito por Graça Proença (1989). 
Todas são obras de autoria individual, algumas com intuito de divulgação, 
outras com sentido didático, calcadas no modelo historicista, centradas na 
arte ocidental e na ideia de arte universal, estando bem distantes de uma 
abrangência efetivamente mundial.

A abrangência da história da arte, seus objetos e métodos, focos e 
limites, são questões que, há algum tempo, vêm sendo enfrentadas em 
ações de ensino e pesquisa realizadas a partir do Instituto de Artes da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Art/UERJ). Desde 2005, na linha 
de pesquisa História e Crítica da Arte do Programa de Pós-Graduação em 
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Artes (PPGArtes), são desenvolvidos projetos de pesquisa que partem da 
dissolução das tradicionais fronteiras disciplinares entre esses três campos do 
saber – história, crítica e teoria – para problematizar, de modos variados, a 
formulação de um pensamento histórico-crítico sobre o fenômeno artístico. 
A partir de 2006, no âmbito do Departamento de Teoria e História da Arte 
(DTHA), vêm sendo formulados novos princípios, métodos e critérios para 
algumas disciplinas de história da arte dos currículos dos cursos de graduação 
em Artes da UERJ: Artes Visuais (bacharelado e licenciatura) e História da 
Arte (bacharelado). Essa orientação teórico-crítica se expressa nas ementas 
– com seus objetivos –, que, implantadas em 2009, se estruturam a partir de 
entradas conceituais, agrupadas em seis conjuntos: arte e cultura material; 
arte, pensamento e forma; arte e religião; arte e política; arte e sistema de 
arte; e arte e vitalidade.

Essa dinâmica gerou um primeiro projeto de pesquisa colaborativa. 
Realizado a partir de 2008, com financiamento da Fundação Carlos Chagas 
Filho de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro (Faperj), culminou 
na publicação de História da Arte – Ensaios Contemporâneos (2011), livro 
organizado por Marcelo Campos, Maria Berbara, Roberto Conduru e Vera 
Beatriz Siqueira, editado pela Eduerj e composto por contribuições de 
professores e estudantes (graduação e pós-graduação) de diversas instituições 
no Brasil e no exterior.

O presente volume resulta de um desdobramento do livro e do projeto 
anteriores. Com coordenação de Maria Berbara, Roberto Conduru e Vera 
Beatriz Siqueira, docentes do DTHA e do PPGArtes-Art/UERJ, a equipe do 
novo projeto foi composta também pelos seguintes pesquisadores, atuantes 
no campo da história da arte e/ou em campos de fronteira: Roberto Corrêa 
dos Santos, dos mesmos Programa e Departamento, Rafael Cardoso, então 
professor visitante na Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ, Paulo 
Knauss, do Laboratório de História Oral e Iconografia do Departamento de 
História da Universidade Federal Fluminense (UFF), Cezar Bartholomeu e 
Patrícia Corrêa, da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), Alexandre Santos e Paula Ramos, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O projeto recente articulou ainda pesquisadores de graduação e pós-
graduação de diferentes instituições no Brasil e no exterior com o intuito 
de produzir uma história da arte fora do paradigma de centro e periferia, a 
partir da América Latina, do Brasil. Ou seja: produzir estudos que tomem os 
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fluxos, a circulação, os trânsitos de modelos e tradições, as trocas culturais – 
características da arte produzida nos países latino-americanos – como ponto 
de partida de construção de uma nova lógica histórico-artística, capaz de, ao 
menos, enfrentar o desafio da quebra das hierarquias geográficas, culturais e 
políticas. A ação dessa equipe no processo de realização do projeto sustentou-
se em um ponto de partida comum, a permeabilidade das esferas da arte e 
da cultura, e em um pressuposto teórico básico – a aproximação da história 
da arte com a crítica e com o olhar sobre a cultura por meio da confluência 
com as áreas de antropologia, desenho industrial, letras e semiologia, com 
as ideias de recepção estética e crítica e com a reflexão sobre o sistema 
cultural. Apoiou-se, por fim, em um compromisso com a atuação crítica 
que transcenda os limites tradicionais do ensino e da pesquisa acadêmica.

No projeto anterior, os ensaios foram produzidos a partir dos seis eixos 
conceituais que estruturam os conteúdos de uma série de disciplinas dos 
cursos de graduação em Artes Visuais e História da Arte da UERJ: arte e 
cultura material; arte, pensamento e forma; arte e religião; arte e política; 
arte e sistema de arte; e arte e vitalidade. Eixos que também estruturaram o 
livro resultante daquele projeto. No projeto recente, os ensaios também foram 
produzidos a partir desses eixos. Contudo, à medida que foram produzidos 
e, sobretudo, quando se teve compreensão do conjunto final, pareceu mais 
importante estruturá-los a partir de outros dois eixos – trânsitos e paralelos – 
que emergiram como modos de articulação de pesquisas, reflexões e escritas.

Assim, este volume é composto por cinco seções, além desta 
introdução. A primeira enfoca relações entre a história da arte e processos 
de mundialização. Em seguida, um conjunto de ensaios que abordam, de 
diferentes modos, questões de trânsito de ideias, agentes, temas, objetos e 
materiais. A terceira seção reúne ensaios, também de natureza diversa, que 
estabelecem paralelos entre valores, instituições, personalidades e realizações 
artísticas em diferentes contextos socioculturais.

Como no livro anterior, este também inclui uma seção constituída por 
verbetes com temas variados, vinculados ou não aos ensaios precedentes, 
redigidos por estudantes e egressos de cursos de graduação e pós-graduação 
(mestrado e doutorado) em Artes e História de universidades parceiras em 
projetos de pesquisa (Fudan University, Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Universidade Federal Fluminense, Universidad Nacional 
Autónoma de Mexico e Universidad San Martin, da Argentina). Os tópicos 
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abordados foram definidos a partir dos conteúdos dos ensaios ou de pesquisas 
realizadas por seus autores, criando extensões dos mesmos, adensando alguns 
temas e métodos, mas também ampliando intervalos e silêncios.

Aos verbetes se segue a última seção, com o posfácio escrito por Roberto 
Corrêa dos Santos.

Novamente em função das dificuldades, sobretudo financeiras, para 
conseguir autorizações para usos de imagens, os ensaios não puderam vir 
acompanhados, como desejado, de um caderno com imagens. Iluminar as 
reflexões é tarefa que, neste volume, cabe às intervenções plásticas de Cezar 
Bartholomeu.

Globalização

Na primeira seção, são pensadas relações do processo de globalização 
em curso com debates e propostas de produção de uma história da arte 
efetivamente mundial ou global. Para James Elkins, a história da arte 
global é a questão mais interessante e importante hoje no campo de 
história da arte (Elkins, 2007). 

Nesse sentido, Thomas DaCosta Kaufmann pensa a história da arte 
mundial e/ou global a partir de reflexões e realizações existentes nesse campo 
e em domínios correlatos. Reconhece os desafios inerentes à ideia de uma 
história da arte mais abrangente, que englobe todos os tempos e espaços. 
Recupera algumas inciativas de produção de uma história da arte mundial, 
inclusive não ocidentais, assim como o interesse do público pelas histórias 
da arte mais abrangentes que têm sido produzidas. Responde aos argumentos 
contrários à possibilidade de elaboração de uma história da arte mundial, 
ou global, enfrentando questões cruciais como a incomensurabilidade dos 
campos de análise e ação pressupostos, os riscos de dispersão e diluição da 
disciplina na procura por maior amplitude, a necessidade de estabelecer bases 
teóricas comuns, bem como outras noções de tempo, em especial a ideia de 
heterocronicidade formulada por Keith Moxey, e de espaço, particularmente 
sua proposta de geografia da arte.

A partir do estudo de relações entre arte, África e Brasil, Roberto Conduru 
analisa a demanda contemporânea pela revisão da abrangência dos princípios 
e métodos da história da arte, que está associada às tentativas de produção de 
uma história da arte mundial ou global. Assim como o território circunscrito 
pela conexão entre África, Brasil e arte, essa história também pode ser vista 
como um campo aberto a múltiplos atravessamentos, uma encruzilhada de 
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diferentes objetos, sistemas de pensamento, agentes, instituições, tradições 
culturais, modos de ação e reflexão (pesquisar, colecionar, exibir, ensinar, 
escrever, editar, criar). Encruzilhadas que pressupõem trânsitos.

Trânsitos

A segunda seção dedica-se ao problema dos trânsitos e fluxos como 
fundamento dessa história da arte mundializada. Trânsito é, entre várias 
outras, uma palavra em voga na contemporaneidade, sobretudo dentro do 
discurso crítico e curatorial. No quadro atual da ampliação das fronteiras 
fenomênicas da arte e do rompimento de antigas barreiras nacionalistas ou 
continentais, a afirmação da ideia de trânsito possui, sem dúvida, forte sentido 
programático. Falar em fluxos, em viagens, em contatos com o diverso, 
significa colocar em destaque os cruzamentos e diálogos que estão na base 
da nova geografia da arte. 

Significa, porém, mais do que uma moda conceitual: trata-se da (re)elabo- 
ração dos fundamentos do próprio discurso histórico e crítico que, por 
longo tempo, associou a produção artística ao lugar e tempo específicos 
da produção, dando origem à categoria dos estilos. As críticas a essas 
limitações, os transbordamentos de antigas fronteiras, devem se fazer seguir 
de questionamentos sobre a transitoriedade e a mobilidade da arte e da 
cultura em geral.  Afinal, a arte se fez sempre a partir do fluxo de artistas, 
técnicas, objetos, olhares e tradições. 

Mesmo em momentos de deliberada afirmação nacionalista ou no caso 
de imagens que identificamos como perfeitamente brasileiras, estaríamos 
diante desses cruzamentos culturais. É o que vemos no artigo de Paulo 
Knauss sobre o caso da escultura equestre de D. Pedro I, projetada no Brasil 
e fundida na França, cujos índios que decoravam o seu pedestal foram objeto 
de múltiplos olhares, correspondendo ora ao indianismo romântico brasileiro, 
ora à proposta de escultura etnográfica francesa. E, igualmente, no de Tadeu 
Mourão, que investiga a origem das imagens mestiças dos santos gêmeos 
Cosme e Damião, resultantes da complexa interpenetração de ritos pagãos, 
catolicismo luso e mitologia afro-brasileira.

A questão dos trânsitos mostra-se, portanto, essencial para a 
reconfiguração da história da arte no Brasil, justamente no momento em 
que, diante das demandas da globalização, redefinem-se as premissas do 
pertencimento da arte a um determinado local. O texto de Rafael Cardoso 
procura repensar a arte brasileira a partir da ideia central do exílio, analisando 
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diferentes casos de artistas em viagem. Problema que é retomado no texto 
de Vera Beatriz Siqueira sobre o diálogo, nem sempre fácil, entre colônias e 
metrópoles, por meio do qual se foi criando e modificando a imagem visual 
dos trópicos. Unindo diferentes partes do globo, a ideia geral de trópicos 
fala do fluxo tanto na forma física das viagens ao redor do globo quanto na 
dos debates culturais, dos contatos entre os homens.  

Raphael Fonseca, por sua vez, elege artistas de diferentes tempos e 
lugares, cujas obras se formam pela apropriação e leitura de elementos de 
culturas diferentes das suas.  Para dar conta do estudo de tais trabalhos, faz-
se necessário assumir, para a narrativa crítica e historiográfica, as mesmas 
qualidades de deslocamento e mobilidade, de modo a redesenhar o mapa da 
nossa história da arte. A noção de trânsito mostra-se, assim, um conceito 
operativo, que possibilita a compreensão da arte como paradigmática da 
situação de contato, diálogo, resistência, fluxo entre culturas.

