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Resumo:  Esse artigo tem como objetivo identificar quais fatores teriam induzido a arte à 
morte  de sua História. Em primeiro lugar, são mapeados em uma perspectiva histórica os 
eixos pelos quais a História da Arte, institucionalizada no século XVIII, formou sua narrativa. 
Encontra-se como fator comum a todos movimentos estéticos uma forte presença de uma 
Identidade  (unidade  estético-intelectual  coletiva)  entre  os  artistas.  Para  a  compreensão da 
diferença entre o Modernismo e as artes pré-modernas, que acarretaria na Morte da História 
da Arte, é preciso analisar a teoria estética de Baudelaire, no qual o Belo se divide entre o 
componente eterno e imutável – com o qual se faz analogia com a técnica – e o componente 
transitório referente a épocas – análogo por sua vez ao conteúdo. Na Era da Reprodutibilidade 
Técnica, porém, inicia-se uma crise da arte como representação, e consequente afastamento 
dela  com a  vida.  A arte  passa  a  aspirar  pela  pureza,  e  artistas,  através  das  Vanguardas, 
convergem no projeto platônico-iluminista de encaminhamento para a luz (pureza) fora da 
caverna  (representação).  A arte  passa  a  ser  ancorada  pelas  identidades  vanguardistas  e  a 
inovação estética, através de uma crescente inovação técnica – tudo que há de exclusivo para 
cada forma de arte – e desvalorização do conteúdo. A pesquisa das inovações, no entanto, 
passa  a  se  esgotar  a  partir  da  década  de  50,  e  o  projeto  platônico-iluminista  perde 
credibilidade com o advento das duas Guerras Mundiais. Portanto, por um lado, a pureza da 
arte  é  praticamente  atingida  e,  por  outro,  a  metanarrativa  histórica  de  progresso  é 
descreditada. Com isso, a contemporaneidade surge em uma reaproximação com a vida e uma 
ressignificação  da  Identidade,  deixando  de  ser  unidade  coletiva  para  ser  uma  unidade 
individual,  do  artista  sem  filiações  estético-intelectuais.  A partir  daí,  a  metanarrativa  da 
História da Arte abre espaço para as micronarrativas individuais dos artistas hoje. 

Palavras-chave: Baudelaire; Contemporaneidade; História da Arte.

Abstract: The aim of this paper is to identify which factors would have led to the death of Art 
History.  Firstly,  the  axes  by  which  Art  History,  institutionalized  in  the  18th  century,  has 
formed its narrative are mapped in a historical perspective. A common feature of all aesthetic 
movements is the strong presence of an Identity (collective aesthetic and intellectual unity) 
among artists. To understand the difference between Modernism and pre-modern arts leading 
to the Death of Art History, one must analyze the aesthetic theory of Baudelaire, in which 
Beauty is separated into an eternal and immutable part – which can be put in analogy with 
technique – and the transitory part concerning different times – which is analogous to content. 
In the Age of Mechanical Reproduction, however, a crisis of art as representation begins, and, 
as  a  consequence,  its  departure  from life.  Art  moves  on  to  seek  purity,  and through  the 
Vanguards artists converge in the Platonic/Enlightenment project of moving out of the cave 
(representation) towards light (purity). Art becomes grounded by avant-garde identities and 
aesthetic innovation through increasing technical innovation – all that is unique to each art 
form –  and devaluation  of  content.  The research  into  innovation,  however,  begins to  get 
exhausted in the 50s, and the Platonic/Enlightenment project loses credibility after two World 
Wars.  Therefore,  on one hand,  purity  in  art  is  practically  achieved,  and on the other,  the 
historical  metanarrative  of  progress  discredited.  Thus  contemporaneity  arises  with  a 
rapprochement with life and a reframing of Identity, leaving the collective unity behind to 
become the individual unity of the artist without aesthetic and intellectual affiliations. From 
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this  point,  the  metanarrative  of  Art  History  opens space for individual  micronarratives  of 
artists today. 

Keywords: Baudelaire; Contemporaneity; Art History. 

Introdução

Passaram-se já 30 anos desde a postulação da Morte da História da Arte, defendida por 

Hans Belting (1984) em seu livro de compilação de palestras, à época como interrogação – 

suprimida em sua versão revisada dez anos depois. Desde então, já a partir de daquele mesmo 

ano,  surgiram outros  diversos pensadores  a  perceber  uma quebra de continuidade em um 

curso já tão institucionalizado a ponto se já estar introduzido nas mais modestas comunidades 

de pensamento. ‘O Fim da Arte’, ‘Para abordar o Fim da Arte’, ‘Narrativas do Fim da Arte’ 

são apenas alguns títulos da década de 80 que lograram consenso na academia acerca de uma 

História que não existia mais.

