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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe uma investigação interdisciplinar a respeito da lógica do conceito 

ARTE, isto é, acerca das circunstâncias que justificam a categorização de algo por meio da 

expressão predicativa “é arte”. Sua premissa histórica fundamental é de que nas décadas finais 

do século XIX a produção artística sofreu mudanças estruturais cuja radicalização nos séculos 

seguintes evidenciaram de modo inequívoco as limitações das teorias estéticas orientadas pelo 

modelo clássico de definição. Como até meados do século XX os processos de categorização 

nos mais diversos âmbitos teóricos eram compreendidos à luz desse modelo, é possível dizer 

que a teoria estética foi confrontada com a necessidade de uma nova visão sobre a natureza 

desses processos. Com base nessa premissa, o problema norteador deste trabalho foi pensado 

como um análogo das demandas por escalabilidade envolvendo sistemas de informação: como 

dar conta de uma ampliação e diversificação exponencial de dados sem comprometer a 

eficácia operacional da sustentação responsável por seu processamento? Daí a ideia de um 

“desafio da escalabilidade” à teoria estética e o problema de sua superação, principalmente 

face os desdobramentos da arte contemporânea. Tomando como horizonte bibliográfico as 

discussões produzidas no contexto da filosofia contemporânea, mais especificamente no seio 

da tradição conhecida como “filosofia analítica”, este trabalho defende a tese de que a teoria 

do conceito agregativo elaborada pelo filósofo inglês Berys Gaut oferece elementos para uma 

compreensão da lógica do conceito ARTE capaz de superar satisfatoriamente o desafio da 

escalabilidade.   

 

Palavras-chave: Conceito ARTE. Concepção clássica de definição. Filosofia analítica. 

Desafio da escalabilidade. Teoria estética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work proposes an interdisciplinary investigation concerning the logic of the 

concept ART, that is, about the circumstances that justify the categorization of something 

through the predicative expression “is art”. Its fundamental historical premise is that in the 

final decades of the nineteenth century artistic production underwent structural changes whose 

radicalization in the following centuries unmistakably evidenced the limitations of aesthetic 

theories oriented by the classical model of definition. As the processes of categorization in the 

most diverse theoretical fields were understood in the light of this model until the mid-

twentieth century, it is possible to say that the aesthetic theory was confronted with the 

necessity of a new vision on the nature of these processes. Based on this premise, the guiding 

problem of this work was thought as an analog of the demands for scalability involving 

information systems: how to account for an exponential expansion and diversification of data 

without compromising the operational effectiveness of the support responsible for its 

processing? Hence the idea of a “scalability challenge” to the aesthetic theory and the 

problem of its overcoming, mainly in face of the unfolding of contemporary art. Taking the 

discussions produced in the context of contemporary philosophy as its bibliographic horizon, 

more specifically in the tradition known as “analytical philosophy”, this work defends the 

thesis that the cluster concept theory elaborated by the English philosopher Berys Gaut offers 

elements for an understanding of the logic of the concept ART capable of overcome the 

scalability challenge in a satisfactory way. 

 

Keywords: Concept ART. Classic conception of definition. Analytical philosophy. 

Scalability challenge. Aesthetic theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

O texto aqui apresentado, fruto de um trabalho desenvolvido junto ao Programa de 

Pós-Graduação Strictu Sensu (Doutorado) em Educação, Artes e História da Cultura (EAHC) 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pretende ser aquilo que, levando em consideração a 

descrição que o sítio eletrônico da instituição traz como objetivo principal do curso, deveria 

ser esperado após sua conclusão: a exposição dos resultados de uma pesquisa visando a 

produção de “conhecimento interdisciplinar a partir de pelo menos duas grandes áreas do 

saber: Educação, Arte e da História da Cultura, com ênfase na contemporaneidade”1. A 

“Arte” e a “História da Cultura” foram as áreas pelas quais este trabalho transitou, o que 

naturalmente o enquadrou na terceira linha de pesquisa do programa, intitulada “Culturas e 

Artes na Contemporaneidade”. E a filosofia, em especial a chamada “filosofia analítica”, foi o 

local teórico, por assim dizer, a partir do qual o contrabando de informações entre essas “duas 

grandes áreas” foi integrado e explorado. De que maneira essa integração produziu um 

“conhecimento interdisciplinar”, pelo menos em um sentido um pouco mais específico dessa 

expressão, é algo a que retornaremos em instantes. Antes, porém, parece conveniente uma 

descrição geral de alguns aspectos da pesquisa cujos resultados, certamente não conclusivos 

(ainda que, para esta etapa, concluídos), estamos prestes a compartilhar.  