Paralelos

A ideia de paralelo, por outro lado, remete a diversos conceitos 
tradicionalmente empregados tanto no âmbito da história da arte quanto de 
outras disciplinas. Pensa-se, por exemplo, na ideia de paragone, ou comparação, 
que jaz no próprio cerne de concepções históricas e historiográficas ocidentais 
desde, ao menos, o século XV. O motor dessas comparações, ou paralelos, 
pode ser de diversas índoles; é possível pensar em conceitos correlatos 
como, por exemplo, imitação, renovação, confronto, competição, analogia. 
Paralelizar dois ou mais momentos distintos da produção artística mundial 
não significa, necessariamente, encontrar semelhanças entre eles; em certos 
casos, será justamente a diferença que irá gerar matéria de reflexão. Em 
outros casos, poder-se-á observar como, por exemplo, um mesmo conceito 
pode surgir em imagens totalmente diversas – ou, similarmente, como 
um mesmo mote iconográfico gera valores formais de ordens distintas. O 
paralelo é criado por cada autor, que, ao confrontar imagens produzidas 
em contextos histórico-artísticos variados, gera roteiros multifacetados e 
operados por mais de um protagonista. Propor paralelos não significa – ao 
menos não necessariamente – gerar justificativas ou comprovações históricas; 
o ato comparativo pode se dar a partir de produtos artísticos totalmente 
desvinculados geográfica ou temporalmente.

Essa mesma flexibilidade acadêmica é detectada no artigo de Alexandre 
Santos, que compara representações artísticas do homoerotismo na 
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Antiguidade oriental, no Ocidente cristão e na fotografia contemporânea, 
ou no artigo de Paula Ramos, que, a partir da comparação entre estampas 
produzidas por distintos artistas durante o longo século XIX e os séculos 
XV e XVI, elabora reflexões sobre o estatuto contemporâneo da imagem 
impressa. Berbara e Schachter paralelizam a concepção intelectual dos usos 
da cor e da linha nas tradições europeia e chinesa. Bartholomeu repensa o 
conceito de imaginação a partir da dimensão da vitalidade e analisa, nesse 
sentido, imagens da cultura visual indiana e japonesa, enquanto Patrícia 
Corrêa, finalmente, compara a produção histórico-artística e crítica de 
George Kubler e Mário Pedrosa.

Nos artigos citados acima não se operam, exclusivamente, movimentos de 
trânsito ou paralelismo. Muitas vezes, esses dois gestos, ou ações, participam 
de um mesmo texto, visto que, ao transitar, é também possível construir, 
justamente, paralelos entre momentos distintos da criação artística. A divisão 
que propusemos, entretanto, acena para duas possibilidades de trabalhar 
com a história da arte global – possibilidades essas que não se excluem, 
mas que, em certos casos, podem inclusive corroborar-se mutuamente: de 
um lado, o transitar de um mesmo conceito ou imagem ou valor formal em 
distintos contextos histórico-artísticos, e, de outro, a comparação entre 
determinados sistemas.

Maria Berbara, Roberto Conduru, Vera Beatriz Siqueira



Considerações sobre a história da 
arte mundial1

Thomas DaCosta Kaufmann
Tradução Elena O’Neill

A história da arte global envolve acadêmicos de muitos lugares do 
mundo.2 Conferências na Inglaterra, França e Taiwan têm considerado 
os aspectos da história da arte global (ou mundial), enquanto na Itália o 
envolvimento acadêmico com abordagens interculturais em relação à arte 
está em ascensão.3 Nos Estados Unidos, estas questões têm caracterizado 
várias sessões de algumas reuniões recentes do College Art Association 
of America, incluindo uma sessão extraordinária do centenário dedicada 
ao globalismo. A sessão escolhida para iniciar as reuniões do Congresso 
Internacional de História da Arte, dedicado a “Culturas Convergentes”, 
realizado em Melbourne em 2008, centrou-se na ideia da história da arte 
mundial.4 Enquanto o mais recente congresso internacional realizado em 
Nuremberg em 2012 respondeu ao “desafio do objeto”, o desafio da história 
da arte mundial ou global incitou à discussão em várias reuniões diferentes. 

1 Este ensaio representa uma versão revisada da palestra proferida na abertura da conferência da 
Universidade Purdue, em West Lafayette, Indiana, que forma a base para este volume. A palestra 
foi apresentada em formas ligeiramente diferentes em Princeton, Florença, Berlim, Olomouc, 
Hamburgo, Dresden, Bogotá, Poznań, e no Rio de Janeiro.

2 O leque de contribuintes em Is Art History Global? (Elkins, 2007) sugere a amplitude no âmbito 
mundial desse interesse. Para mais comentários de Elkins, ecoando aqueles que estão aqui, ver 
“Why Art History is Global” (Harris, 2001, pp. 375-86).

3 “Global Commodities: The Material Culture of Early Modern Connections, 1400-1800”, Global 
History and Culture Centre, Universidade de Warwick 12-14 dezembro 2012; “Global Art History 
and its Peripheries”, École Normale Supérieure, Paris, 31 maio, 2013. Na Itália, vários encontros 
sobre esses temas têm sido realizados, o mais recente, no Archivio di Stato de Florença, 7 junho 
2013, sobre “I Medici e il Levante”.

4 A seção “The Idea of World Art History”, foi organizada como a primeira no congresso, embora 
os textos apresentados nessa seção apareçam junto com dois trabalhos de uma sessão adicional à 
parte para colegas chineses e presidido pelo mesmo co-presidente organizador da quarta seção 
na publicação do congresso. 
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Projetos de pesquisa de longo prazo e grupos foram formados em Berlim, 
Zurique, Heidelberg e no Instituto Alemão em Florença para lidar com a 
história da arte global.5 A publicação de uma série de livros e coletâneas de 
ensaios nos últimos anos também atesta um interesse crescente.6 

James Elkins tem alegado que a história da arte mundial apresenta de 
longe o problema mais urgente para o campo e seu maior desafio (Elkins, 
2007, p. 41).7 Terry Smith (2009) também afirmou que dar conta das formas 
como o moderno se tornou o contemporâneo é o maior desafio para os 
historiadores da arte contemporânea em todo o mundo. Porém, até a data, 
a única reflexão verdadeiramente abrangente dessa arte é um livro escrito 
por Smith.8 Grande parte do debate atual ainda permanece relacionado 
às reflexões sobre arte contemporânea, talvez porque, como alegou Hans 
Belting, a ideia da história da arte mundial em seu sentido atual tem sido 
formulada em resposta ao desenvolvimento do mercado de arte global.9 No 
entanto, a discussão também tem sido dedicada a períodos anteriores da 
história da arte.10 

Porém, vários críticos contestaram as possibilidades da história da arte 
global, desafiando suas bases e pressupostos. Tendências pós-modernistas e 

5 O Kunsthistorisches Institut, em Florença, tem os seguintes projetos em andamento: “Globalisierung 
von Bildern und Dingen in der Frühen Neuzeit”; “Künstliche Paradiese der Universalität. Artefakte 
aus Afrika, Syrien, Peru, Mexico und China in den Sammlungen der Medici”. A Freie Universität de 
Berlim tem um projeto dedicado à “Transkulturelle Verhandlungsräume von Kunst”. A Universidade 
de Zurich, em colaboração com a universidade de São Paulo, tem introduzido um projeto de pesquisa 
sobre “Founding Ideas: Historiographies and Methods for a Global Art History”. Na Universidade 
de Heidelberg, questões de história da arte mundial são discutidas em um grupo recém-formado, 
“Asia and Europe”. 

6 Além de Is art history global?, estão incluídos Mirror of the world: A new history of art, de Julian Bell; 
World art studies, organizado por Wilfried Van Damme e Kitty Zijlmans; Art and globalization (The 
stone art theory institutes 1), organizado por James Elkins, Alice Kim e Zhivka Valiavicharska; Sheriff, 
Mary D. (editora). Cultural contact and the making of european art since the age of exploration, 
organizado por Mary D. Sheriff; e os ensaios recolhidos em Kritische Berichte, v. 40, n. 2, de 2012, 
assim como os artigos citados em outras partes do presente ensaio. As referências feitas nesta nota 
e nas seguintes visam dar uma ideia do alcance do interesse, mas não pretendem ser completas.

7 O ensaio de Elkins que me refiro apareceu por primeira vez como uma resenha de seu livro Is art 
history global? no The Art Bulletin, v. 86, nº 2, de 2004.

8 Me refiro ao Contemporary Art: World Currents (2011). A discussão do global em relação ao 
contemporâneo é exemplificada em Globalization and Contemporary Art, organizado por Jonathan 
Harris. Como também em The Global Art World Inc., de Charlotte Bydler e nos trabalhos citados 
na nota anterior..

9 Esta afirmação foi feita em uma palestra proferida no Congresso de História da Arte em Nuremberg, 
2012, documentos a serem publicados em breve. Entretanto, ver os comentários do autor oferecidos 
nos livros de 2009, 2011 e 2013.

10 Por exemplo, em “Roundtable on the Global before Globalization”, com David Joselit como 
debatedor.
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pós-estruturalistas do final do século XX e inícios de século XXI ainda estão 
presentes nessas críticas e são, portanto, evidentemente, ainda fortes. No 
entanto, pode ser considerado como irônico que alguns dos estudiosos que 
conceberam a história da arte mundial também proferiram algumas das mais 
fortes dúvidas sobre o assunto.11

Este artigo responde a algumas contradições teóricas. Assim, em um 
espírito lockeano, tenta limpar o terreno para esforços futuros. Em seguida, 
passa das questões teóricas para uma breve proposta prática, apresentando um 
modo de abordar a escrita de uma história da arte global anterior ao século 
XIX, em parte porque muito da discussão sobre a globalização até agora diz 
respeito à história depois de circa 1800.

Evidentemente, o projeto de conceitualizar uma história da arte 
mundial mais geral, não apenas da arte moderna ou contemporânea, mas 
que possa abranger tanto todos os lugares assim como todos os tempos, 
apresenta um enorme desafio. Todo tipo de perguntas podem surgir quando 
realmente começamos a pensar sobre como escrever uma história de tal 
envergadura. Como podemos nós, como indivíduos, atestar que controlamos 
o conhecimento ou ainda que mantemos uma familiaridade com todos os 
produtos da humanidade em todo o mundo? Como idear uma narrativa 
coerente que circunscreva todas as coisas materiais e visuais, atuais e virtuais, 
de todas as épocas e áreas da produção humana, bem como a recepção e 
reflexões sobre elas? Como falar, de forma significativa, para além de nossos 
próprios ambientes imediatos? Como estabelecer as bases para estudos futuros 
em todo o mundo?

À luz das questões reais, significativas e práticas que devem ser 
resolvidas antes de imaginar a escrita de uma nova história da arte mundial, 
é compreensível que a mera possibilidade de conceitualizar uma história da 
arte mundial (ou global) tenha suscitado muito debate. Em termos práticos, 
podemos começar por concordar que escrever uma história da arte mundial 
é uma tarefa enorme e assustadora. Dar conta de toda a arte e arquitetura 
em todo o mundo, em todos os tempos e lugares, pode inicialmente parecer 
algo impossível.

Além disso, uma tentativa de fazê-lo vai contra uma forte maré de 
opinião, que informa algumas das objeções recentes. Esta maré corre em 
parte de um ataque geral aos esforços para encontrar ou criar coerência; 
tais esforços podem agora ser descartados (Grootenboer, 2005, p. 165). 

11 Por exemplo, Elkins (2007) e Carrier (2008).
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As categorias de espaço e tempo (atribuídas a modelos epistemológicos 
iluministas para uma escrita da história) também têm sido atacadas com mais 
e mais frequência.12 O anacronismo, considerado durante muito tempo um 
dos maiores erros que um historiador poderia cometer, é agora revalorizado.

