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Resumo 
 
O presente artigo versa sobre as relações entre arte, história e política na modernidade a 
partir de uma reflexão sobre a atuação do historiador Hans Sedlmayr (1896-1984) no 
contexto alemão. 
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Abstract 
 
This article focuses on the relationship between art, history and politics in modernity from a 
reflection on the role of historian Hans Sedlmayr (1896-1984) in the German context. 
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Há que tomar muito a sério estas afirmações:  a proclamação da autonomia 
da arte constitui um acontecimento das mais graves conseqüências.  Um 
novo ídolo surgiu:  a arte como supremo valor. 

Hans Sedlmayr, 1960, pp.58-59 

 
 

O historiador da arte Hans Sedlmayr (1896-1984) é referenciado por 

Kultermann como um dos mais conhecidos representantes da especialidade na 

Alemanha dos primeiros anos pós-Segunda Grande Guerra.  Austríaco, formou-se 

primeiramente sob a tradição da Escola de Viena1 - vindo a se tornar, 

posteriormente, um dos principais representantes da chamada Segunda Escola de 

Viena2, ao lado de Otto Pächt (1902-1988). 

A ascensão do regime nazista alemão, no entanto, deu novos rumos para 

a Escola de Viena.  Numerosos estudiosos foram obrigados a emigrar, 

principalmente para a Inglaterra e para os Estados Unidos.  Entre eles, Otto Pächt, o 

qual forçadamente transferiu-se para a Inglaterra.  Já Hans Sedlmayr, nazista 

declarado, coordenou o Instituto de História da Arte da Universidade de Viena 

durante a guerra.  Com o fim da Segunda Guerra e a queda do regime nazista, a 

carreira de Sedlmayr nesta instituição do mesmo modo chegou ao fim:  o historiador 

é afastado do seu posto na Universidade de Viena. 
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Nos anos que se seguem, Sedlmayr publica a polêmica obra A perda do 

centro (1948).  Segundo Wood, torna-se um “enorme sucesso popular”, traduzido 

para as línguas inglesa (1957), espanhola (1959), japonesa (1965) e italiana (1967) 

(WOOD, 2000, p.13).  Nela, Sedlmayr articula, de maneira bastante peculiar, o que 

ele chama de “a perda do centro” na arte com o afastamento desta do homem:  “a 

arte se distancia do homem, da humanidade e da justa medida” (SEDLMAYR, 2009, 

p.82).  No entanto, tal afastamento releva uma realidade ainda mais nociva à 

condição humana:  o afastamento humano do divino.  Sedlmayr acredita que o 

homem não pode ser autônomo em relação ao divino, da mesma forma que não 

pode haver arte, arquitetura, pintura autônomas.  E observa: 

A imagem humana não pode ser mantida sem se acreditar que o homem é, 
potencialmente, a imagem de Deus e faz parte de uma ordem universal, 
mesmo com problemas. 
Este é o ponto básico (SEDLMAYR, 2009, p.135). 

Em 1951, pouco depois da publicação de A perda do centro, Sedlmayr 

assume cadeira na Universidade de Munique, onde inicia “a conhecida atividade 

docente” na dada instituição, tendo “uma influência duradoura na geração mais 

jovem de historiadores da arte alemães”  (KULTERMANN, 1996, pp.324-325).  A 

situação é, no entanto, fortemente contestada por muitos historiadores alemães que 

olhavam (e olham) com suspeição para o historiador.  Até hoje, as críticas à 

Sedlmayr persistem no tempo. 

Vozes importantes da história da arte alemã do pós-guerra – por exemplo, 
Werner Hofmann, Willibald Sauerländer, Max Imdahl, Martin Warnke e Hans 
Belting – têm frequentemente rejeitado o irracionalismo, o espiritualismo, a 
arrogância interpretativa, e a desatenção ao fato histórico por parte de 
Sedlmayr (WOOD, 2000, p.13). 

Por exemplo, o historiador Hans Belting (1935-), o qual, em 1980, assume 

a cátedra de Sedlmayr na mesma Universidade de Munique, irá a ele se referir como 

uma “voz conservadora” diante da ruptura moderna:  um “opositor da modernidade”. 