Apesar do que sugere, o fim da História da Arte foi defendido por Belting em uma 

rejeição  das  teses  dadaístas,  em relação  à  suspensão  da  arte  como entidade.  O pensador 

alemão,  que  pouco  tempo  antes  havia  publicado  um livro  cujo  subtítulo  chamava-se  ‘A 

Imagem antes da Era da Arte’, via de fato uma mudança no conceito de arte, tanto na sua 

função quanto em sua funcionalidade, principalmente no que se referia às suas questões, cada 

vez mais dificilmente mapeadas. 

A História  da Arte,  institucionalizada a partir  do século XVIII,  sugere um sentido 

estilístico  agregador  de  artistas  individuais  e  autônomos.  Haveria,  portanto,  uma  grande 

narrativa a se seguir por entre as areias do Tempo, em um sentido linear e universal. Tal 

metanarrativa,  como  conceituada  por  Deleuze,  sofre  de  ausência  de  adequação  à 

contemporaneidade,  desde  já  o  fim  da  década  de  50,  com a  aurora  do  entendimento  da 

realidade como caos, estabelecida pelo existencialismo. Arthur Danto seria dos primeiros a 

apontar para a inadequação contemporânea à mesma narrativa única e universal de outrora. Já 

Foucault  toma a pós-modernidade como a substituição desta  por  diversas  micronarrativas 

simultâneas e interligadas – tal como identificado por Lyotard –, processando hibridismos e 

intertextualidades.

A  rigor  de  exemplificação,  poucos  duvidam  do  século  XVI  como  século  da 

Renascença, ou o primeiro cinquentenário do século XIX como a era do Romantismo. Ambos 

os estilos se ancoraram e serviram de âncora cada um para uma visão – como visão estética – 
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de mundo própria de seu tempo, tendo, por um dilatado período, levado a diversos artistas a 

procurar responder e comentar as mesmas questões surgidas dessa visão. No entanto, após o 

advento da Modernidade, restando intacta até a metade do século XX, dificilmente há um 

estabelecimento estilístico observável  na contemporaneidade – ou pós-modernidade,  como 

sugerem alguns autores. A arte contemporânea se torna, assim, um termo de determinações 

genéricas, quase temporais (contemporâneo como ‘atual’),  abarcando toda arte que já não 

apresenta questões modernas, sem, no entanto, apresentar qualquer unicidade de modo a se 

contrapor ao Modernismo. 

Quais teriam sido os fatores a levar a História da Arte ao seu fim? Novamente Belting 

dá uma pista em seu livro de 1984, ao definir a História como lugar de identidades. De fato, 

em uma definição mais formal, é possível entende-la como a trajetória de um objeto em sua 

auto compreensão de um dado momento a outro e, portanto, quando já não mais é possível  

uma unificação sintética desse, sua História chega ao fim, pois já não há mais identidade. 

Na teoria materialista de Marx, toda organização social  possui em sua estrutura as 

bases  dialéticas  para  a  sua  própria  destruição.  É  possível  também  extrapolar  esse 

entendimento  para  os  recursos  estilísticos  a  representar  materialmente  visões  de  mundo, 

criando o movimento pendular da História da Arte. A Modernidade, no entanto, em momento 

de crise da própria arte no século XIX, buscou flexionar o movimento de sua História não 

para o pêndulo,  mas no sentido do progresso,  ou seja  “para  frente” – como será  melhor 

explicado adiante. Coincidentemente ou não, ao apresentar um século depois sua falência, 

passaram-se décadas sem que houvesse outra identidade estilística a ocupar o vazio deixado 

pelo discurso moderno, quebrando a dinâmica “rei morto-rei posto”. Décadas depois, apenas, 

os  teóricos  Belting  e  Danto  se  convencem  da  própria  da  Morte  da  História  da  Arte,  e 

consequentemente da Era da Arte. É nessa concepção das próprias bases da estrutura da Arte, 

principalmente a Arte Moderna, como raízes para sua própria destruição, que se ancorará esse 

artigo.