Essa tendência também surge de uma recuada mais geral da narrativa 
nas ciências humanas que tem acontecido nas últimas décadas. Quando, 
em 1983, Hans Belting anunciou o “fim da história da arte” tal como até 
então tinha sido conhecida, ele sinalizou o seu aparecimento na disciplina 
de história da arte.13 O que Belting parecia anunciar estava, na verdade, 
já esboçado na década de 1970, quando a nova história da arte começou 
a levar a história da arte em direções diferentes das que até então tinham 
sido desenvolvidas. Começou uma tendência a evitar grandes relatos, 
acompanhada de uma aversão crescente a narrativas maiores, incluindo uma 
evasão de metanarrativa (Elkins, 2005). Em todo caso, teve lugar uma recuada 
em grande escala de todas as narrações com exceção das mais particulares 
e pessoais, aquelas que evitam histórias mais amplas, conjuntamente com 
a renúncia da narrativa, da coerência, do princípio do anacronismo e das 
categorias lógicas da história da arte por parte de alguns acadêmicos. Uma 
moda das micro-histórias está relacionada com esta tendência particular na 
historiografia, e isto se evidencia também na história da arte.14

Independentemente do modo como avaliemos os argumentos 
teóricos específicos referentes a narrações maiores sobre o passado, ou 
seus fundamentos epistemológicos, tais narrativas de acontecimentos 
ou histórias passadas, entre elas alguns que incluem descrições da arte, 
continuam sendo escritas. Além do mais, dizem respeito ao nosso próprio 
momento supostamente globalizado, no qual a necessidade de tais histórias 
pareceria óbvia. Um grande público internacional responde ansiosamente ao 
aparecimento de livros (em qualquer formato) que oferecem essas histórias 
mais amplas de eventos passados  e pessoas. Pelo menos alguns autores 
– embora não muitos professores universitários ou diretores de museus – 
12 Ver Nagel e Wood, “The Authors Reply” (2005). A abordagem de anacronismo no Renascimento 

por parte dos autores, brevemente discutida a seguir, representa uma ponta deste ataque; a 
discussão do espaço em relação ao tempo, como se explica no trabalho posterior de Nagel, e seus 
comentários em “Roundtable on the Global before Globalization”, uma outra.

 Para o método histórico anterior, em que as questões de cronologia (e geografia) também são 
importantes, ver a obra de Anthony Grafton, especificamente, What was History. The Art of History 
in early Modern Europe (2007).

13 A observação de Belting pode ou não ser verdade – houve longas discussões da história da arte 
mundial, tal como é discutido a seguir.

14 Ver Francesca Trivellato (2011).
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estão prontos para atender a demanda. No entanto, alguns acadêmicos 
têm respondido ao chamado para histórias globais ou mundiais e fazem isso 
com muito sucesso. A recepção favorável de seus livros por parte do público 
demonstra que existe um interesse geral por histórias mais amplas do mundo 
e de suas culturas.15

Além do mais, só porque a tarefa pode parecer enorme e a conceituação 
das grandes narrativas pode estar acompanhada de problemas especiais, a 
possibilidade de escrever uma história mundial não deve ser descartada a 
priori. É um erro pensar que podemos oferecer um relato completo dos eventos 
por meio da escrita da história, sejam elas pequenas ou grandes. Argumentar 
que a historiografia, a escrita da história, pretende dar conta de todos os 
eventos do passado não é apenas inviável. Essa crença também parece refletir 
uma suposição mantida frequentemente: a de que nosso conhecimento do 
mundo externo é um espelho exato da natureza. Pode-se notar, entretanto, 
que vários filósofos têm argumentado energicamente contra esta compreensão 
da epistemologia, alegando que o reflexo exato da realidade não é o mesmo 
que conhecimento (Rorty, 1979).

Até onde a escrita da história se refere, a historiografia se distingue 
da redação de crônicas16, porque a escrita da história sempre envolve um 
processo de seleção, uma questão de ênfases e escolhas, a colocação de 
hipóteses e a construção de teorias de causalidade e desenvolvimento, todas 
elas envolvidas na construção de uma narrativa. Esse processo encontra-
se tanto na escrita da história mundial ou global, ou na história da arte 
mundial, como na composição de micro-histórias, histórias de indivíduos ou 
eventos individuais, ou ainda nas biografias. Portanto, o ato de escrever a 
história, a história da arte, ou, aliás, qualquer outro tipo de história, sugere 
uma razão básica pela qual não pode haver uma única história da arte a ser 
contada sempre. É evidente que existem muitas dessas histórias.17 Sempre 
escrevemos a partir de um ponto de vista que é, por definição, limitado. Essa 
constatação não impede a escrita da história, nem assume que a história 

15 Por exemplo, o livro de Jared Diamond, Guns, Germs and Steel. The Fates of Human Societies (1997); 
como também Civilizations (2010),de Felipe Fernandez-Armesto  e A History of the World in 100 
Objects (2011), de Neil MacGregor.

16 Em relação a esta distinção, ver Denys Hay (1977).
17  Kwame Anthony Appiah (2006) tem eloquentemente reiterado estas questões. Para evitar qualquer 

confusão (como a impressão de um ouvinte deste trabalho na forma de palestra), o presente 
trabalho, ainda que em sintonia com alguns dos argumentos de Appiah, não é inspirado por eles, 
nem fornece uma exposição do seu ponto de vista.
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carece de um referente objetivo.18 Precisamos estar conscientes de que o 
que escrevemos não exclui outras tentativas e de que essa escrita não é uma 
interpretação definitiva.

Além do mais, a existência de diferentes relatos possíveis não significa 
que seja impossível escrever uma história da arte mundial individual, 
embora ela possa ser apenas uma das várias ou muitas histórias possíveis. 
Independentemente de quão imperfeitos possam ter sido os esforços 
precedentes para escrever uma história da arte que englobasse o mundo, 
de fato eles foram feitos, e continuam sendo feitos. No passado, esses 
tipos de grandes histórias foram articulados na formulação daquilo que 
na época era chamado de história universal (Universalgeschichte), ou seja, 
histórias que diziam respeito à arte de todos os tempos e lugares. História 
universal, nesse sentido, não significa a história do universo ou cosmos, 
mas a história cosmopolita. O significado de cosmopolita é concebido 
aqui no sentido de uma história dos seres humanos em todas as partes 
do oikumene, o mundo habitado. Para citar alguns casos conhecidos, a 
história universal está implícita em algumas das principais tendências na 
historiografia da arte tal como foi escrita desde Giorgio Vasari, na Florença 
do século XVI, até Franz Kugler, na Berlim do século XIX, e para além 
deles.19 O reconhecimento da existência dessa tradição, assim como foi 
enfatizada na historiografia do iluminismo e de seus precursores imediatos, 
tem sido observado nas discussões recentes sobre as possibilidades da 
história intercultural (Kaufmann, 2007, pp. 357-64).

Sem dúvida, os escritos europeus anteriores sobre arte que reivindicavam 
ser universais muitas vezes circunscreveram a conceituação de oikumene, 
tanto quanto frequentemente restringiram a discussão da arte a uma 
perspectiva europeia. Mesmo dentro da historiografia da arte europeia a 
discussão tem sido muitas vezes restrita a um número limitado de períodos 
18 As questões discutidas neste parágrafo foram o tema de um debate que já estava sendo discutido 

vivamente nas décadas de 1950 e 1960, e agora parece estar voltando. Para uma conservação de 
um ideal de conhecimento objetivo e de fatos em relação à interpretação histórica, mudança de 
pontos de vista, bem como o lugar do historiador, ver, por exemplo, What is History (1961), de 
Edward Hallett Carr. Assim como neste debate, a história da arte mundial abre questões mais 
amplas relacionadas à historiografia.

19 Apesar da abundante historiografia e da recente literatura sobre Vasari, pouca atenção tem sido 
dada a este ponto de vista particular. No entanto, Kugler tem sido objeto de uma quantidade 
crescente de atenção, assim como a seus antecessores e contemporâneos. Uma introdução útil é 
proporcionada por  Gabriele  Bickendorf (2007). Em uma palestra ainda inédita, apresentada num 
seminário realizado sobre história da arte global realizada no Schloss, Dresden, em 16 de maio 
2013, Hendrick Karge falou sobre Kugler, Schnaase, e as origens no século XIX da história da arte 
mundial.  Essa questão também foi levantada en passant em Pfisterer (2008).
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e partes do continente considerados dignos de atenção (Grécia Antiga, 
Itália Renascentista, França Medieval, do século XVIII e XIX, a pintura 
nos Países Baixos desde o século XV até o XVII, às vezes a Alemanha dos 
inícios de século XVI). A história universal delineada, por exemplo, por 
Vasari, que, no entanto, se concentrou na arte da Toscana, e por Johann 
Joachim Winckelmann, que glorificou a Grécia Antiga, sugerem que, no 
que diz respeito ao que poderia ser chamado de arte, a história universal em 
vigor, de fato, muitas vezes caiu em uma história que elevou a arte de certas 
áreas selecionadas da Europa em determinados momentos, e ignorou outros, 
juntamente com grande parte do resto do mundo.20

A história da arte mundial deve, portanto, lidar com o problema do 
ponto de vista e o seu inerente preconceito. Esse viés é frequentemente 
caracterizado como eurocentrismo. O eurocentrismo está realmente 
na mira de muitos críticos das histórias da arte mundiais. Mas é talvez 
pouco conhecido que autores que escrevem sobre a teoria da história já 
abordaram esse problema e proporcionaram respostas para ele.21 Apesar de 
seus contra-argumentos, ainda temos que levar a sério as críticas recentes. 
A mais incisiva delas é a resposta de James Elkins (2007) a Real Spaces 
(2003) de David Summers. Nessa obra magna, Summers apresentou um 
relato monumental da história da arte mundial em um único volume. Seu 
livro, uma das mais recentes, raras e abrangentes histórias da arte mundiais 
até a data, anuncia debates recentes: tornou-se assim um para-raios para 
críticas. Independentemente dos méritos ou deméritos das teses de Summers, 
Elkins e outros críticos condenam o eurocentrismo que encontram nele e 
nas pesquisas (livros didáticos), que são tidos como modelos de atitudes em 
relação à história da arte mundial. Por meio dessa crítica eles apontam para 
a suposta prerrogativa dos desenvolvimentos ocidentais e das metodologias 
nessas pesquisas (Elkins, 2007, p. 56-62).22 O ataque está dirigido contra o 
posicionamento do Ocidente, como se não estivesse apenas em oposição, 
mas, em essência, como se fosse igual ao “resto”.
20 Junto com a história universal, a noção de geografia universal também tem sido criticada 

(especialmente na França) por seu caráter extremamente ocidental, revelador de visadas 
culturalmente centradas. Por uma crítica de grande envergadura, ver Serge Latouche (1992).