Em 1955, Sedlmayr publica A Revolução da Arte Moderna, obra na qual 

o historiador novamente se ocupou do que considerava serem os problemas da arte 

moderna:  a autonomia da obra de arte como um reflexo do afastamento do homem 

para com o divino.  Segundo Sedlmayr: 
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A Natureza, a criação, o Homem como criação são para a nova estética, 
que os desvaloriza, muito menos interessantes que as criações da arte ou 
da técnica.  (...) 
Depois que Deus foi “abolido” como criador, deve suprimir-se também a 
faculdade criadora do homem, na qual inspiração e obediência, mistério e 
espontaneidade desempenham um papel insuportável para o homem 
moderno (...). 
A revolução contra a criação artística constitui uma revolução contra a 
essência e o mistério do mundo humano (SEDLMAYR, 1960, pp.59;  75) 

Logo de início, Sedlmayr já evidencia mais uma vez seu posicionamento 

em relação à modernidade artística.  No prólogo de A Revolução da Arte Moderna, 

o historiador afirma sobre as poucas ilustrações presentes no livro que estas “não 

mostram obras-primas da arte moderna, mas sim obras em que se pode afirmar que 

aparecem ampliadas as suas tendências típicas” (SEDLMAYR, 1960, p.7):  “a busca 

pela pureza”, “as artes no âmbito da geometria e da construção técnica”, “o absurdo 

como recurso da liberdade”, “a busca pelo original”, sobre as quais o historiador 

disserta ao longo da obra.  O interessante, contudo, é perceber o que Sedlmayr não 

considera uma “obra-prima” da arte moderna.  Na lista estão:  Marcel Duchamp 

(1887-1968), Hans Arp (1886-1966), Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806), 

Constantin Brancusi (1876-1957), Wassily Kandinsky (1866-1944), Paul Klee (1879-

1940), Max Bill (1908-1994), Robert Delaunay (1885-1941), Piet Mondrian (1872-

1944), Ivan Léonidov (1902-1959), Antoine Pevsner (1886-1962), Ludwig Mies van 

der Rohe (1886-1969), Alexander Archipenko (1887-1964), Salvador Dalí (1904-

1989) e Alexander Calder (1898-1976). 

Ao longo da obra, Sedlmayr  trata do que chama “supremos interesses da 

arte moderna”, de forma a elucidar que os “ideais modernos” (conforme palavras de 

Sedlmayr) como a geometria, a pureza, a técnica moderna ou o inconsciente são, na 

realidade, “extra-artísticos”, ou seja, não são próprios da arte.  Sobre a pureza, por 

exemplo, que “é essencialmente estranha à arte e, desde o momento que lhe dá 

entrada, fá-lo com a idéia de se adaptar a um âmbito que lhe é inferior” 

(SEDLMAYR, 1960, p.96).  Nesse sentido, o historiador conclui que a verdadeira 

“revolução da arte moderna” refere-se a um movimento artístico negativo, tendo em 

vista que a arte se orientou “para poderes extra-artísticos ou se ter declarado 

autônoma e, em última conseqüência, esta autonomia se ter solucionado no não 

artístico” (SEDLMAYR, 1960, p.106). 



1630 
 

Hans Sedlmayr introduz e conclui o estudo com uma mesma questão:  

“que é arte moderna?”.  Nas primeiras linhas da obra, o historiador chama a atenção 

de que, “mesmo sendo usada no sentido de  elogio ou de refutação” 

com a expressão “arte moderna” (...) chama-se a atenção para o fato de 
que em qualquer momento do “nosso tempo” surgiu na arte (...) algo 
“complemente novo”, algo que diferencia esta “arte moderna”, e apenas a 
ela, de toda a “arte antiga”.  Esta novidade, mais sentida na sua essência 
que realmente conhecida, tem sido apaixonadamente exaltada e da mesma 
forma combatida, tem sido compreendida e mal compreendida, não sendo 
precisamente os partidários da arte moderna os que melhor a 
compreendem (SEDLMAYR, 1960, p.9). 