Baudelaire: a síntese fixa e pendular da História da Arte

O  Século  XIX  foi  marcado,  se  por  um  lado  pela  rejeição  à  industrialização  e 

urbanização na Europa, por outro – predominante – pelo progresso tecnológico-industrial, 

mudando toda base técnica do trabalho, da organização social e da vida. Não seria diferente 
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na Arte. Como instituição já autônoma, sua História apresentava tendências pendulares estilos 

artístico-culturais,  no  entanto,  baseadas  no  princípio  de  uma  aura  de  transcendência.  Os 

recursos estilísticos tinham como âncora pendular a Arte como representação da vida através 

de seus símbolos, no entanto, preservando a aura – o “aqui e agora”, como conceituou Walter 

Benjamim – essencialmente necessária à contemplação.  Baudelaire é um dos que com mais 

rigor sintetizará os princípios da estética nas Belas Artes até então:

O  belo  é  constituído  por  um  elemento  eterno,  invariável,  cuja  quantidade  é 
excessivamente difícil de determinar, e por um elemento relativo, circunstancial, 
que será, se quisermos, sucessiva ou combinadamente, a época, a moda, a moral, a 
paixão. (BAUDELAIRE,  2006, p. 852)

Baudelaire  segue  cautelosamente  na  definição  do  componente  eterno  do  Belo, 

sugerindo uma associação às relações geométricas harmônicas.  Pode-se também atribuir  à 

qualidade  de  eterno  questões  como  boa  luz,  sombreamento  e  consequente  volume.  O 

componente eterno do Belo de Baudelaire seria, portanto, análogo à técnica da obra de arte – 

que permaneceu razoavelmente estável após 300 anos de História da Arte. Já o componente 

relativo, circunstancial, reflete as visões de mundo e identidades artístico-culturais de cada 

época,  sendo,  portanto,  análogo ao conteúdo da obra – que sofreu diversas mudanças no 

mesmo período.  

Entende-se assim que Baudelaire sintetiza a técnica como tradição da História da Arte, 

o eixo central do pêndulo, e o conteúdo como seus extremos, aquilo que há de movimentar a 

Estética,  seja entre o Naturalismo e o Romantismo, seja  entre a Renascença e o Barroco. 

Juntos, a Arte manteria sua Aura e sua História. Mesmo com mudanças pontuais, os recursos 

técnico-linguísticos  da  pintura,  escultura  e  escrita  permaneceram os  mesmos,  mas  com o 

conteúdo das obras se modificando em seguimento às mudanças do  zeitgeist da sociedade 

europeia-ocidental. 

A progressão  tecnológica  desencadeada  a  partir  do  surto  industrial  europeu,  no 

entanto,  viria a trazer consequências drásticas para a Era da Arte.  A partir  do advento da 

fotografia,  da  gravura  e  posteriormente  do  cinema,  antigas  formas  de  artes  visuais  são 

ameaçadas  de  perder  legitimidade  como  representação  da  vida.  Como  poderia  a  pintura 

representar, nas palavras de Baudelaire, “a época, a moda, a moral, a paixão” melhor que a 

fotografia e a gravura? 

A contemplação da arte,  portanto,  é  ameaçada pelas novas  técnicas de  reprodução 

visual, a prometerem superar o artista na função de “janela do mundo”. No entanto, tão logo a 
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âncora pendular  da História  da Arte é comprometida,  o movimento artístico responde em 

prontidão: nasce o Modernismo. 

Greenberg e Platão: A História da Arte na Alegoria da Caverna

A partir  do processo de intenso progresso técnico-industrial  vivido pela Europa no 

século XIX, a vida se torna melhor representada pelos instrumentos mecânica de reprodução 

visual, e o conteúdo da obra de arte passa a perder valor. Poucos duvidam que a fotografia do 

soldado  beijando  a  moça  no  cais  de  Nova  Iorque  pode,  melhor  que  qualquer  pintura, 

representar  o  clima  de  euforia  dos  Estados Unidos no  imediato  pós-Segunda Guerra.  Da 

mesma maneira, seria difícil encontrar um conto ou poema a sintetizar melhor a aurora da 

sociedade industrial americana dos anos 20-30 que o filme ‘Tempos Modernos’, do aclamado 

Charles Chaplin. 

As Belas Artes perdem, assim, a função de ‘Janela do Mundo’, e consequentemente a 

História da Arte perde sua âncora pendular a demarcar os movimentos estilísticos através do 

tempo.  O conteúdo não mais poderia ser uma questão da Arte, mas única e exclusive seu 

caráter antigamente eterno e imutável: a técnica. 