21 Especificamente, Jörn Rüsen tem tratado este assunto em vários livros.
22 Contudo, Elkins em  Stories of Art caracteriza a natureza culturalmente específica de livros didáticos 

em uma variedade de lugares. Ele também não parece ser consistente em seus escritos sobre 
livros de pesquisa, porque, nesse mesmo livro (pp.138-50), ele sugere outras possibilidades pelas 
quais esses supostos desvios podem ser evitados. Em todo caso, como observado em Kaufmann 
(2007, p. 359), é um erro considerar The Story of Art de E.H. Gombrich como um livro didático 
paradigmático. 
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Apesar de sua crítica, Elkins (2007) providencia um esboço muito útil 
quando ele sugere alguns dos modos em que a história da arte mundial pode 
ser construída. Em ordem inversa, Elkins sugere que a história da arte pode 
dispersar-se como disciplina; que pode tentar evitar estratégias narrativas 
ocidentais; que pode procurar conceitos críticos indígenas; que pode ajustar-
se e redefinir-se para melhor atender a arte não ocidental; e, finalmente, 
que pode permanecer praticamente inalterada uma vez que se encaminha 
para uma arte mundial. Os esforços de Elkins por procurar conceitos críticos 
indígenas já tiveram uma resposta calorosa que não precisa ser repetida.23 Em 
vez disso, olhemos com mais atenção para as outras colocações de Elkins: elas 
parecem se desdobrar em duas categorias, das quais a segunda diz respeito 
à suposta natureza ocidental da empreitada e, portanto, à historiografia 
ocidental da arte.

A primeira destas modalidades, em grandes linhas, a de que a história 
da arte se disperse como disciplina, parece completamente possível, mas 
provavelmente ilusória em vários aspectos e, no fim das contas, discutível. 
Seja qual for o nome da disciplina ou do tema de análise, ainda admitindo a 
ideia de que a disciplina de história da arte possa colapsar ou ser absorvida 
por outros campos, os restos disseminados da cultura visual ou material, ela 
continuaria a existir assim como as questões envolvidas na sua compreensão. 
A tarefa virtual de estabelecer uma opinião ou história continuaria a existir, 
ainda que deixe de se chamar história da arte. Por outro lado, se Elkins 
for entendido como propondo uma alternativa pírrica (compreendida 
como duvidosa), ou ainda definitivamente niilista, como vários outros 
acadêmicos parecem estar fazendo agora, então, poderíamos apenas dizer 
o que nos dá vontade ou concluir que não há nada mais a discutir mesmo, 
e que todos podem deixar de falar significativamente uns com os outros. 
Também não necessitamos continuar uma conversação se aprovarmos uma 
posição culturalmente relativista definitiva (o que às vezes é chamado de 
culturalismo) em relação a argumentos sobre o eurocentrismo. Conforme 
esse ponto de vista, chineses, indianos, africanos, europeus ou quem seja, 
são competentes para falar a partir de sua própria perspectiva cultural, e 
não existe nenhum território comum para discussão. Embora essa posição 
também se tenha revelado de fato como outro aspecto do eurocentrismo 
(Amin, 2009), ainda a encontramos frequentemente. 

23  Me refiro a Parul Dave Mukherji (2009).
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Contudo, quaisquer que sejam os subentendidos, os argumentos básicos 
sobre eurocentrismo estão tão difundidos que quase parecem suposições 
corriqueiras; e merecem mais atenção. Isso decorre também das perguntas 
sobre eurocentrismo, e as críticas pós-coloniais sem dúvida tiveram o mérito 
de não apenas revelar pressupostos não examinados, mas de atrair a atenção 
para pontos de vista ou materiais desatendidos ou suprimidos. Essas críticas 
responderam a lacunas tais como o tratamento inadequado de grande parte da 
arte latino-americana (por não mencionar a arte fora da Europa e dos Estados 
Unidos) nas narrativas da história da arte moderna e contemporânea.24 
Porém, caracterizar de eurocentrismo qualquer esforço de fundar uma nova 
história da arte mundial parece extremamente problemático.

Em primeiro lugar, esse argumento se parece com opiniões, quando não 
simplesmente as repetem, que situam o conhecimento conforme o próprio 
posicionamento. Tais visadas pós-estruturalistas ou pós-modernistas não 
parecem ser muito diferentes das visadas basicamente relativistas. Nesses 
argumentos tudo depende do ponto de vista, interesses, posicionamento ou 
outras determinantes pessoais, ou, ainda mais claramente (e muitas vezes 
cruamente), do poder. Com certeza, o conhecimento está relacionado a 
interesses humanos (Habermas, 1971). Esses interesses podem surgir de 
– ou resultar em – poder.25 Mas há ainda outra abordagem que não pode 
simplesmente ser descartada como positivista para essas questões. Uma que 
adere àquilo que se costumava chamar de fatos, e que assume que a história 
ou a narrativa da realidade pode ser feita.26 

Dito de outro modo, embora nossos próprios pontos de vista possam 
estar relacionados com raça, classe, gênero, orientação sexual, para 
usar alguns dos termos duma ladainha familiar, isso não significa que os 
argumentos que eles expressam e os resultados que eles produzem não existam 

24 Ver, por exemplo, Hall Foster et al. (2004).  O tratamento inadequado de outras partes do mundo 
já foi assinalado brevemente numa resenha de Robert Storr em The Art Bulletin, v. 88, n. 2 (de junho 
de 2006)  Keith Moxey, em Visual Time. The Image in History coloca a tese de que o tratamento do 
modernismo e a arte contemporânea exclui a arte em outras partes do mundo.

25 Como demostrado pelo debate entre os aderentes de Foucault e Habermas, para o seu revival, 
consultar Michael Kelly (1994). Não é a intenção nem está dentro dos limites deste ensaio entrar 
na discussão sobre a validade ou limites das considerações críticas sobre a relação entre poder e 
pensamento.

26 Acredito que argumentar o contrário é um mal-entendimento do que às vezes se descreve como 
o lado “racionalista” da discussão que foi (mal-)chamada de debate positivista; alguns trabalhos 
seminais foram reunidos em Adorno et al., em Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie 
(1969). Os argumentos permanecem surpreendentemente atuais quando as críticas (incluindo parte 
desta comunicação, quando apresentada em Berlim) continuam enfatizando a relação do próprio 
ponto de vista e o poder (obviamente excetuando aquele da crítica mesma).
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independentemente de seus proponentes. Sem considerar as propensões 
individuais dos acadêmicos a quem esses argumentos são atribuídos, tais 
realizações podem ser avaliadas e consideradas substanciais. A posição 
construtivista, que defende que todo conhecimento é construído, pode em 
qualquer caso coexistir com a progressista, que argumenta que há progresso 
no que sabemos sobre o mundo – e na sua história. Assim como a busca de 
“fatos” depende de hipóteses, a construção de teorias não é possível sem fatos.

O reconhecimento de alguns dos argumentos para o que agora é 
chamado de multiculturalismo, entre eles, a tese de que os pontos de vista 
podem depender da origem das culturas dos autores, também não deveria 
negar a possibilidade de procurar linhas comuns no que costumava ser 
chamado de realidade (e humanidade), mesmo que seja necessário aceitar 
parte da arremetida do argumento. Mas aqui surgiram algumas distinções 
novas: heterocronicidade e incomensurabilidade. Keith Moxey (2013) fez a 
mais completa apresentação do primeiro ponto. Como vários outros críticos 
recentes citados por ele, Moxey reexamina as noções de anacronismo. Porém, 
o argumento de Moxey abrange o intervalo mais amplo dessas críticas, porque 
liga a ordem cronológica com a teleologia e o colonialismo. Moxey elabora o 
conceito de heterocronia, o princípio da heterocronicidade segundo o qual 
existem várias formas de tempo que não estão necessariamente relacionadas 
umas com as outras (Moxey, 2013, p. 20). Ele se depara com a heterocronicidade 
ativa não apenas dentro de um trabalho individual, como outros já fizeram, 
mas afirma que “os desafios colocados para o tempo historicista adquirem uma 
urgência adicional frente a temporalidades locais que foram marginalizadas e 
incompreendidas pelo colonialismo ocidental”.27 E acrescenta: 

os esforços para construir as chamadas histórias de arte mundiais, 
por exemplo, muitas vezes dependem de um tempo supostamente 
universal. Eu argumentei aqui a favor de uma consciência da 
heterocronia, no sentido de que diferentes culturas têm noções 
distintas de tempo e que elas não se relacionam facilmente umas com 
as outras (Moxey, 2013, p. 173). 

O espaço não permite uma refutação extensa de todos os problemas 
desses argumentos. O princípio do historicismo, o de que as coisas pertencem 
a um período e não a outro, certamente não é dependente, nem igual ao 
determinismo histórico, no sentido hegeliano, como Moxey (2013, p. 2, 

27 Isto em um esforço por capturar um texto apresentado por ele em uma palestra no International 
Congress of the History of Art, em Nuremberg, a ser publicado nos anais do congresso.
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pp. 38-44) afirma expressamente.28 Nem toda a escrita da história da arte 
ou da história é necessariamente teleológica (Rüsen, 2002); o historicismo 
na sua primeira acepção também pode ser compartilhado por culturas 
“não ocidentais”; não faz sentido tratar a historiografia ao oeste ou leste, 
especialmente antes de 1800 (por razões esboçadas abaixo), como sendo 
dominada pela colonização ocidental, e é questionável daí em diante. 
Ainda mais importante, alguns dos mesmos acadêmicos que reconheceram 
a existência de diferenças nas concepções de tempo ou história nas diferentes 
culturas, também continuaram a argumentar de forma convincente a favor 
da universalidade das noções de tempo (e também do “tempo universal”), da 
existência difundida das noções de história (e humanidade), e da necessidade 
de construir uma história com cruzamentos interculturais.29

Em vários momentos de seus ensaios, Moxey, assim como outros 
defensores recentes do anacrônico, invoca Georg Kubler e seu Shape of Time 
(1962). Se é verdade que Kubler realmente escreveu poeticamente sobre a 
reconstrução de nosso conhecimento fragmentário do passado, essa leitura de 
sua obra é, na melhor das hipóteses, parcial, e apenas parcialmente correta, 
de tal modo que as ausências se tornam reveladoras. Em seu pequeno e 
eloquente livro, Kubler falou sobre o “tempo rápido e lento”, embora alhures 
ele tenha evitado esquemas evolutivos. Mas isso dificilmente significava 
que Kubler também rejeitasse a construção de marcos cronológicos. Ele 
até parece ter previsto a construção do que Moxey pode estar descrevendo 
como uma narrativa que é “contemporânea, mas não sincrônica” quando 
reuniu uma vasta quantidade de materiais de culturas diferentes e os 
relacionou – contribuindo assim para uma construção de uma história 
da arte intercultural, até universal, ou mundial. Enquanto Kubler estava 
escrevendo The Shape of Time, ele estava produzindo sua grande pesquisa 
da arte pré-colombiana, que foi um dos volumes com que contribuiu para a 
série da História da arte “universal”, da Pelican. Além disso, nesse volume, que 
publicou no mesmo ano que The Shape of Time, ele explicita sua preocupação 
com questões de cronologia, aludindo especificamente aos problemas da 
cronicidade relativa. Apesar das diferenças óbvias nas sensações de tempo 

28 Gombrich (1969) apresenta a crítica mais óbvia deste ponto de vista, e tem oferecido alternativas 
repetidamente. A base para este argumento antideterminista é Karl Popper (1957) que, no entanto, 
por embaralhar historicismo com determinismo histórico, pode ter instigado a confusão sobre a 
terminologia. 

29 Isto está claramente afirmado em muitos livros de ou editados por Rüsen (2007, 2012ª e 2012b). 
Moxey (2013, p. 34) cita Western Historical Thinking, mas se baseia em apenas alguns de seus 
argumentos.
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e história nas Américas, que já eram evidentes para os pré-colombianistas 
cinquenta anos atrás, mesmo antes de tudo o que ainda se aprendeu sobre 
essas questões, Kubler montou três páginas de tabelas comparativas para 
diferentes culturas no hemisfério ocidental. Essas tabelas tornam clara sua 
abordagem: obviamente evidenciam desenvolvimentos diacrônicos, padrões 
históricos distintos, noções “heterocrônicas”. Alinhou esses padrões em 
tabelas, um método que contrasta notavelmente com outros livros da série 
História da arte da Pelican; nenhum outro volume contém uma tabela de 
tempo remotamente parecida com a sua (Kubler, 1962, pp. 33-35).