Adverte mais a frente que entre os dois opostos, plantam-se latentemente 

as questões: 

em que consiste realmente esta arte que a si mesma se chamou moderna?  
O que é que a diferencia da outra arte do nosso tempo que não é moderna?  
Tem, pois, sentido falar “da” arte moderna quando nela são possíveis 
contradições do tipo da pintura „abstrata‟ e do Surrealismo? (SEDLMAYR, 
1960, p.9) 

Por fim, o historiador conclui acreditando que a “talvez historicamente 

necessária” (e com o tempo “insuportável”) modernidade somente é tolerada por 

considerá-la como algo passageiro, pois, afinal, “não só revela uma velha substância 

indestrutível, como igualmente a fundada esperança de um modernismo mais 

humano” (SEDLMAYR, 1960, p.119). 

Tendo em vista as afirmativas de Sedlmayr, alguns apontamentos se 

fazem necessários de forma a contextualizar a crise instituída entre produção 

artística e narrativa histórica. 

Belting afirma que a entrada da modernidade no início do século XX 

causou dois tipos muito distintos (e, ao mesmo tempo, complementares) de reações.  

De um lado, os “guardiões da história” (como Hans Sedlmayr) viam aproximar-se o 

fim da arte, o que ameaçava igualmente o seu campo científico.  Por outro, os 

partidários da modernidade negavam a grande ruptura, na medida em que a 

explicavam como mera etapa no longo e contínuo caminho da arte. 

Para agravar o conflito, a noção de que a nova arte não precisava de uma 

fundamentação histórica, distanciando-se assim da tradição, configurava-se como o 

grande temor da história da arte pela arte moderna.  A arte moderna, ao contrário de 
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se aproximar da história, se distancia dela na medida em que deseja romper com 

qualquer aspecto que se refira à tradição. 

Vozes conservadoras, como (...) Hans Sedlmayr (grifo nosso), que 
lamentavam nas universidades alemãs o abandono da herança histórica, 
utilizavam a tradição decorrida como um espelho no qual a arte moderna 
podia oferecer apenas uma imagem distorcida (BELTING, 2006, p.250). 

A história da arte, apesar de ciência moderna, não se aplicava à arte 

moderna, mas buscava seu objeto científico no passado.  Enquanto 

empreendimentos modernos, a história da arte e a vanguarda artística se baseavam 

na autonomia do campo, fosse da produção artística, fosse da ciência da arte.  No 

entanto, a história da arte não poderia apoiar e se apoiar nessa produção artística 

tendo em vista que não sabia se poderia continuar a exercer o seu papel diante da 

arte moderna:  não poderia endossar uma coisa que colocasse sua integridade em 

risco.  A modernidade artística fundamenta-se na ruptura entre arte e história da 

arte, entre vanguarda e tradição. 

Ainda segundo Belting, a luta travada no início do século XX entre a 

produção artística e a história da arte foi menos sentida na primeira do que na 

segunda, manifestando-se no embate entre o desejo de posse da ciência da arte 

sobre o objeto, das leis do objeto, e a perda dos jovens parâmetros daquela ciência 

da arte recém-estabelecida, “que não queria permitir o questionamento dos seus 

próprios resultados pela evasão dos artistas de um terreno comum” (BELTING, 

2006, p.250). 

Para a história da arte, enquanto disciplina acadêmica ainda jovem em 

sua constituição, a produção artística moderna (logo, a ela contemporânea) era 

encarada com perplexidade, na medida em que esta produção não poderia ser 

julgada de acordo com os critérios comprovados da história. 

Hodin considera Sedlmayr como um dos historiadores que causou o 

maior impacto sobre o ponto de vista alemão da arte moderna, no contexto Pós 

Segunda Guerra.  Em um artigo escrito poucos anos depois da publicação das 

polêmicas obras de Sedlmayr, Hodin verifica a notória inimizade para com tudo que 

fosse moderno como uma reformulação das idéias de degeneração de Alfred 

Rosenberg (1893-1946)3 articulada ao “politicamente agressivo e estilisticamente 

regressivo ideal acadêmico de uma noção de beleza germânica pura (Das rassische 
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Schönheitsideal)” (HODIN, 1958, p.374).  No entanto, essa classificação de algumas 

manifestações artísticas enquanto degeneradas é anterior à fundação do Partido 

Nacional-Socialista, remontando a movimentos culturais racistas na Alemanha do fim 

do século XIX4. 

Em oposição à noção de sadio, o termo “degenerado” fora cunhado para 

designar uma condição anormal (anormalidade enquanto uma deterioração).  Em 

1892, uma analogia entre a degeneração patológica e a decadência já havia sido 

proposta por Max Nordau (1849-1923)5. 