 

“Mas, isso é arte?” – Essa questão, que serve de título a pelo menos dois livros 

abordando a relação entre as teorias estéticas e a atividade artística contemporânea2 

produzidos no marco teórico da filosofia analítica, bem poderia ter saído da boca de uma 

pessoa diante de alguma das produções apresentadas na última Bienal Internacional de Arte 

de São Paulo. É extremamente comum encontrar esse sentimento de confusão – e, porque 

não, de frustração e indignação – entre aqueles que inadvertidamente se veem frente a certos 

trabalhos expostos em mostras, galerias e museus que lidam com as produções artísticas mais 

recentes. 

Em 2014, por exemplo, uma funcionária da galeria Sala Murat, na cidade de Bari, 

Itália, equivocou-se ao fazer a limpeza do local e jogou no lixo uma obra de autoria do artista 

nova-iorquino Paul Branca (1974-     ) avaliada em cerca de 10 mil euros3. A obra não pode 

                                                 
1 http://up.mackenzie.br/stricto-sensu/educacao-arte-e-historia-da-cultura/ 
2 Cf. TILGHMAN, Benjamin. But is it art? Oxford: Blackwell, 1984 e FREELAND, Cynthia. But is it art? New 
York: Oxford University Press, 2001.  
3http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/02/1415797-faxineira-italiana-joga-fora-obras-de-arte-avaliadas-
em-r-32-il.shtml 
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ser recuperada, pois quando o equívoco da faxineira foi constatado, o serviço de coleta da 

cidade já havia recolhido o trabalho de Branca e o destruído.  

Situações semelhantes envolvendo funcionários de museus e galerias já haviam 

ocorrido em anos anteriores. Em 2004, uma empregada do Tate Britain, em Londres, também 

tomou parte de uma obra de arte, uma instalação do artista alemão Gustav Metzger (1926-    ), 

como sendo apenas lixo e a tirou para fora do museu. Porém, diferentemente do episódio 

ocorrido na galeria italiana, o fragmento do trabalho foi recuperado antes de virar, realmente, 

apenas lixo4. Poucos anos antes, em 2001, parte de um trabalho do badalado artista inglês 

Damien Hirst (1965-    ) exposto na galeria londrina Eyestrom também foi retirada de uma das 

salas de exibição pelo encarregado da limpeza após ser confundida com lixo. Mais uma vez, o 

trabalho exposto terminou sendo recuperado já que a porção descartada foi salva da destruição 

ao ser encontrada em um container prestes a ser recolhido pelo serviço local de coleta de 

lixo5. Relatos também dão conta de que em 1999 o mais conhecido trabalho da artista inglesa 

Tracey Emin (1963-    ), uma instalação consistindo em uma cama desarrumada, suja e 

rodeada de objetos espalhados a sua volta exposta no Tate Gallery, teve seus lençóis 

estendidos por um funcionário do museu, o qual jugou que a obra, intitulada My bed, havia 

sido vandalizada.  

Mais recentemente, em maio de 2016, em vez da confusão entre uma obra de arte e 

algo não artístico, o que chamou a atenção do mundo da arte foi um caso de confusão de algo 

não artístico tomado como uma obra de arte: um jovem de 17 anos resolveu “pregar uma 

peça” nos visitantes do San Francisco Museum of Modern Art e colocou seus óculos no chão 

próximos à parede de uma das salas de exposição. À medida que as pessoas foram parando 

diante da “obra” para “apreciá-la”, o jovem fez diversos registros fotográficos da brincadeira 

e a situação viralizou na internet, ganhando as páginas de diversos noticiários. Alguns 

visitantes, inclusive, foram fotografados fotografando o objeto como se ele realmente fosse 

algum tipo de trabalho digno dos cliques dos turistas, quiçá uma intrigante obra minimalista 

exposta pelo museu6... 