Embora Kubler tenha dito que preferia uma abordagem diacrônica a uma 
sincrônica (palavras dele), ele colocou a história da arte especificamente 
como história. Ele propôs outros métodos de organização temporal em 
quadros cronológicos e aplicou os rótulos tradicionais de períodos, mas sem 
se preocupar muito com a periodização (embora isto não seja verdade para 
os críticos mais recentes do anacronismo, que, apesar de rejeitarem as noções 
padrão e criticarem a periodização, mantêm a necessidade de conceitos de 
período).30 Em vez disso, ele sugeriu a utilização de noções tais como seriação 
e configuração. Kubler também continuou a enfatizar particularidades visuais 
e estilísticas, questões muitas vezes ausentes na crítica atual.

A ideia de incomensurabilidade está relacionada com os argumentos 
de Moxey sobre heterocronia. Levantada em uma variedade de contextos, 
a incomensurabilidade tem sido elaborada por Michael Ann Holly de 
uma maneira que se aplica à história da arte global. Segundo ela, a 
incomensurabilidade significa que as diferentes culturas são simplesmente 
incomensuráveis em seus pressupostos sobre, ou pontos de vista de, tempo, 
espaço e história. 31 Por esse motivo, é inútil tentar relacionar visadas 
diferentes na composição de uma história da arte global que se pretenda 
mais do que apenas superficial. Significativamente, embora não mencionado 
por Holly, filósofos da linguagem32 e da antropologia da história (e do 
tempo)33 já abordaram essa questão. Eles têm rebatido os argumentos sobre 
incomensurabilidade cultural eficazmente, reformulando teses referentes 

30 Moxey, em Visual Time (2013), embora critique o conceito, afirma que é necessário; Wood e Nagel 
não lidam com este paradoxo na argumentação para The Anachronic Renaissance (2010).

31 Holly tem apresentado argumentos semelhantes em várias ocasiões, notavelmente na Sessão 
Centenária sobre Globalismo, na Reunião anual do College Art Association de Nova York, em 12 
de fevereiro 2011, onde surgiram as respostas registradas aqui.

32 Ver Rik Pinxten (1976) e Bem G. Blount (1995). 
33 Ver Jörn Rüsen (2007).
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ao relativismo linguístico ou à incompatibilidade. Além do mais, alguns 
pensadores têm ido além dessa crítica para continuar discutindo questões de 
modo mais positivo, para sugerir como diversas culturas podem ainda assim 
ser comparadas, até conectadas, entre si. Sob essa luz, algumas observações 
casuais são pertinentes, porque também se relacionam com a crítica aos 
“métodos” vinculados à cultura: os estudiosos da arte dos nativos americanos 
(ou das artes dos primeiros povos no Canadá) e da arte contemporânea no 
leste da Ásia reagiram espontaneamente e vigorosamente às afirmações de 
Holly na sessão especial do College Art Association. Eles a contradisseram, 
dizendo que os princípios usados   para estudar a história da arte eram válidos 
em qualquer lugar, e que os campos de seus estudos devem ser incluídos em 
uma história da arte mais abrangente. Posteriormente, eles têm sugerido que 
as discussões sobre incomensurabilidade são dificilmente pós-coloniais, se não 
reintroduzem os mesmos padrões de exclusão que supostamente estão sendo 
combatidos.34 Especialistas africanos, indianos, chineses, japoneses e latino-
americanos têm expressado discordâncias semelhantes com o argumento 
de incomensurabilidade e os supostos limites “ocidentais” dos métodos da 
história da arte derivados de discussões da Europa e da América do Norte.

Podemos ir para além destas afirmações e observar o que mais poderia 
estar em jogo. Mais uma vez parece irônico que, enquanto muitos críticos na 
área das humanidades podem aceitar ideias tais como o multiculturalismo, a 
incomensurabilidade, ou a heterocronicidade, entendidas como apontamentos 
para uma imagem necessariamente fragmentada do conhecimento ou da 
realidade que parecem impossíveis de completar, e consideram tais questões 
como apresentando enigmas insolúveis, os acadêmicos de outros campos 
intelectuais de pesquisa procuram ativamente soluções em um terreno comum 
e com bases teóricas comuns. Físicos (e matemáticos) têm estado sonhando 
com uma teoria definitiva durante o último meio século. Essa seria uma teoria 
que reconciliaria as teorias da constituição do universo físico e as leis que 
o governam, uma vez que estas foram geradas pelas descobertas teóricas do 
século passado, cuja finalidade era algum tipo de teoria de campo unificado.35 
Tal como as ciências da vida são conduzidas atualmente, os especialistas dessas 
áreas também visam a uma imagem ampla e coerente que seja relevante para as 
preocupações atuais. O Projeto Genoma tem tentado traçar a estrutura genética 
e as ramificações de nossa espécie, enquanto a neurociência vem tentando 

34 Ming Tiampo e Ruth Philips, em Nova York, e posteriormente em Nuremberg, 2012 (oralmente).
35 Ver Weinberg (1992) e, entre outros, Elkins (2005, p. 3),
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encontrar suas origens neurológicas. Mais perto da historiografia, Luigi Cavalli-
Sforza e seus seguidores também tentam mapear e rastrear os movimentos de 
grupos genéticos humanos. Publicações recentes desse grupo têm relacionado 
a evolução cultural, as origens da história cultural, com os desenvolvimentos 
genéticos dentro da espécie.36 Edward O. Wilson (2012) recentemente também 
articulou uma tese de base biológica para a evolução da cultura humana.

Então, por que as ciências humanas, e mais especificamente a história 
da arte, que supostamente também está envolvida com o mundo material, 
com produtos de seres humanos, com manifestações e produções culturais, 
não fazem esforços semelhantes visando a uma visão abrangente, que 
incluiria o mundo? Alguns acadêmicos interessados   nas artes visuais têm 
realmente tentado. Por exemplo, argumentos de peso foram feitos para uma 
abordagem mais universal à estética e à antropologia da arte.37 Recentemente 
a neurologia também entrou no discurso da história da arte, mas se ela pode 
fornecer informações convincentes para tais questões, ou se é válida para 
interpretações da história, permanece em aberto.38

Em todo caso, podemos agora voltar o foco para questões mais específicas 
levantadas pelo eurocentrismo. Sem dúvida, alguns argumentos pós-coloniais 
sobre a inevitabilidade da “alterização”, no sentido do tratamento binário 
entre um nós e um eles, este eles sendo os outros, têm alguma força. Esses 
argumentos derivam de, e se relacionam com, as reações ao legado do 
imperialismo e do colonialismo europeu, e consideram o neo-colonialismo e 
o neo-imperialismo. Seja o que for que digamos sobre as realidades e atitudes 
políticas, essa crítica pode, contudo, ser reexaminada na medida em que se 
refere à história do scholarship nas ciências humanas.

Especificamente, a crítica constituída do que é chamado de “orientalismo” 
pode ser questionada. Essa é uma crítica às abordagens ocidentais que 
supostamente rebaixavam o Oriente com propósitos imperialistas, ou seja, a 
Ásia e em especial o que costumava ser chamado de Oriente próximo.39 Em 
grande parte, essa crítica diz respeito ao período a partir do final do século 
XVIII. No entanto, as evidências do período anterior aos séculos XIX e XX não 

36 Luigi Luca Cavalli-Sforza (2000 e 2004); e Linda Stone (2007). 
37 Ver os artigos de Van Damme, Richard L. Anderson e Paula D. Girshick em World Art Studies, 

organizado pelo primeiro.
38 Ver vários ensaios de John Onians, seu argumento mais amplo até a data é apresentado em 

Neurohistory: From Aristotle and Pliny to Baxandall and Zeki (2007).
39 O argumento clássico é àquele de Edward W. Said (1978 e 1993), ambos com edições posteriores 

e com uma grande quantidade de literatura crítica relacionada.
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necessariamente apoiam esta tese. Indicam que, antes de circa 1800, muitos dos 
argumentos que foram levantados não só eram neutros, mas apreciavam, até 
mesmo alardeavam a primazia ou qualidade do não europeu, incluindo a sua 
arte e arquitetura.40 Mais significativamente, demonstrou-se que grande parte 
da corrente principal da crítica do “orientalismo” tem ignorado ou deturpado 
o que de fato é a manifestação mais importante do engajamento acadêmico 
europeu com o “outro” oriental, ou seja, a tradição da erudição alemã durante 
o século XIX e início do XX. A empreitada alemã de estudos sobre o Oriente, 
tal como foi realizada entre 1830 e 1930, era muito mais diversificada e 
matizada do que permitido por uma crítica do “orientalismo”. Ao estudar 
detalhadamente esta erudição acadêmica, a crítica ao “imperialismo” parece 
aplicável apenas a um número limitado de casos, mesmo que parte da antiga 
crítica valha para algum tipo de erudição diretamente ao serviço do Estado 
alemão, como, mutatis mutandis, também pode ter estado ao serviço do 
imperialismo francês ou britânico (Marchand, 2009).

Por falar mais especificamente sobre a historiografia da arte, enquanto 
alguns dos escritos em alemão sobre a história da arte mundial podem ter 
sido eurocêntricos, ou imperialistas, nem todos eles foram. Isso é com certeza 
verdade para os períodos anteriores a 1800, mas é verdade também para a 
disciplina universitária estabelecida daí em diante. Um exemplo eloquente 
dos inícios do século XX: não faz sentido falar de um dos primeiros e mais 
importantes proponentes da história da arte mundial, o notável estudioso 
austríaco Josef Strzygowski, como um orientalista imperialista, não importa 
quão desagradáveis sejam suas crenças e suas qualidades individuais. 
Strzygowski ocupava uma cadeira na Universidade de Viena, e dedicou-se a 
estudos da arte não europeia. Por meio de seus escritos ele abriu muitos campos 
do conhecimento não europeu para a história da arte. Mais importante, ele não 
fez isso de um ponto de vista eurocêntrico, e de fato frequentemente vociferava 
contra Roma, o Ocidente, o humanismo e o iluminismo e, especialmente, 
o que denunciou como ignorância ou subvalorização do que ele chamou de 
Oriente, que tinha sido injustamente, até por ignorância, tratado de modo 
a privilegiar o Ocidente. Em vez disso, ele enfatizou as origens, fontes e 
importância de vários centros não europeus, assim como fontes de invenção 

40 Ver  Kaufmann, “Eurocentrism and Art History? Universal History and the Historiography of the 
Arts before Winckelmann” (1999).; e também, Oleg Grabar, “A Preliminary Note on Two Eighteenth 
Century Representations of Mecca and Medina” (2006).
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e criação artística, incluindo a Armênia, Pérsia e Índia, e a arte ainda mais 
ao leste, em seu livro Orient oder Rom (1901).41

Não é necessário referir-se a Strzygowski (que, além de ser um fanático 
racista e antissemita, viu arianos à espreita de todas as forças positivas da 
arte42) para demonstrar que uma história não eurocêntrica da arte mundial 
pode ser escrita. De fato, histórias da arte mundial têm sido publicadas 
recentemente fora da Europa ou da América do Norte. Estes últimos foram 
evidentemente moldados sem os preconceitos eurocêntricos (ou ainda 
culturalmente cêntricos) que Elkins (2010) alega inerentes à historiografia 
chinesa. Porém, as histórias da arte mundial chinesas não se concentram na 
história da arte europeia, e incluem volumes dedicados a países do Sudeste 
Asiático, assim como aos países africanos e latino-americanos. Além disso, 
dão uma cobertura mais ampla para a Europa (pela sua atenção à Europa 
central e oriental, incluindo a Rússia) do que fazem a maioria dos livros 
europeus ou americanos. Esses livros aparentemente também consideram 
a China como um país multicultural composto por muitas etnias, com uma 
arte muito diversificada, relacionando trocas e influências mútuas entre 
regiões e grupos – não se assemelhando em nada ao modelo uniforme de 
arte chinesa e os preconceitos historiográficos “ocidentais”.43 Com certeza, a 
partir de sua perspectiva cultural supostamente muito diferente, os chineses 
não consideram a história da arte como incomensurável em diferentes 
“culturas”.44 Iniciativas recentes para estabelecer a história da arte mundial 
em Taiwan, Pequim e por acadêmicos chineses com institutos na região de 
Florença sugerem o contrário.