Em Entartung [Degeneração] Nordau identificou nas tendências literárias e 
artísticas da época um tipo de indivíduo moderno, que ele chamou o 
degenerado.  Distinguindo-se por uma falta de disciplina mental e um 
desprezo pelo costume convencional e moral, o degenerado, de acordo com 
Nordau, também exibia uma série de “estigmas” físicos e mentais que eram, 
por sua vez, os sintomas de um cérebro doente e exausto.  A patologia de 
criatividade de Nordau foi subscrita por um medo darwiniano de que a 
“incapacidade” do degenerado ameaçava a sobrevivência da espécie (GUY, 
1998, 415-416). 

Na década de 1920, com o advento da modernidade artística, as teses de 

Nordau têm sua popularidade renovada, sendo desenvolvidos estudos que 

comprovassem as relações entre raça e estilo artístico.  Entre exemplos, Alfred 

Rosenberg publica ensaios que acusam a liberdade e a subjetividade estéticas 

moderna de desequilíbrio e de alienação, iniciando um processo de massificação 

dessa idéia.  Estas teses consolidam a posição da pintura de gênero realista alemã 

do século XIX como a expressão mais nobre da raça ariana. 

A partir de 30 de janeiro de 1933, com a ascensão do nazismo ao poder, 

“degenerado” e “sadio” já eram vocábulos correntes no meio cultural, utilizados para 

diferenciar a arte de vanguarda e a arte tradicional.  Entre as ações contra as 

vanguardas, destaca-se a mostra Arte Degenerada, maior acontecimento da 

campanha contra o modernismo. 

Em 30 de junho de 1937, Joseph Goebbels, ministro da propaganda, 
autorizou oficialmente a política de seqüestrar a assim chamada “arte 
decadente” das coleções públicas.  A infame exposição Entartete Kunst 
[Arte Degenerada] foi inaugurada duas semanas depois, em Munique.  
Setecentos trabalhos, abduzidos de 32 museus, foram organizados 
fortuitamente em várias categorias.  A instalação enfocava temas que 
ligavam arte moderna com degeneração moral, racial, psicológica e física, 
com o intuito de parodiar e desestabilizar seu reivindicado status cultural 
(BEHR, 2001, p.73). 
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Segundo Bortulucce, o principal objetivo da exibição era tornar pública a 

crise pela qual passava a arte moderna:  “a arte daqueles tempos sofria de uma 

enfermidade que, por sua vez, estaria conduzindo a vida cultural da humanidade ao 

colapso”. 

A “degeneração cultural” associada à arte moderna era vista como uma 
ameaça – e desta forma, com as suas perspectivas limitadas, a arte de 
vanguarda para os nazistas era um presságio do destino;  o caos que estas 
obras mostravam era de uma evidente depravação espiritual e intelectual. 
Para Hitler, a arte era um reflexo da saúde racial – logo as obras mais 
exaltadas pelo regime foram aquelas da Antiguidade e do Renascimento, as 
que possuíam valores adequados à cultura germânica.  Desta forma, a 
ofensiva contra a arte moderna possuía um caráter higiênico, pois tais obras 
mostravam sinais da evidente doença mental de seus criadores.  Em 
algumas exposições, fotos das pinturas tidas como “degeneradas” eram 
postas ao lado de fotos de casos de deformidade humanas retirados de 
revistas médicas.  (BORTULUCCE, 2008, p.66) 

A mostra foi minuciosamente articulada por Joseph Goebbels (1897-

1945), ministro da Propaganda de Adolf Hitler (1889-1945).  Goebbels não apenas 

se preocupou com a seleção das obras, mas também com a forma como seriam 

apresentadas ao público.  Dispostos desorganizadamente, quadros foram 

pendurados tortos, pinturas de doentes mentais de clínicas alemãs foram colocadas 

ao lado das obras de artistas consagrados, comentários políticos moralizantes e 

slogans pejorativos eram apresentados em letras garrafais ao lado das obras. Além 

disso, novos títulos foram atribuídos aos trabalhos, por outros mais “apropriados” e 

que mostrassem o verdadeiro significado das obras. 

