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Dedicamos este livro à memória de nossa querida 
colega Marta rossetti Batista, que contribuiu com seu 
trabalho exemplar de pesquisa e ensino no campo da 
História da arte Brasileira.
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Apresentação

a necessidade de um levantamento de dados sobre o estado atual 
dos estudos e pesquisas em História da arte no Brasil, bem como com-
partilhar as reflexões sobre tais questões, levou o Comitê Brasileiro de 
História da arte a dedicar seu XXVi Colóquio sobre o assunto. 

O encontro aconteceu em São Paulo, na Fundação armando 
Álvares Penteado, entre 16 e 18 de outubro de 2006. Em cinco ses-
sões de trabalho foram apresentadas pesquisas e foram propostas 
discussões com foco dirigido à formação do historiador da arte entre 
nós, aos objetos de sua atenção e aos métodos utilizados. análises 
sobre a situação do ensino da História da arte nas universidades, o 
conceito de curadoria, suas implicações com a História da arte e o 
papel do curador/historiador, as carências e contribuições recentes 
do mercado editorial de arte, surgiram como resposta natural aos de-
bates suscitados pelo tema proposto.

Uma vez que o objetivo foi organizar um evento centrado na 
averiguação do estado atual da História da arte no Brasil, optou-se 
por um aspecto teórico da História da arte como eixo para a con-
ferência inaugural, proferida pelo único convidado internacional, o 
prof. Yve-alain Bois da Universidade de Harvard. 

Como habitualmente ocorre em todas as edições de colóquios 
do CBHa, essas sessões foram acrescidas àquelas dedicadas às co-
municações das pesquisas em processo, apresentadas em sessões 
paralelas, possibilitando a divulgação dos trabalhos e o comparti-
lhamento das experiências.

ao todo foram em número de sessenta os trabalhos apresen-
tados. além dos desenvolvidos pelos membros do Comitê, foram 
aceitos outros enviados por pesquisadores em História da arte, que 
preenchiam os critérios estabelecidos pela comissão de seleção, a 
saber: pertinência ao tema, acuidade de pesquisa, qualidade con-
ceitual e qualificação acadêmica de seu autor.

na organização dos anais, ora publicados em livro, optamos 
por considerar os temas do programa, iniciando com a Conferência 
inaugural do prof. Yve-alain Bois sobre a questão do pseudomor-
fismo, seguida das mesas de trabalho sobre o Campo e o Ensino 
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da História da arte, a Formação do Historiador da arte, as Pu-
blicações e a História da arte, as Curadorias que dialogam com 
a História da arte. Finalmente publicamos as comunicações das 
Pesquisas em andamento.

O XXVi Colóquio foi promovido pelo Comitê Brasileiro de His-
tória da arte realizado pelo Museu de arte Brasileira da Fundação ar-
mando Álvares Penteado e pela C/arte Projetos Culturais, em parceria 
com o CnPq e CaPES, com apoio da Fundação Bienal de São Paulo, 
instituto arte das américas, Museu de arte Contemporânea da USP e 
Tarsila do amaral Educação.

             

 Marília Andrés Ribeiro e Maria Izabel Branco Ribeiro
Belo Horizonte, maio 2007
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