Deslegitimados os eixos extremos da obra de arte, resta ao eixo central do Belo, sair 

de sua posição fixa e gerar movimento. Por influências iluministas a época, a História da Arte 

abandona  seu pêndulo para  passar  a  deslocar  em um sentido linear  para  frente.  Rosalind 

Krauss seria uma das críticas de arte modernista a ter maior consciência desse movimento, 

além de suas eminentes contradições. Diz ela:

A solução, a nosso ver, estaria numa demonstração clara do tipo: "se x, logo y". O 
silogismo que adotamos era de origem histórica, o que significava que só podia ser 
lido numa direção; era progressista. Não era possível nenhum à rebours,  nenhum 
movimento de retorno. A história que víamos, de Manet até os impressionistas e  
Cézanne, e depois até Picasso, era como uma serie de salas en enfilade. Em cada 
uma dessas salas o artista explorava, até os limites de sua experiência e de sua  
inteligência  formal,  os  constituintes  específicos  de  seu  meio.  Seu ato  pictórico 
tinha por efeito abrir a porta para o próximo espago, fechando, simultaneamente, o 
acesso  ao  que  o  precedia.  A  forma  e  as  dimensões  do  novo  espaço  eram 
descobertas pelo ato pictórico seguinte (KRAUSS, 1997, p. 167).

Seria  preciso  definir,  no  entanto  o  que  levaria  a  Arte  a  ter  em sua  História  uma 

progressão Qual seria  seu papel,  o do artista  e  do teórico para que se pudesse adotar tal  

discurso? Como se sabe, tendo o conteúdo deixado de ter relevância para a Estética, seria 
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então papel da técnica gerar o movimento histórico progressista na arte, através de intensa 

utilização  de  inovação  técnico-linguística  por  parte  dos  artistas.  Assim,  o  Modernismo 

adotaria como discurso a ruptura com a tradição, a fim de se chegar um nível mais elevado de 

arte, uma arte cada vez mais aspirante à pureza. 

Não se pode deixar de perceber no deslocamento do movimento da História da Arte 

um novo teor iluminista e platônico na produção estética. Na República de Platão, a arte como 

Mimeses, ou seja, imitação ou semelhança, seria rejeitada por seu caráter ilusório e distante da 

Verdade. A História da Arte modernista, na Alegoria da Caverna, seria o homem abandonando 

as sombras (tradição e arte como representação), subindo pelo caminho inclinado para chegar 

à luz (razão e pureza), conhecendo, enfim, o Mundo das Ideias (Verdade e Arte Pura). Cada 

ruptura técnica seria um novo passo em direção à saída da caverna, e seria o papel do artista 

empurrar o homem nesse sentido. Surgem, assim, as vanguardas. 

Clement Greenberg, talvez o mais importante teórico da primeira metade do século 

XX,  criaria  a  Metanarrativa  da  História  da  Arte  modernista  mais  próxima  à  Alegoria  da 

Caverna de Platão. Segundo o próprio, a arte pura seria aquela a explicitar essencialmente o 

que lhe é exclusivo – algo próximo à definição do Mundo das Ideias. Diz ele: 

A arte realista, naturalista, havia dissimulado os meios, usando a arte para ocultar a 
arte; o modernismo usou a arte para chamar atenção para a arte. As limitações que 
constituem os meios de que a pintura se serve — a superfície plana, a forma do 
suporte, as propriedades das tintas — foram tratadas pelos grandes mestres como 
fatores negativos, que só podiam ser reconhecidos implícita ou indiretamente. Sob 
o modernismo, as mesmas limitações passaram a ser vistas como fatores positivos, 
e foram abertamente reconhecidas. (GREENBERG, 1997, p. 102)

Como dito  anteriormente,  o  sentido  estético  do  Modernismo seria  rumo à  pureza, 

atingida  por  uma  inovação  técnica.  A  pureza  na  arte  pictórica,  segundo  Greenberg,  a 

planaridade,  e  assim seria  possível  observar  o  começo  de  sua  explicitação,  além de  sua 

progressão através do tempo, criando a então necessária narrativa platônica à História da Arte. 