Aberta ao público em 19 de julho de 1937, a mostra circulou pela 

Alemanha e contou com um público de mais de dois milhões de pessoas.  A 

exposição, constituída por cerca de 650 obras, contava com trabalhos de Pablo 

Picasso (1881-1973), Giorgio de Chirico (1888-1978), Georges Braque (1882-1963), 

Henri Matisse (1869-1954), Marc Chagall (1887-1985), Wassily Kandinsky, Piet 

Mondrian, Paul Klee, Edvard Munch (1863-1944) e Lasar Segall (1891-1957), entre 

representantes do expressionismo alemão.  Sobre os destinos das obras, algumas 

foram leiloadas, enquanto outras se destinaram à destruição sumária. 

Paralelamente à Arte Degenerada, o governo planejou e inaugurou a 

Grande Exposição da Arte Alemã, o que favoreceu o exercício de comparação entre 

a arte “degenerada” e aquela aceita oficialmente.  Um dos paradoxos verificado na 

dinâmica dessas duas exposições refere-se ao fluxo de visitantes:  a Exposição da 



1634 
 

Arte Alemã não alcançou o mesmo sucesso da Arte Degenerada, tendo sido visitada 

por pouco mais do que um quarto do público da segunda.  Além disso, vários artistas 

“degenerados” se celebrizaram, o mesmo não ocorrendo com artistas aliados ao 

governo, os quais foram inclusive estigmatizados, vindo a cair no ostracismo. 

Entre outras investidas contra tudo o que atendesse pelo termo 

“moderno”:  artistas foram obrigados a se afastar do circuito, bem como intelectuais 

judeus e opositores foram afastados de seus cargos públicos.  A Bauhaus (por 

exemplo), importante centro de ensino fundamental para a propagação do 

modernismo nas artes visuais e na arquitetura, foi fechada. 

Mesmo considerando as condições históricas em que estavam 

encerradas as concepções artísticas de Sedlmayr, é possível perceber uma 

aproximação entre a argumentação historiográfica do historiador e a ideologia 

nazista.  O argumento utilizado pelo historiador em A Perda do Centro e em A 

Revolução da Arte Moderna em diversos momentos possui semelhança muito 

grande com os próprios discursos políticos da época. 

Tratando particularmente do Expressionismo, Hans Sedlmayr (por 

exemplo) afirma que, ao desejar impetuosamente pelo “primitivamente puro”, 

acredita encontrá-lo “nos povos selvagens e no arcaico de todas as culturas, na arte 

dos inexperientes, das crianças e dos doentes mentais”, “no reino dos animais”, “no 

mito primitivo, no sonho, naquele caos gerador do qual (...) tudo pode vir” 

(SEDLMAYR, 1960, p.84-85).  E prossegue:  “os expressionistas exprimem-se 

obscuramente;  horroriza-os a claridade e a precisão do exato e refletido” 

(SEDLMAYR, 1960, p.86). 

Em discurso proferido em 1937, por ocasião da inauguração da Grande 

Exposição de Arte Alemã, Hitler ao responder à questão “que significa realmente ser 

alemão?”, responde:  “Ser alemão é ser claro”, fazendo uso das palavras de outro 

alemão.  E complementa:  “Isso, além do mais, deixa implícito que ser alemão 

significa ser lógico e, acima de tudo, verdadeiro...” (HITLER in CHIPP, 1996, p.484).  

Sobre os artistas modernos, os quais (segundo Hitler) “obviamente sofrem de uma 

doença dos olhos” e que, por isso, deveriam ser impedidos de “impor esses produtos 
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de sua interpretação errônea à época em que vivemos, ou mesmo que os 

apresentem como „Arte‟” (HITLER in CHIPP, 1996, p.486);  Hitler assim afirma: 

A arte não pode ser uma moda.  Assim como o caráter e o sangue do nosso 
povo pouco se modifica, também a arte terá de perder seu caráter mortal e 
substituí-lo por imagens dignas que expressem o curso de vida do nosso 
povo no constante crescimento de suas criações.  Cubismo, dadaísmo, 
futurismo, impressionismo, etc., nada têm a ver com nosso povo alemão.  
(...) 
Por nós, esses abutres da cultura e balbuciadores da arte da idade da pedra 
pré-histórica podem muito bem voltar para as cavernas de seus ancestrais e 
adorná-las com seus primitivos rabiscos internacionais (HITLER in CHIPP, 
1996, pp.483;  489). 