Como é que isso nos deixa em relação à história da arte mundial? 
Mesmo imaginando ou defendendo a possibilidade de escrever uma 
história da arte mundial, é muito mais difícil encontrar exemplos a serem 

41 Uma extensa bibliografia tem surgido em torno de Strzygowski; recentemente, houve uma 
conferência sobre seu trabalho e seu legado em Lublin, em 2012; comunicações a serem 
publicadas. As contribuições de Strzygowski para os estudos acadêmicos “orientalistas” são 
discutidas em vários ensaios de Marchand e recapitulados em German Orientalism (Marchand, 
pp. 403-10).

42 Os argumentos de Strzygowski se tornam particularmente surpreendentes ao sugerir uma presença 
ariana na arte do Extremo Oriente em Die bildende Kunst des Ostens; ein Überblick über die für Europa 
bedeutungsvollen Hauptströmungen (1916).

43 Ver Shao Dazhen (2009).  Essas histórias contrastam com a impressão oferecida em Elkins, Stories 
of Art (2002).

44 Como anedota, nos anos recentes, um fluxo constante de professores chineses de história da arte 
tem vindo a Princeton, por um ou dois semestres, para ler história da arte “ocidental”, estudar o 
Renascimento italiano e discutir questões teóricas da história da arte, incluída a história da arte global. 
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propostos, tanto quanto dizer especificamente como podemos fazê-lo. Esse 
é particularmente o caso se quisermos construir uma história que não 
seja concebida como determinista ou historicista, esta última no sentido 
de propor que os períodos determinam o que foi criado ou feito, mas que, 
no entanto, continua a estar baseada no princípio de anacronismo. Esse 
é o princípio que sustenta que nem tudo é possível em qualquer tempo e 
lugar, e que certas coisas são mais propensas a serem feitas, pensadas ou 
produzidas – e de fato foram feitas, pensadas e produzidas – em um lugar 
e não em outro. Apesar das supostas múltiplas temporalidades possíveis 
dos objetos que têm sido notadas há tempo pelos acadêmicos da arte 
antiga e medieval, mas que agora são enfatizadas e se tornaram populares 
entre os (primeiros) modernistas, em uma primeira instância, a tarefa 
primordial continua sendo determinar e interpretar sua fase inicial – e 
lugar. Esse esforço deve ser combinado com interpretações ou narrativas 
mais amplas, e não deve ser simplesmente descartado ou esquecido, 
porque tal informação fornece a armadura para outras construções. Essas 
considerações específicas também sugerem o porquê de algumas abordagens 
temáticas trans-históricas, como as oferecidas pela noção de visualidade, 
espiritualidade, genética, neuro-história ou qualquer outra podem não fazer 
justiça às especificidades temporais.

Em lugar disso as considerações geográficas podem nos ajudar a 
enquadrar algumas das nossas respostas, mesmo se não as atendem in 
toto. A geografia da arte lida com os parâmetros de localização do estudo 
histórico. A história da arte mundial obviamente incluiria os maiores de tais 
parâmetros. Uma sensibilidade para com considerações geográficas, ou seja, 
como relacionar diversas culturas e sua localização poderia ser necessário 
para as considerações da história da arte mundial.45 Mas a geografia também 
não nos fornece respostas definitivas. Se uma geo-história da arte nos leva a 
uma história da arte mundial, deve estar alinhada com teorias econômicas e 
de commodities que ajudam a explicar a distribuição e circulação de objetos, 
especialmente aqueles de forte e múltiplo interesse, e especialmente os 
artigos de luxo.46 Esses dizem respeito às questões de intercâmbio econômico, 
material e cultural. Daí a opção de falar de história da arte global, em vez 
de mundial. História da arte global ressoa com globalização, no sentido de 

45 Este comentário obviamente ecoa o título de um livro bem conhecido de Homi Bhabha, The Location 
of Culture (1994).

46 Isto pode dizer respeito não apenas às antigas visadas marxistas, mas também àquelas incluídas em 
Arjun Appadurai (1988).
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que isso também inclui a consideração de contatos entre as várias partes do 
globo, e os mercados globais.47 A história da arte global pode ser entendida 
em termos de relações com noções recentes de globalização, que em muitos 
casos têm a ver com um intercâmbio econômico, material  e cultural.

Essas questões nos levam a reflexões de intercâmbio cultural, 
transferência e assimilação. Estamos, assim, habilitados para situar a discussão 
sobre monumentos chave, estilos e suas culturas num enquadramento que 
chama a atenção para conexões e paralelos. Objetos, seus criadores  e ideias 
podem ser mapeados em um esquema de padrões de difusão e circulação 
provocado por várias formas de contato no passado e que ainda continuam no 
presente. Podem estar relacionados com o comércio, o mercado, a conquista, 
e com as consequentes transmissões de materiais, técnicas, conhecimentos, 
bem como de artistas e artesãos. Isso inclui, obviamente, a transferência ou 
troca de valores espirituais ou simbólicos, e não está restrito às commodities, 
ou a um modelo de mercado, mas pode compreender também objetos de 
interesse estético e conteúdo simbólico. Ainda: não é necessário falar de 
influências unilaterais, de transferências, mas de história da arte transcultural, 
uma que lida com o intercâmbio, e não apenas com a troca (Juneja, 2012).

Agora, um possível breve esboço: desde os primórdios da humanidade, 
objetos de pedra trabalhada foram espalhados em todas as áreas habitadas pelo 
seres humanos, ao longo de e em todos os continentes, assim como os materiais 
utilizados para sua fabricação. Alguns antropólogos definem especificamente 
o que pode ser chamado de civilização na base da troca ou disseminação de 
objetos a distância. Tem sido demonstrado como objetos elaborados em pedra 
com habilidades refinadas e com sofisticação não apenas ajudaram a definir 
o que poderia ser chamado de culturas (Summers, 2005).

Desde as origens do registro da história no Egito, Mesopotâmia, 
Índia e China, materiais tais como lápis-lazúli e cornalina também foram 
espalhados ao longo de grandes distâncias. Esses materiais eram valorizados, 
e transformados em objetos finamente trabalhados cujo valor ultrapassou sua 

47 Como sugerido por este trabalho, parte do problema teórico envolvido é que, enquanto a 
globalização tornou-se um princípio corriqueiro, as teorias da globalização, na medida em que 
se aplicam à arte, ainda devem ser bem formuladas. Embora tenha havido muita teorização 
sobre o significado e as dimensões do globalismo e da globalização, especialmente no que diz 
respeito à política, economia e sociologia, até agora pouco disso tem efetivamente excercido 
alguma influência na arte. No entanto, ver os novos esforços em Art and Globalization (The 
Stone Art Theory Institutes 1), organizado por Elkins e outros; no periódico Kritische Berichte, 
v. 40, n. 2, de 2012, e em Globalization and Contemporary Art, organizado por Jonathan Harris.
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função.48 Com eles também foram distribuídos formas visuais e dispositivos 
simbólicos na forma de objetos tais como carimbos cilíndricos e sinetes. 
Os selos apresentavam não só elementos estilísticos, mas diferentes formas 
zoomórficas, quase sempre de representação simbólica, e muitas vezes os 
primeiros rudimentos da escrita em diversas culturas.49

Podemos brevemente passar pela longa história das rotas da seda, e seu 
impacto. Desde antes da existência desses espaços comuns, as matérias-
primas eram levadas de um lado ao outro, de uma extremidade da Eurásia 
para outra, com um efeito sobre a cultura material, na arte, em ambas as 
extremidades.50 Sabemos disso quando encontramos uma Lakshmi indiana 
em Pompeia, ou louça de Aretina no sul da Índia, ou vidro romano no 
Japão. Roupas de seda, muitas vezes tingidas com pigmentos do Cercano 
Oriente da Ásia Ocidental, foram usadas   para vestir imperadores e 
patrícios em Roma, em um extremo, e os túmulos com colunas e frontões 
de Han China, no outro. Um bom exemplo medieval é o manto imperial 
com um tiraz (inscrição) árabe e o simbolismo dos leões atacando camelos 
a cada lado de uma palmeira, feito por bordadeiras bizantinas da Dalmácia 
para o rei normando da Sicília.

Como sabemos das artes de Gandhara e sua difusão, todos os tipos de 
combinações podem ser encontradas entre as rotas da Eurásia. Desde que 
materiais e objetos feitos em ouro e marfim foram também amplamente 
transportados (e desde que a maioria do marfim esculpido parece ter sua 
origem em elefantes africanos), a África esteve envolvida nesse comércio, 
bem como com a fabricação de objetos. Assim, os três continentes conhecidos 
pela antiguidade estavam todos interligados.

No entanto, diferentemente desses intercâmbios euro-afro-asiáticos, 
se quisermos falar sobre o fato de todo o mundo estar unido em algum 
sentido ou outro, incluindo as Américas, a primeira globalização real nesse 
sentido foi introduzida só a partir de circa 1500. Ela ocorreu quando os 
europeus viajaram simultaneamente para as Américas e para a Ásia. Outros 
(incluindo o almirante chinês muçulmano Zheng He, marinheiros árabes, 

48 O comércio e a troca intercultural entre as primeiras civilizações têm ganhado uma atenção 
crescente: ver Joan Aruz et al. (2003 e 2008), Marian H. Feldman (2006), Marlies Heinz e Marian 
H. Feldman (2007), Mario Liverani (2001) e Amanda Podany (2010).

49 Collon (1987) proporciona uma boa introdução. Por interações com civilizações do Indo, ver Possehl 
(2002).

50 A literatura de Gandhara e do comércio na rota da seda através da Ásia Central também está 
crescendo. Pelo tema geral, ver Bentley (1993); por panoramas gerais recentes, Kurt A. Behrendt 
(2007 e 2011); Peter B. Golden (2011); e Xinru Liu (2010).
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persas e indianos, para não mencionar os povos do Pacífico) obviamente 
também tinham navegado por grandes extensões dos oceanos. No entanto, 
até os espanhóis e portugueses, o Oriente e o Ocidente e, para tais efeitos, 
os hemisférios norte e sul não tinham sido entrelaçados. Isso não lhes dá 
primazia, mas constata fatos.

O termo “globalização” pode também ser aplicado para o período a 
partir de circa 1500, porque, tal como a globalização dos negócios, comércio 
e comunicações no presente, essa primeira globalização pode ser considerada 
como estando conectada com o comércio de um modo semelhante. Os 
europeus procuravam e obtiveram acesso direto à riqueza e produtos 
(especiarias, sedas, ouro) da Ásia. Formas aceleradas de comunicação, e seu 
resultado para a expansão do conhecimento, também são frequentemente 
tomados como sinais da globalização: esses aspectos também podem ser 
vistos como fundamentais para os processos que se inciaram a partir de circa 
1500. O começo da imprensa, na cultura europeia, rapidamente disseminou 
o conhecimento sobre os contatos que os europeus tinham estabelecido. 