Finaliza o teórico: 

As pinturas de Manet tornaram-se as primeiras pinturas modernistas em virtude da 
franqueza com que declaravam as superfícies planas em que estavam pintadas. Os 
impressionistas, seguindo Manet, repudiaram as subcamadas e os vernizes para não 
deixar nenhuma dúvida, ao olhar, de que as cores usadas eram feitas de tinta saída 
de tubos ou potes. Cézanne sacrificou a verossimilhança, ou a exatidão, no intuito 
de ajustar o desenho e a composição mais explicitamente à forma retangular da 
tela. (GREENBERG, 1997, p. 102-103)

Rumo ao abismo: A Morte da História da Arte
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Sabe-se  hoje  que  a  História  da  Arte,  após  sua  caminhada  rumo  à  pureza,  acabou 

chegando ao abismo, mas seriam poucos a prever tal drástico destino.  Admitia-se a inovação 

técnica como propulsora dessa empreitada rumo à luz, sendo essa a única questão relevante do 

modernismo. É interessante observar como a arte figurativa – a privilegiar o conteúdo da obra 

– tendo sido predominante e praticamente exclusiva até o final do século XIX, perde cada vez 

mais  espaço  no  século  XX,  se  tornando  menos  presente  com a  chegada  do  Cubismo,  e 

totalmente ausente com o Suprematismo. 

As vanguardas artísticas, tais  como o Construtivismo e o Futurismo, são o melhor 

sinal  do  que  se  propunha  no  modernismo.  Unificados  estético  e  intelectualmente, 

vanguardistas criariam em cada grupo novos capítulos da História da Arte – a ingenuamente 

acreditar serem epílogos, como diria Belting – na forma de manifestos trazendo a Boa Nova. 

Caberia aos críticos o papel de sismógrafos, ou seja, anteceder novos terremotos, como quem 

avisasse ao leitor (comunidade artística) que a página estava sendo virada. Ambos estariam, 

assim, comprometidos como projeto da Modernidade.

O  que  fazer,  no  entanto,  quando  a  pureza  parece  ter  sido  enfim  alcançada?  No 

Expressionismo Abstrato a planaridade se mostrava uma questão já resolvida, e, mesmo na 

literatura, modernistas brasileiros como Clarice Lispector lograriam alcançar romances não 

figurativos, como ‘Água Viva’, no qual a ausência de estória aparenta um grau máximo de 

pureza literária – apesar de tal livro ser publicado apenas no início da década de 70, devido a  

um lag das tendências culturais usuais no Brasil, no qual o Modernismo começou apenas em 

1922. Perdendo a narrativa necessária, as inovações técnicas perdem para a História da Arte o 

sentido de existência, como diria Ferreira Gullar (2005), para o qual a inovação é uma questão 

que termina  assim que realizada,  gerando uma contínua  necessidade  que necessariamente 

acabaria no esgotamento. 

As  vanguardas  a  produzir  com  manifestos  novos  capítulos  da  História  da  Arte 

acabariam também por se tornar cada vez mais inviáveis a  partir  da década de 50.  Duas 

Guerras  Mundiais  teriam profundos efeitos  sobre  quaisquer  metarrativas  que  previssem a 

História em progressão. Camus (1941) e, com ele, o Existencialismo logo surgem a evidenciar  

a vida humana como caos, sem sentido definido. 

Qualquer visão unificada de mundo tornava-se também temerária, principalmente após 

as tentativas coletivistas de barbárie, como o Fascismo. Toda visão de mundo coletiva a se 
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dizer universal é então rejeitada por seu caráter necessariamente autoritário. A identidade (de 

idem, ‘igual’ no grego) é assim ressignificada e perde seu componente de unidade, seja ela 

estética  ou  intelectual.  Hélio  Oiticica,  apesar  de  ainda  pensar  a  arte  em  um  sentido  de 

vanguarda,  seria  dos  primeiros  a  perceber  a  falência  dos  ‘ismos’,  como  escrito  em  seu 

‘Esquema Geral da Nova Objetividade’. Não a toa hoje contemporaneidade é cada vez mais 

marcada por manifestos particulares de artistas que não se enquadram em qualquer vanguarda, 

como observado por Eric Hobsbawn em 2008:

Não tive oportunidade de me inteirar muito dos manifestos desse fim de semana, 
mas  uma  coisa  que  me  chama  a  atenção  é  que  tantos  deles  são  declarações 
individuais  e não,  como quase todos os  manifestos  do passado,  declarações de 
grupos, representando algum “nós” coletivo, formalmente organizado ou não [...] 
Esse é também, tradicionalmente, o caso dos manifestos das artes, que se tornaram 
bastante populares depois que os futuristas introduziram a palavra no mundo da 
arte em 1909 [...] Refiro-me, obviamente, às vanguardas que se reconheciam como 
tais na época, não a rótulos ou escolas criados retrospectivamente”. (HOBSBAWN, 
2013, p. 19).