Evidencia-se, com isso, que o regime nazista considerava a arte moderna 

como um dos sintomas de colapso e declínio alemão, o qual, segundo Hitler, “não se 

podia explicar exclusivamente pela guerra perdida”: 

a enchente de lodo e lixo que o ano de 1918 projetou sobre as nossas vidas 
não foi produto da guerra perdida – apenas foi liberada por aquela 
calamidade para que chegasse à superfície.  Devido à derrota, um corpo já 
totalmente enfermo sofreu o impacto total de sua decomposição interna.  
Agora, depois do colapso dos padrões sociais, econômicos e culturais que 
só na aparência continuaram a funcionar, a sordidez que nelas já existia há 
muito tempo triunfou, e na verdade isso ocorreu em todas as camadas de 
nossa vida (HITLER in CHIPP, 1996, p.482). 

A arte interessa ao partido nazista enquanto elemento cultural agregador, 

produtor de identidade.  Hitler esclarece em seu discurso sua antipatia pela arte 

moderna pelo fato de, segundo ele, estar “completamente isolada de suas origens 

étnicas”.  E afirma: 

Até o momento em que o Nacional-Socialismo ascendeu ao poder, havia na 
Alemanha uma chamada “arte moderna”, isto é, quase todos os anos havia 
uma nova arte, como o próprio significado de sua denominação indica.  A 
Alemanha nacional-socialista, porém, aspira novamente a uma “arte alemã”, 
e essa arte terá um valor eterno, como todos os valores realmente criativos 
de um povo.  Mas, se essa arte voltar a carecer desse valor eterno para o 
nosso povo, então realmente isso significará que também ela não tem hoje 
um valor superior (HITLER in CHIPP, 1996, p.483). 

Hitler acreditava em uma arte alemã verdadeira e duradoura, pois para 

ele a arte fundamentava-se no povo alemão e não no tempo:  “O tempo passa, os 

anos vêm e vão.  Tudo o que nasce e viceja apenas em relação a uma certa época 

perece com ela” (HITLER in CHIPP, 1996, p.483). 

É interessante perceber como a história da arte estava arraigada por este 

contexto não apenas por uma simples questão de condição histórica, mas como 
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forma de legitimar a própria história da arte diante da produção artística moderna.  

Desse modo, negar a modernidade artística para o regime nazista fazia parte de um 

projeto político, tal como para a história da arte.  De alguma forma, o argumento de 

Hitler de que as obras de arte modernas apresentavam-se como sintomas de 

colapso e declínio alemão se relacionam com o argumento da “perda do centro” 

como manifestação do afastamento do homem (e, por conseqüência, do divino) de 

Hans Sedlmayr.  De alguma forma, no discurso de ambos também se evidencia que 

se a arte se encontra perdida por conta da conjuntura histórica ela também pode 

auxiliar a reordenar a sociedade. 

Com freqüência se ouve dizer que a arte se poderia pôr novamente em 
ordem quando a sociedade e a sua tabela de valores se ordenar.  Isto é 
certo.  Mas seria falso dizer que a arte não pode contribuir por si própria, e 
até essencialmente, para a dita ordenação (SEDLMAYR, 1960, p.116). 

Sendo assim, é possível perceber que as escolhas científicas e artísticas 

denunciam igualmente posições políticas.  Certeau, referindo-se especificamente à 

“operação historioigráfica”, de modo a questionar o produto e o produtor do fazer 

histórico, trata da incapacidade de suprimir a particularidade do lugar da fala, do 

domínio em que se realiza uma investigação.  Neste sentido, Certeau pensa o 

discurso histórico articulado a um lugar de produção social, econômica, política e 

cultural. 

Nessa perspectiva, a história da arte se revela como uma forma de 

representação.  Segundo Belting, a história da arte possui uma atividade de caráter 

dúbio:  ao mesmo tempo em que investiga obras portadoras de representação ela 

também é uma forma de representação dessas mesmas obras (BELTING, 2006, 

p.223).  A investigação histórica baseia-se em um discurso que é proferido por um 

indivíduo encerrado em determinadas condições socioculturais, em um determinado 

contexto.  Assim, do ponto de vista beltingano, a história da arte particularmente não 

é uma simples narração dos fenômenos artísticos destituída de caráter político. 