A conexão de todas as partes do globo, em torno de 1500, criou 
possibilidades para o intercâmbio cultural e, portanto, artístico, para o 
melhor e o pior, como é bem sabido. Imagens e objetos atestam, resultam 
de, e desempenharam um papel importante nesses processos, assim como 
também valores simbólicos foram trocados através das culturas. A circulação 
de novos estilos, temas e ideias sobre a arte dentro da Europa desde 1500 teve 
lugar dentro de um sistema de trocas ainda maior a partir do Renascimento. 
Assim, não existe uma tradição “pura”, não influenciada pelas formas artísticas 
de outras culturas. O chamado Renascimento europeu precisa ser colocado 
em um contexto mais amplo, e não pode ser estudado isoladamente do que 
estava acontecendo com a Europa na mesma época. Exemplos de encontros e 
trocas culturais podem ser achados até mesmo nos locais mais proeminentes 
do que chamamos de arte renascentista dentro da própria Europa, como em 
Nuremberg, Augsburg e Florença, tanto quanto na Índia, Mongólia ou na 
China. Desde os primeiros encontros diretos proporcionados pelas viagens 
marítimas, criaturas (e habitantes) de terras não europeias foram dadas a 
conhecer na Europa. Longe de ser eurocêntrico ou desdenhoso, algumas 
das primeiras imagens europeias dos povos de Cochim, na Índia, não os 
tratavam como escravos conquistados ou animais; provavelmente com base 
em desenhos feitos por alguém que tinha estado na Índia, Hans Burgkmair 
parece ter representado meticulosamente a procissão cerimonial de um 
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regente, com elefantes, símbolos tradicionais indianos da realeza, um guarda-
sol na cabeça do governante para designar seu status, e, aparentemente, ter 
retratado fisionomias e cangas com um grau razoável de precisão. É sabido 
que Albrecht Dürer elogiou como maravilhosas as obras de arte e o trabalho 
sutil dos mexica (obras astecas) que viu em Antuérpia. Ele também respondeu 
à Índia, ou pelo menos para o famoso rinoceronte enviado como presente 
para o rei de Portugal, que conhecia por meio de descrições, e que desenhou 
e reproduziu em uma imagem anatomicamente imprecisa que, no entanto, 
serviu durante vários séculos como imagem do animal. O rinoceronte indiano 
de Dürer também aproveitou de uma grande circulação geográfica; já no 
final do século XVI, o rinoceronte tinha aparecido no teto dos quartos em 
várias casas em Tunja, na Colômbia, pela qual circulou por meio de diversos 
livros.51 Isso revela uma história verdadeiramente global da arte. Por outro 
lado, desenhos germânicos circularam de volta para a Índia: por meio deles a 
coluna balaústre vista em imagens de Lukas Cranach (o Velho) e Dürer, por 
exemplo, no arco triunfal de Maximiliano I, serviu de base para o simbolismo 
do poder em Mughal, como evidenciado nas salas de recepção dos governantes 
mughal em Delhi e Agra que, por sinal, são a réplica dos primeiros salões para 
exibição de porcelana (os chini khana). Posteriormente, tornou-se a forma de 
coluna mais frequente no norte e no centro da Índia (Kock, 2001, pp. 38-129).

Para que essa descrição não pareça ser eurocêntrica, é importante 
observar que enquanto os europeus estabeleceram as primeiras conexões em 
todo o mundo, no período antes de 1800, eles muitas vezes atuaram como 
facilitadores ou mediadores, e não como fatores dominantes, especialmente 
em relação à África e Ásia. Pesquisas recentes sobre a Dutch East India 
Company indica que, em casos importantes, como na China, os europeus 
apenas arranhavam a superfície das culturas com as quais lidavam. O 
impacto da porcelana asiática e de outros produtos nas culturas europeias 
foi em todo caso maior do que a de qualquer objeto europeu (ou língua), 
certamente na China, mas, em geral, na Ásia. Muito mais pertinente é a 
maneira pela qual os europeus facilitaram a troca de mercadorias dentro 
da região, por exemplo, de laca japonesa para a Índia. A laca que eles 
transportavam pode muito bem ter sido feita utilizando matérias-primas 
do sudeste asiático importadas pelos holandeses ou chineses ao Japão.52

51 Uma bibliografia básica sobre os temas discutidos aqui inclui Timothy Brook (2008); Jerry Brotton 
(2000 e 2002); Anna Jackson e Amin Jaffer (2004); Jay Leverson (1991 e 2007); Charles H. Parker 
(2010). A imagem de Burgkmaier é analisada em Stephanie Leitch (2009).

52 Ver Thomas DaCosta Kaufmann e Michael North,. Mediating Cultures (publicação vindoura).
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Sob essa luz, o padrão colonial clássico, no qual artigos de luxo prontos 
circulam a partir do centro (Europa) e a matéria-prima circula em direção 
ao centro, parece achar-se invertido antes de 1800. Seda e porcelana iam 
para a Europa, e a prata das Américas ia para a Índia, China e Japão (Frank, 
1998). Em geral, à primeira vista, pareceria que os europeus desempenharam 
principalmente o papel de mediadores.53

Pelo menos desde 1800 os padrões tinham começado a mudar e emergem 
os mais conhecidos, associados com o imperialismo europeu e americano, que 
têm afetado intercâmbios culturais e outros até o presente. Mas esses também 
estão passando, se já não são passados. De qualquer jeito, nossa própria época 
sugere que outros padrões baseados em noções de redes, ou mesmo de rizomas, 
podem proporcionar melhores modelos, alternativas que não os centros.  
E, mesmo assim, quem pode dizer que os dias da dominação euro-americana 
não chegaram a seu fim?

Vamos concluir citando mais alguns comentários de Suzanne Marchand. 
A autora diz:

Diferentemente de muitos dos comentaristas recentes sobre a 
cultura do imperialismo da Europa, eu não acho que todo o 
conhecimento, orientalista ou não, inevitavelmente contribuiu 
para a construção de impérios, ou ainda para a defesa de pontos 
de vista eurocêntricos. Em geral, eu acho pretensioso e bastante 
condescendente a concepção, tão comum a essas leituras de história 
cultural, que todo o conhecimento é poder, especialmente desde 
que o modo predominante de compreender essa formulação sugere 
que o poder é algo sinistro e opressivo, algo exercido contra ou 
sobre outros. É claro que o conhecimento pode ser usado dessa 
maneira, [mas] o conhecimento como compreensão também pode 
levar à apreciação, diálogo, autocrítica, reorientação de perspectiva, 
e enriquecimento pessoal e cultural (Marchand, 2009, p. 25).54

Vamos manter isso em mente quando tentarmos visualizar – mesmo 
escrever – uma nova história da arte global, ou mundial.

53 Ver Thomas DaCosta Kaufmann e Michael North,. Mediating Cultures (publicação vindoura).
54 Marchand (2009, pp. 25-26) agrega: “os estudos orientais, com certeza, sim, participaram de e 

contribuíram para a exploração e ‘alterização’ de não-ocidentais, mas também levaram a resultados 
positivos do tipo enumerados, e não posso aderir a uma posição filosófica que sugere que essas 
coisas não motivam ou caracterizam a busca do conhecimento”. 
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Encruzilhadas – afro-brasilidade, 
História da Arte, mundialização

Roberto Conduru

London snow Africa, London hole Brazil, obra feita em 1998-99, por Milton 
Machado, é um readymade fotográfico que, entre outros encaminhamentos, 
aponta a possibilidade e a pertinência de articular artisticamente territórios 
geopolíticos brasileiros, africanos e outros. Com efeito, África, Brasil e arte 
são tópicos socioculturais que podem ser conectados entre si e criar um 
campo de reflexão heterogêneo e um tanto impreciso. As relações entre 
esses tópicos iluminam variados temas, questões, obras, autores, instituições, 
audiências e sociedades. Constituem um território passível de ser recortado 
de diversas maneiras, de acordo com diferentes disciplinas, bem como com 
as intenções e os objetivos que as norteiam.

Para pensar historicamente esse campo múltiplo e não facilmente 
delimitado é necessário mais do que a inclusão de novos objetos, agentes e 
instituições, de novos temas e questões na perspectiva tradicional da história 
da arte. Distante da noção de estilo, o território circunscrito pela conexão 
entre África, Brasil e arte pode ser visto como um campo aberto a múltiplos 
atravessamentos, como uma encruzilhada, na qual diferentes elementos, 
sujeitos, pontos de vista e modos de pensar se articulam. O que demanda 
o confronto e a conciliação de teorias, métodos, estruturas discursivas. 
Portanto, para estudar esse território heteróclito é importante ir além dos 
limites usuais da história da arte, conectando-a a outras disciplinas, suas 
tradições e seus desdobramentos contemporâneos.

Nesse sentido, o estudo de relações entre arte, África e Brasil pode 
ser vinculado à demanda contemporânea pela revisão da abrangência, dos 
princípios e métodos da história da arte, pode ser associado às tentativas de 
produção de uma história da arte relacionada ao processo de globalização 
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em curso. A história da arte globalizada também pode ser vista como uma 
encruzilhada de diferentes objetos, sistemas de pensamento, agentes, 
instituições, tradições culturais, modos de ação e reflexão (pesquisar, 
colecionar, exibir, ensinar, escrever, editar, criar).

Para análise das conexões deflagradas pelo território configurado pela 
articulação de arte, África e Brasil, com relação à história da arte frente aos 
impasses da globalização, este texto abordará questões a partir de algumas 
obras de autores que têm contribuído para pensar desafios, ideias, práticas 
e realizações nesse campo fértil da história da arte na contemporaneidade: 
David Summers, Thomas DaCosta Kaufmann, John Onians, Julian Bell, 
James Elkins, David Carrier, Hans Belting, entre outros.

As obras desses autores indicam que a situação da história da arte no 
processo de globalização é um tópico ao qual vários agentes e instituições 
do campo têm se dedicado recentemente. Segundo James Elkins (2007, p. 
41-81), a “história da arte global” é a questão mais interessante e importante 
hoje no campo de história da arte. Embora isso seja discutível, esse sentido 
de urgência está vinculado ao fato de não ser satisfatório o modo como as 
realizações artísticas não ocidentais e os desdobramentos da arte ocidental 
nas supostas margens do sistema artístico mundial têm sido incorporadas à 
historiografia da arte. Persiste nos projetos de história da arte global o ideal 
de abarcar a humanidade por inteiro que sempre animou as ideias de arte e 
de história da arte no ocidente.

Contudo, não é apenas a generosidade humana que mobiliza a formulação 
de uma história da arte que responda ao processo de globalização. Por um 
lado, a história da arte global responde às cobranças dos discursos pautados 
pelo multiculturalismo, pela correção política e pela lógica pós-colonial – que 
questionam o eurocentrismo da história da arte tradicional. No lado oposto, 
é fomentada pelo interesse das instituições do sistema artístico ocidental, 
sobretudo dos grandes museus enciclopédicos, na produção de interpretações 
históricas da arte que deem sentidos a seus acervos, na maioria dos casos 
constituídos em processos arbitrários, incongruentes e pouco humanísticos. 
Ou, ainda, como observa Aruna D’Souza, a história da arte global está 
conectada à demanda existente, nos Estados Unidos da América, por cursos 
universitários com focos internacionais, que está relacionada à necessidade 
de recrutar estudantes estrangeiros devido à crise do financiamento público 
da educação; assim como a ênfase na interdisciplinaridade nos anos 1990 



 Globalização         49[          ]

estava vinculada aos cortes dos custos operacionais das universidades norte-
americanas (D’Souza, 2012, p. 178-79).