A falência  da  Modernidade  se  dá  portanto  por  um  esgotamento  da  pesquisa  de 

inovação técnica que, deixando de ser questão no momento em que ocorre, perde sentido de 

avanço no momento em que qualquer narrativa baseada na ideia de “História da Arte em 

progresso”  começa  a  ser  desconfiada.  O  modernismo  morre  junto  com  o  projeto  da 

modernidade. 

 No entanto, se a História da Arte teria chegado ao seu fim, para que sentido iria a 

própria Arte? Bourriad ensaia uma resposta ao postular a pós-produção – ou seja, inserção 

editada de signos culturais a produzir uma nova significação – como tendência predominante 

da arte contemporânea. É possível, talvez, ver assim uma reaproximação com o conteúdo da 

obra de arte, mesmo que advindo de outras fontes. Diz Bourriad:

A Estética relacional [...]  descrevia a  sensibilidade coletiva na qual  se  inserem 
novas formas da prática artística. Ambas tomam como ponto de partida o espaço 
mental mutante que a internet, instrumento central da era da informação em que 
ingressamos, abriu para o pensamento. Mas a Estética relacional tratava do aspecto 
convivial e interativo dessa revolução (as razões pelas quais os artistas se dedicam 
a produzir modelos de socialidade para serem inseridos na esfera inter humana), 
enquanto a Pós-produção apreende formas de saber geradas pelo surgimento da 
rede: em sumo, como se orientar no caos cultural e como deduzir novos modos de 
produção a partir dele. De fato, é surpreendente que as ferramentas mais usadas 
para  produzir  esses  modelos  relacionais  sejam  obras  ou  estrutura  formais 
preexistentes,  como  se  o  mundo  dos  produtos  culturais  e  das  obras  de  arte 
constituísse um estrato autônomo capaz de fornecer instrumentos de ligação entre 
os  indivíduos,  como  se  a  instauração  de  novas  formas  de  socialidade  e  uma 
verdadeira crítica às formas de vida contemporâneas passassem por uma atitude 
diferente em relação ao patrimônio artístico, pela produção de novas relações com 
a cultura em geram e com a obra de arte em particular. (BOURRIAD, 2009, p.8-9)
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Conclusão: O Rei está morto, vida longa ao Rei?

Esse artigo teve como intuito mostrar as bases nas quais se ancoravam a História da 

Arte pelas quais ela ao seu fim. Evidenciando a teoria de Baudelaire sobre o Belo, que separa 

o componente eterno – a técnica – e o componente transitório, reflexo do zeitgeist da época – 

o conteúdo.  Ambos componentes  funcionavam de  modo a colocar a  História  da Arte  em 

movimento pendular, sendo a técnica o eixo pendular, e o conteúdo o pêndulo. 

Foi mostrado que, com o advento das técnicas objetivas de reprodução visual,  tais 

quais a fotografia e a gravura, a Arte, além de perder sua aura, com dito por Walter Benjamim,  

perde sua legitimação como “Janela  do Mundo”.  O conteúdo,  assim,  perde sentido como 

questão artística e a História da Arte perde seu pêndulo. Seguindo a tradição platônica, os 

artistas e teóricos passam a enxergar um sentido linear progressista na História, com a técnica 

– eixo central e outrora fixo – como instrumento de inovação, a fim do alcance estético da 

pureza.   

A História da Arte chega ao fim devido a três fatores: 1- tendência de esgotamento da 

pesquisa de ruptura técnica, com a pureza praticamente alcançada nos mais diversos meios de 

expressão artística a partir da década de 50; 2- esgotamento do discurso metanarrativo de 

História  em progresso,  devido ao  anticlímax  da  Modernidade  que  foram as  duas  guerras 

mundiais,  com  subsequente  emergência  do  existencialismo;  3-  progressiva  rejeição  dos 

artistas às identidades grupais de discursos coletivistas, devido à experiência autoritária dos 

fascismos. 

A arte contemporânea, surpreendentemente, emerge a partir da década de 60 com a 

reaproximação com a vida e o resgate do conteúdo como questão – hoje balizado pela pós-

produção, como conceituado por Bourriad. No entanto, este artigo não teve como objetivo 

especular sobre uma eventual nova História da Arte, deixando aos conseguintes tal hercúlea 

tarefa. 
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