É preciso esclarecer que se compreende aqui enquanto “política” certas 

práticas sociais que envolvem os indivíduos em determinado discurso o qual deve 

ser lido tendo como referência o contexto histórico no qual foi produzido.  Logo, 

entende-se por “política” exercícios e relações de poder que se manifestam não tão 
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somente no âmbito administrativo estatal, mas igualmente em outras instâncias 

sociais (como no pensamento científico, nesse caso em particular). 

Hans Belting afirma ainda que “de maneira obstinada e quase paradoxal, 

projeto da antiga história da arte está associado ao projeto de modernidade”.  

História e estilo, par conceitual no qual se dá a conhecer “a verdadeira fisionomia” 

da história da arte enquanto fruto da modernidade, é hoje repreendida por seu 

caráter unilateral, tirânico, incontestável. 

Os grandes movimentos políticos projetavam o futuro tal como faziam as 
artes, embora de modo totalmente diferente.  Uns e outros eram guiados 
por utopias que eles queriam transpor para uma realidade futura.  Vontade 
de ação social e a de ação estética estavam estreitamente ligadas.  Ambas 
tinham motivos para renunciar ao historicismo do século XIX, no qual tinham 
suas raízes, e para proclamar uma “nova história” ou uma “nova arte”. 
O resultado disso é o que chamamos hoje de modernidade.  A lógica 
imperativa da história era, assim como o “verdadeiro” estilo da arte, mais do 
que mero conceito (BELTING, 2006, p.43). 

Segundo Belting, a história da arte e os museus são dois fenômenos 

modernos, coincidentes, os quais reúnem e expõem os fenômenos artísticos.  Logo, 

além de um conceito moderno, há também uma prática moderna que é exercida em 

ambos os lugares.  A presença dos fenômenos em ambas as instituições é marcada 

pela noção de privilégio (seleção e eleição) e de ausência (rejeição), dividindo o 

mundo em duas esferas:  o que é e o que não é artístico, o que faz e o que não faz 

parte da narrativa do artístico.  A arte não está na vida:  está no museu, na sala de 

exposições, nos institutos de pesquisa científica, no livro e em tantos outros lugares 

extraordinários.  A era da história da arte e a era dos museus se fincam na 

modernidade, servindo-se, no entanto, de fenômenos artísticos que surgiram, 

inclusive, antes e sem qualquer relação com estas instituições. 

Em No interior do cubo branco:  a ideologia do espaço da arte, Brian 

O‟Doherty disserta a respeito da construção do espaço expositivo moderno (o que 

inclui os espaços museológicos), considerando como uma de suas características 

essenciais o fato de apartar o mundo exterior de seus domínios:  paredes pintadas 

de branco, janelas fechadas, luz unicamente proveniente do interior como se nada 

mais fosse necessário ao objeto artístico para assumir vida própria.  Segundo 

O‟Doherty, este espaço estéril – “sem sombras, branco, limpo, artificial” – é o ponto 

de vista a partir do qual é enquadrada a história do modernismo.  O espaço branco, 
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ideal, se configura no arquétipo da arte do século XX:  “a obra é isolada de tudo o 

que possa prejudicar sua apreciação de si mesma” (O‟DOHERTY, 2002, p.3).  Por 

outro lado, O‟Doherty  afirma que o “envelhecimento” do modernismo evidencia os 

preceitos deste espaço e o contexto torna-se conteúdo. 

Esta lógica organizacional do espaço artístico não se restringe apenas a 

forma de apresentação da arte nos museus, mas pode ser lido em paralelo ao 

discurso historiográfico moderno da arte, à grafia usada pela história da arte para 

representar os fenômenos artísticos.  Este mesmo sentido de pureza, de 

esterilidade, de um espaço “artificial” (no sentido do que não é espontâneo, ou seja, 

o que é forçado, fingido, burlado) para a arte pode ser identificado na idéia de 

autonomia da arte. 

Danto, ao referir-se aos ideais modernos de pureza, aponta a “história do 

modernismo” como a “história da purificação, da limpeza generalizada, do libertar a 

arte do que quer que lhe fosse acessório”, relacionando tal concepção artística (e, 

de alguma forma, igualmente historiográfica) com a intransigência do discurso 

nacional-socialista:  “Não é surpreendente, simplesmente chocante, reconhecer que 

o análogo político do modernismo na arte foi o totalitarismo, com suas idéias de 

pureza racial e sua agenda de expulsar qualquer agente contaminador percebido?” 