Sobressai de imediato a necessidade de ampliar a abrangência espacial 
do relato histórico, ultrapassar suas fronteiras usuais, pois é preciso alcançar 
muito além de uma Europa expandida. Ao longo do tempo, em sucessivas 
configurações em livros publicados por Elie Faure, E. H. Gombrich, Germain 
Bazin, Arnold Hauser, H. W. Janson, Fritz Baumgart, Julian Bell, John Onians 
e David Summers, entre muitos outros, a história da arte foi incluindo o 
Oriente próximo, o norte da África e algumas regiões da Ásia, a América, 
sobretudo do Norte, a África e a Oceania. Processo semelhante é observável 
nos museus, em seus acervos, departamentos e exposições, bem como em 
cursos acadêmicos, universitários ou não.

Nesse sentido, cabe destacar a proposta de Thomas DaCosta Kaufmann 
(2004) para que se articule diferentemente geografia, história e arte. Tendo 
em vista a virada cultural (cultural turn), o consequente afastamento da ideia 
de geografia como ciência do espaço físico, e as possibilidades renovadas de 
diálogo entre história e geografia, ele propõe uma geo-história da arte que 
articule espaço e tempo na análise dos processos e realizações artísticos.

Entretanto, o desafio posto pela história da arte frente aos processos 
contemporâneos de globalização não é apenas fazer uma história da arte que 
inclua todas as regiões habitadas do globo terrestre e as sociedades humanas em 
sua totalidade. Coloca-se o desafio de ultrapassar as configurações nas quais a 
Europa e os Estados Unidos da América apareçam como centros hegemônicos, 
indo além da dominância atual da história da arte euro(norte)americana. 
Não é o que se encontra no Atlas of the World (2004), organizado por John 
Onians, no qual persiste a dominância da Europa e da América do Norte, com 
maior número de páginas dedicadas a essas regiões, assim como mais autores 
provenientes delas, como colaboradores do livro. Como propõe Piotr Piotrowski 
(apud Anderson, 2009, pp. 82-85), é preciso abandonar o que ele denomina 
história da arte vertical, cuja hierarquização parte da centralidade europeia, por 
uma história da arte horizontal, que desconstrua a anterior.

Contudo, essa outra história não pode ser feita para configurar novos 
centros. Com certeza, a distinção entre centro e margens importa para 
situações e processos específicos na história da arte; não faltam exemplos, 
como nos processos artísticos relativos à junção de arte, África e Brasil. 
Mas como a história da arte indica, exaustivamente, centros e margens são 
circunstanciais, moventes no tempo. O que relativiza a noção de centro 
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e margem, fazendo pensar quando, onde e para quem assumem sentidos 
centralidades e marginalidades. O que implica interpretações da arte baseadas 
em uma geografia sem centros e margens fixos, mas especialmente históricos.

Divisor, de Ayrson Heráclito, é uma obra que faz sentir o oceano 
Atlântico como espaço de união de pessoas, sociedades e culturas devido 
à diáspora africana e ao tráfico negreiro, mas também, consequentemente, 
como espaço de separação. Cisão inerente à ampliação, indissociável dela, 
que ajuda a ver como, na história da arte mais inclusiva e abrangente que 
se quer produzir, uma estruturação temporal heterogênea e descontínua está 
vinculada ao rompimento com a centralidade, a unidade e a estabilidade 
espacial. Ruptura que pode ser observada na dificuldade de conciliar e 
acomodar as linhas de tempo cronológicas dos diferentes grupos sociais, como 
se pode ver, por exemplo, no livro de Julian Bell (2007), ou na tentativa de 
articulação dos processos artísticos que vinculam África e Brasil à história 
da arte ocidental. Cisão que também deriva da crítica ao historicismo e sua 
temporalidade linear e homogênea. Tanto as obras de Mestre Didi, que são 
testemunhos da permanência de valores, significados, formas e práticas de 
uma região da África no Brasil, quanto a série de fotos nas quais Pierre Verger 
trouxe à luz sobrevivências artísticas e culturais nos dois lados do Atlântico 
falam de estruturas temporais outras que não a sucessão cronológica.

Seja nas conexões artísticas entre África e Brasil, seja nas coleções 
museológicas com elas estruturadas, a variedade de objetos determina uma 
reflexão histórica que vai muito além do estudo das categorias artísticas 
tradicionais no Ocidente, bem como de suas distinções entre artes liberais 
e mecânicas, maiores e menores, plásticas, cênicas e musicais. Objetalidade 
largamente expandida, obrigando a ultrapassar o objeto, que também se 
impõe para quem, como Alfred Gell (2001 e 2005), repensa o conceito de 
arte ocidental a partir de outras disciplinas e o confronta às práticas culturais 
de outras sociedades, propondo entender como obras de arte alguns objetos 
e acontecimentos insólitos tais como armadilhas para capturar animais e 
plantações de inhame, por exemplo.

Seguindo esse caminho estão as aproximações do conceito europeu de 
“arte” às formulações, semelhantes em outros contextos socioculturais, as 
quais procuram observar se as ideias, as práticas e o quadro institucional da 
arte, tal como existentes no Ocidente, são encontráveis extensivamente no 
globo terrestre; ou, ao menos, se é possível estabelecer aproximações com 
ideias, práticas e instituições similares. Algo semelhante ao trabalho de 
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Rubem Valentim, quem, a partir dos símbolos do candomblé e da umbanda 
em conjunção aos princípios e formas do construtivismo e da incorporação 
de outros sistemas simbólicos religiosos, procurou configurar uma simbologia 
de cunho universal.

Tendo em mente que o projeto de Rubem Valentim nunca pretendeu se 
emancipar do território cultural que ele entendia como sua origem, pode-
se perguntar se o desejo de universalidade que anima essas propostas de 
história da arte global não é uma obsessão. Não seria melhor abandonar a 
ideia de reunir artefatos produzidos em diferentes contextos socioculturais 
em museus, livros, disciplinas, currículos, sob o conceito de arte? Não seria 
melhor insistir na particularidade da história da arte ocidental, ou euro(norte)
americana, e constituir outras estruturas analíticas para os demais conjuntos e 
séries de artefatos? Afinal, não é assim que os museus ainda são constituídos, 
com setores correspondentes à geopolítica? Mas, assim, a arte ocidental não 
deixaria de ser universal, passando a ser um fenômeno humano relativo e, 
consequentemente, tornando relativo o próprio Ocidente? Ou há sentido 
em rever a ideia da arte como um universal em outras bases?

Com efeito, recentemente, podem ser indicadas outras propostas de 
configuração do universal na arte. Em Real Spaces (2003), David Summers 
propõe que o elemento chave do universalismo artístico é o espaço 
real constituído pelas pessoas, que o experimentam com seus corpos e 
o partilham com os corpos de outros seres. Entendimento claramente 
social da produção e do uso da arte que está associado às particularidades 
psicofísicas da corporeidade humana. O que remete a John Onians e seu livro 
Neuroarthistory (2007), no qual propõe uma história da arte neurológica na 
qual o universalismo deriva do cérebro humano como elemento de união 
para além das diferenças socioculturais instauradas ao longo do tempo e no 
espaço. Em clave mais geopolítica, David Carrier indica, em A World Art 
History and its Objects (2008), que uma genuína história da arte mundial 
começará a ser possível quando historiadores da arte de outros contextos 
revidarem o olhar que o Ocidente aplica sobre eles e passarem a interpretar 
a arte ocidental com princípios a ela estranhos, derivados de suas próprias 
tradições artísticas.

Aqui cabe um parêntese. Ao final desse livro, David Carrier enfoca 
quatro grandes tradições: o Ocidente, a China, a Índia e o mundo islâmico, 
mantendo-se vinculado à ideia de grandes civilizações. Seleção cujas brechas 
fazem pensar em contextos e processos menores, impuros, parciais. E em 



        52 CONEXÕES – ENSAIOS EM HISTÓRIA DA ARTE[          ]

como, para os atuantes nas ditas beiras do Ocidente, herdeiras das antigas 
sociedades coloniais, pouco sentido faz a diferença estabelecida por Hans 
Belting (2009) entre história da arte mundial e história da arte global, 
derivada da distinção entre arte mundial (world art), que é caracterizada por 
oposição à arte europeia apresentada como ocidental, e arte global (global 
art), que é praticada generalizadamente hoje, sobretudo com o esperanto das 
instalações multimídias. Desde o início da ação colonial europeia no século 
XV, os intercâmbios estabelecidos entre as diferentes sociedades produziram 
uma arte impura, ocidentalizada, que a distinção de Hans Belting aceita 
apenas como um fenômeno recente.

É fácil constatar que, frente à questão da globalização, a história da arte 
está em mudança. Caso se compare os livros de história da arte publicados 
por Elie Faure, Germain Bazin, E. H. Gombrich, e H. W. Janson, Julian Bell, 
John Onians e David Summers, por exemplo, será possível perceber que a 
história da arte está se modificando, incorporando de outras maneiras o que 
entende como produção artística em todo o mundo. Esse conjunto de obras, 
editadas entre o início do século XX e o momento atual, indica lentidão 
nessa mudança, mas também que a disciplina está em fluxo, em processo 
de transformação.

Reflexões como as de Ulrich Pfisterer (2008) e de Marlite Halbertsma 
(2008) indicam que a tentativa de formulação de uma história da arte mais 
abrangente já existiu, particularmente no contexto historiográfico germânico, 
no final do século XIX e no início do século XX, e era variada, complexa, 
mas desapareceu. The Shape of Time, livro publicado por George Kubler em 
1962, também pode ser visto como um antecedente do esforço atual para 
constituição de uma história da arte mundial. O que faz pensar em que 
medida, como nas experiências anteriores, o novo impulso pode se tornar 
um movimento historiográfico passageiro. 

É este um momento de transição ou um fim em si? A meu ver, encarar 
essa dinâmica recente como uma etapa, como um instante, uma situação de 
passagem, de transição rumo a uma situação em que a história da arte consiga 
ser imparcial e equânime com relação aos diferentes tempos e espaços, é 
ainda desejar correr o risco de totalização. Não sendo factível produzir hoje 
uma história da arte unificada e totalmente equilibrada, pode-se perguntar 
se é possível alcançar esse ideal e se o mesmo é válido. Assim, essa história 
da arte global não insistiria na estrutura das metanarrativas, para retomar 
o pensamento de Jean-François Lyotard (1979)? Não seria essa história da 
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arte uma continuidade do historicismo? Indo na contramão, não seria o 
caso de abandonar o ideal totalizante e a noção de progresso inerente à 
formulação histórica de matriz hegeliana? Não seria melhor apostar em um 
mosaico incompleto de histórias parciais, na soma tensa e até mesmo caótica 
de múltiplas histórias da arte com princípios estruturais, focos espaciais e 
arranjos temporais particulares, na “pluralidade de narrativas transregionais”, 
como propõe Piotr Piotrowski (2008, p. 84)?

Para fechar esse texto e manter em suspenso a questão, aproximo a 
história da arte com abrangência global, em seu estágio atual, a Nimbo/
Oxalá, de Ronald Duarte. Pode-se pensar o conjunto de ideias e realizações, 
propostas, métodos e críticas a essa história da arte como uma nuvem que se 
dissipa. Assim, pode-se prever que um dia ela esteja totalmente espargida, 
perpassando todos os contextos institucionais historiográficos, artísticos e 
culturais. Fica a dúvida se, com essa dissipação, manterá alguma unidade e 
continuará sendo história da arte, ou, ultrapassando limites, terá se tornado 
outra disciplina, ou, no limite, deixado de ser uma disciplina. A história da 
arte global é a extensão da história da arte tradicional, que se aperfeiçoa 
para se tornar mais abrangente e também mais dominante, ou é uma prática 
historiográfica crítica que, para ser fiel a antigos e novos ideais, precisa 
efetivamente se questionar e se transformar?
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