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Hanna Levy,1 historiadora da arte alemã, esteve no Brasil durante aproxi-
madamente dez anos, entre 1937 e 1947. Embora seja pouco conhecida a 
trajetória de Levy no Brasil, assim como os seus desdobramentos políticos, 
alguns trabalhos importantes foram realizados pela jovem doutora durante 
a sua estada no país, parte deles de grande significância para o Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN).

Desses trabalhos, os mais conhecidos e recorrentemente citados são 
os cincos artigos que integram a publicação mais antiga do órgão, a Revista 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sob os seguintes títulos: Valor 
histórico e artístico: importante problema da história da arte (1940), A pro-
pósito de três teorias sobre o Barroco (1941), A pintura colonial no Rio de 
Janeiro: notas sobre suas fontes e alguns de seus aspectos (1942), Modelos 
Europeus na Pintura Colonial (1944) e Retratos Coloniais (1945).

Conforme mencionado, a estada de Hanna Levy no Brasil, assim 
como as relações estabelecidas por ela no país, permanecem envoltas em 
certa obscuridade. Assim, as considerações aqui apresentadas, que partem 
dos pressupostos de uma pesquisa em andamento,2 não pretendem afirmar, 
tampouco preencher aspectos dessa lacuna “obscura”, mas levantar indícios, 
provocar questionamentos e suscitar hipóteses a partir dos documentos que 
se encontram no Arquivo Central do IPHAN/Seção Rio de Janeiro.

Trata-se de explorar as informações contidas nos seis documen-
tos encontrados na Série Arquivo Técnico e Administrativo, Sub-série 
Personalidades – Hanna Levy. Os documentos são correspondências 
trocadas principalmente entre o então diretor do SPHAN, Rodrigo 

1 Hanna Levy (Hanna Deinhard) (Osnabrück, Collegienwall/Alemanha,1912 -  Basel/
Suíça, 1984).

2 As informações contidas nesse artigo referem-se ao trabalho monográfico para con-
clusão do Programa de Especialização em Patrimônio do IPHAN-UNESCO em 2007.
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3 Arquivo Central do IPHAN – Rio de Janeiro/RJ. Série: Arquivo Técnico e Adminis-
trativo. Sub-série: Representante. Título: Hanna Levy (1945-1948)

4 BELOW, Irene. Hanna Deinhards Wissenschaftskritik, Kunstsoziologie und Kuns-
tvermittlung. Vortrag auf der Tagung, Künstlerinnen und Kunstwissenschaftlerin-
nen in Exil, Staatliche Galerie Moritzburg Halle, 27-29 out. 2000. Trad. Bettina 
Zellner Grieco.

Artigo referente à palestra proferida pela Dra. Irene Below sobre a biografia da 
historiadora da arte Hanna Levy (Hanna Deinhard), na ocasião do Colóquio “Artis-
tas e cientistas da arte no exílio – X Colóquio da série Mulheres no Exílio”, Halle, 
outubro de 2000.

5 Carta de 22 de março de 1948. Série: Arquivo Técnico e Administrativo. Sub-série: 
Representante/Hanna Levy. Importa ressaltar Hanna Deinhard refere-se ao nome ad-
quirido pela historiadora depois de seu casamento com Fritz Deinhard.

6 Correspondência de 1948 de Rodrigo Melo Franco de Andrade para Hanna Levy. 
Série: Arquivo Técnico e Administrativo. Sub-série: Representante/Hanna Levy.

Carta de Mary Abell Watson a Rodri-
go Melo Franco de Andrade

Melo Franco de Andrade, e a historiadora da arte Hanna Levy, no pe-
ríodo de 1945 a 1948.3

Segundo Irene Below (2000),4 pesquisadora especializada no estu-
do de mulheres “artistas e cientistas da arte no exílio”, particularmente 
no estudo da biografia de Hanna Levy, a estada da historiadora da arte 
no Brasil correspondeu a aproximadamente os dez anos citados (1937-
1947). Segundo a autora, entre 1937 e 1940, Levy ministrou um curso 
de História da Arte para os funcionários do SPHAN, sendo responsável, 
nos anos seguintes, de 1940 a 1947, pelas pesquisas em história da arte 
realizadas na instituição.

Verificando os documentos a partir da periodização feita por Below, 
há na correspondência entre Rodrigo M. F. Andrade a Sra. Mary Abell 
Watson, diretora da agência cooperativa para professores de Nova Iorque, 
uma menção sobre o curso de História da Arte ministrado por Levy. Wat-
son enviou, em 22 de março de 1948, uma carta ao diretor solicitando re-
ferências curriculares e uma análise das qualidades pessoais da professora 
de História da Arte, Hanna Deinhard.5

Em resposta, Rodrigo M. F. de Andrade escreve que tinha o pra-
zer de comunicar que Hanna Deinhard regera por cerca de três anos um 
curso de aperfeiçoamento de História da Arte para o pessoal técnico da 
repartição. Acrescentou ainda que, posteriormente, ela ministrara cursos 
da mesma matéria organizados no Rio de Janeiro pela Casa do Estudante 
do Brasil e pela Fundação Getúlio Vargas, além de cursos particulares. 
Sobre a habilidade pessoal da candidata, o diretor ressaltou ser plenamen-
te satisfatória, tanto no que dizia respeito aos títulos acadêmicos que ela 
obteve em universidades européias, como pelo aprendizado que adquiriu 
no Brasil através das pesquisas originais sobre os aspectos da evolução 
artística no país.6
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Resposta de Rodrigo Melo Franco de 
Andrade