(DANTO, 2006, p.78). 

Segundo Wood, os historiadores da arte, após a Segunda Guerra, 

tornaram-se mais cautelosos, até obcecados pelo “caso” de Sedlmayr, sendo seu 

discurso retomado como forma de advertência de uma interpretação infundada 

(WOOD, 2000, p.15). 

 

1
 O termo “Escola de Viena” é usado para designar o grupo de historiadores da arte atuantes na Universidade de 

Viena entre os séculos XIX e XX, responsáveis por assentar os alicerces metodológicos do campo científico 
então recém-fundado. 
2
 Surgida entre o final da década de 1920 e o início da década de 1930, em meio à crise do Instituto anos após a 

morte de Max Dvořák (1874-1921), a segunda (ou nova) Escola de Viena se tece em torno dos historiadores 
Hans Sedlmayr e Otto Pächt. 
3
 Alfred Rosenberg, político e escritor alemão, o mais importante ideólogo do nacional-socialismo, sintetizado na 

obra O Mito do Século XX (1930).  Rosenberg considerava negros, judeus e outros povos semíticos, como o 

nível mais baixo da escala, na qual no topo estava a raça branca ou ariana.  Rosenberg considerava os povos 
nórdicos como a raça superior a toda as outras, incluindo outros arianos.  Esta raça superior incluía os 
escandinavos (inclusive finlandeses), alemães, neerlandeses (holandeses) (incluindo o povo flamengo da 
Bélgica) e os ingleses. Os alemães, no entanto, foram proclamados como sendo a raça superior da raça 
superior.  O Tribunal de Nuremberg (ou Nuremberga) o condenou à morte por enforcamento, pelos crimes de 
guerra, sendo executada a sentença em 16 de Outubro de 1946. 
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4
 A história cultural alemã do século XIX, segundo Argan, tal qual a história política, é profundamente 

atormentada pelo turbulento processo de unificação nacional, alcançada em 1871, após a Guerra Franco-
Prussiana ou Franco-Germânica (1870-1871).  Considera o historiador que, da mesma forma que as invasões 
napoleônicas contribuíram para o surgimento do patriotismo alemão (enquanto reação), “o problema da unidade 
nacional alemã é a busca de um princípio de coesão espiritual entre povos do mesmo tronco étnico e lingüístico, 
porém politicamente divididos, com crenças religiosas, tradições populares e hábitos sociais diversos” (ARGAN, 
1992, p.168).  Nasce assim o Império Alemão (Segundo Reich), segundo Bortulucce, “lançando o início de um 
grande debate interno, fundamental para a compreensão dos rumos tomados pela sua arte até a primeira 
metade do século XX:  a questão da unidade nacional germânica”.  E prossegue:  “no final do século XIX, está 
estabelecida no Reich a idéia da nação germânica como aquela que possui uma missão histórica para o futuro, 
e, diante desta enorme responsabilidade, é necessário que a nação cresça em sólidas bases políticas, 
econômicas e culturais.  É preciso desenvolver a indústria e a tecnologia, ambicionar a hegemonia alemã” 
(BORTULUCCE, 2008, p.29).  Para o entendimento desse contexto, é fundamental se ter em vista o conceito de 
Mitteleuropa.  Afirma Delanty que a “Mitteleuropa não é apenas uma expressão geográfica referindo-se à região 
imutável que poderia ser descrita como situada a leste da Europa ocidental e a oeste da Europa Oriental”:  
associada a uma construção político-ideológica, a idéia é relacionada a um projeto de construção de identidade 
germânica.  Neste sentido, Delanty argumenta que a idéia histórica e culturalmente inscrita no termo Mitteleuropa 
não pode ser separada do fascismo e do anti-semitismo. 
5
 Max Nordau, médico judeu húngaro, ativista sionista.  Co-fundador, juntamente com Theodor Herzl (1860-

1904), jornalista judeu, da Organização Sionista Mundial, que visava criar uma pátria judaica na Palestina.  Os 
ataques de Nordau contra a sociedade, a política e a arte européia o fizeram controverso, em especial a obra 
Degeneração (1892). 
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