No que tange aos anos de 1940 a 1947, Below menciona que Levy 
fora responsável pelas pesquisas no SPHAN. Encontramos, no ofício 1.410, 
de 23 de setembro de 1946, e numa carta de 07 de agosto de 1947, ambos 
do diretor do SPHAN, a menção a algumas atividades que tinham sido 
requisitadas à historiadora.7

O citado ofício do diretor, encaminhado aos responsáveis pelos mo-
numentos e obras tombados no Rio de Janeiro, então o Distrito Federal, 
refere-se à solicitação de permissão para que Hanna Levy realizasse o 
inventário das imagens de interesse histórico e artístico ali existentes, para 
os fins estabelecidos no Decreto-Lei nº. 25 de 30 de novembro de 1937.

Pouco se sabe sobre a realização dos inventários das imagens nos 
monumentos tombados no Distrito Federal. O único apontamento que 
pode ser feito a esse respeito é que, até o ano em que ofício foi redigido, 
1946, 76 bens estavam tombados no Rio de Janeiro, sendo que parte das 
pinturas que se encontravam nos monumentos religiosos foi estudada pela 
pesquisadora e os resultados, publicados em forma de artigos na Revista 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Na referida carta de 1947, dirigida a própria Hanna Levy, Rodrigo 
M. F. Andrade comunicou-lhe que, com base nos relatórios corresponden-
tes aos trabalhos realizados durante o mês de julho, e dos meses anteriores, 
a repartição não tirava nenhum proveito do formato de documento que 
vinha sendo produzido pela historiadora. Segundo ele, após muitos meses 
desse regime – atividades de pesquisa e relatórios –, Levy ficaria bem 
provida de observações e conhecimentos essencialmente para seu próprio 
uso, especialmente sobre imagens de santos.

Ainda nessa mesma carta, enfático, o diretor reforçou que o objetivo 
das instruções transmitidas para apresentação de um relatório mensal era 
conseguir que os serviços de Levy consistissem em algo mais produtivo 
para a repartição do que um artigo para a Revista como produto do traba-
lho de um ano inteiro. Segundo ele, a pesquisadora deveria acrescentar 
todas as suas observações, reflexões e as conclusões parciais, acrescen-
tando ainda um parecer sobre as pinturas do Convento da Luz e da Igreja 
da Ordem 3ª do Carmo de São Paulo, cujo relatório referia-se ao trabalho 
realizado por ela no mês de julho. Em resumo, o diretor dizia que ela não 
poderia ser remunerada, a título permanente, a fim de estudar para seus 
próprios propósitos.

Importa ressaltar que os artigos redigidos pela historiadora, para a 
Revista do Patrimônio, e acerca das pinturas coloniais brasileiras, são do 

7 Correspondências de 1946 e 1947. Série: Arquivo Técnico e Administrativo. Sub-
série: Representante/Hanna Levy. 

Ofício de Rodrigo Melo Franco de 
Andrade

Carta de Rodrigo Melo 
Franco de Andrade  Hanna Levy
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8 Correspondências de 1948. Série: Arquivo Técnico e Administrativo. Sub-série: Re-
presentante/Hanna Levy.

mesmo período do “exercício técnico” de inventariar as imagens de valor 
histórico e artístico, de que lhe fora encarregada pelo SPHAN.

As duas últimas correspondências encontradas no Arquivo Central 
do IPHAN/Seção Rio de Janeiro datam de 1948. A primeira (nº 253/48) 
é uma carta de Levy, já assinando Hanna Deinhard,8 para o diretor do 
SPHAN, enviada de Nova Iorque.

Hanna Levy enviou essa carta ao diretor relatando sua nova fase de 
vida. Essa fase, nos Estados Unidos, incluía sobretudo um novo local de 
trabalho. Ela mencionava que já estava ministrando aulas particulares no 
Metropolitan Museum de Nova Iorque e que iria ingressar como professo-
ra na Nova Escola de Estudos Sociais, onde estavam os mais conhecidos 
professores europeus e americanos. Ressaltou que estava muito feliz por ter 
conseguido esse emprego, e mais, que estava admirada por ter constatado 
que um grande número de pessoas já a conheciam, pelo menos de nome.

A segunda carta, de 01 de junho de 1948, é a resposta de Rodrigo M. 
F. de Andrade para Levy Nela, o diretor se diz muito satisfeito por receber 
boas notícias a respeito das oportunidades que estavam sendo proporcio-
nadas a ela nos Estados Unidos, e que todos os companheiros da repartição 
agradeciam e retribuíam as suas lembranças.

Carta de Hanna Deinhard a Rodrigo 
Melo Franco de Andrade

Resposta de Rodrigo Melo Franco de 
Andrade