Esses exemplos, que certamente chegam a beirar o cômico, ilustram muito bem o 

quanto a produção artística contemporânea pode colocar em cheque nossas intuições sobre a 

distinção entre as obras de arte e outros objetos ou atividades a que recusaríamos aplicar o 

predicado “é arte”. É claro que no caso dessas confusões envolvendo os funcionários e 

                                                 
4 http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2004/8/040827_sacolixoas.shtml  
5 http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u18383.shtml 
6http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/05/1775290-oculos-deixados-no-chao-de-museu-nos-eua-sao-
confundidos-com-obra-de-arte.shtml 
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funcionárias dos museus/galerias estamos falando de pessoas não familiarizadas com o 

experimentalismo radical que marcou a história da arte em décadas mais recentes, pessoas 

pertencentes a estratos culturais, sociais e econômicos cuja convivência com a arte que hoje 

ocupa os espaços institucionais é, provavelmente, meramente ocasional. Contudo, mesmo 

apreciadores já cientes do tipo de obras presentes em um museu de arte contemporânea e 

frequentadores assíduos poderiam facilmente ser lançados em um estado de confusão se 

alguém interessado em maiores esclarecimentos lhes perguntasse: “Se essa mobília é arte e a 

que está em casa não é, por que isso é assim?” ou “Mas isso em nada difere de lixo; por que 

não é simplesmente lixo?” Como tentativa de elucidação, exemplos poderiam ser dados, uma 

ou outra característica considerada mais relevante poderia ser apontada, explicações e 

tentativas de argumentos poderiam ser apresentadas: “Ah, isso é arte porque está no museu”, 

“Isso é arte porque um artista disse que era”, “Na verdade nada disso é arte; trata-se apenas de 

enganação para deixar algumas pessoas mais ricas”. Porém, esse tipo de resposta 

provavelmente não bastaria para responder de modo plenamente satisfatório ao tipo de 

pergunta levantado. E isso porque a questão a respeito de qual é a razão ou as razões que 

levam uma coisa qualquer a ser considerada arte extrapolam a ocorrência de um caso 

particular; o que está em jogo, em última instância, é sempre uma questão sobre o que, em 

geral, é a arte. 

 

O ponto de partida da reflexão que permeia esta pesquisa é um problema teórico que 

surge de uma constatação bem simples: no mundo existem coisas que são obras de arte e 

coisas que não são. O teclado do computador onde estas linhas foram escritas claramente não 

é uma obra de arte; mas uma tela pintada pelo artista brasileiro Candido Portinari (1903-1962) 

claramente é. Os passos que uma pessoa qualquer dá voltando para casa depois de um dia de 

trabalho claramente não constituem uma obra de arte, nem os vídeos e fotografias que alguém 

fez no último encontro festivo de sua família; mas um homem com o rosto pintado 

caminhando no interior de um museu conversando com uma lebre morta em seu colo é uma 

das obras mais celebradas do artista alemão Joseph Beuys (1921-1986). Esse fato trivial de 

que algumas coisas são arte e outras não são é, no entanto, de difícil justificação. Por que 

Como explicar desenhos a uma lebre morta (1965) é uma obra de arte e outras ações que até 

poderiam se assemelhar a ela em alguma medida não o são? Como explicar – e, 

consequentemente, justificar – a possibilidade de aplicação do predicado “é arte” a um caso, 

mas não ao outro? O presente trabalho, em seu aspecto mais geral, propõe-se a explorar essa 

questão e a defender um tipo de resposta para ela.  
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Mas, para sermos mais precisos, a questão aqui colocada não é exatamente a de se 

algumas coisas são obras de arte e outras não são; formulada dessa maneira, a questão nos 

comprometeria com um tipo de investigação que poderíamos caracterizar como “ontológica” 

ou “metafísica”, ou seja, com uma investigação acerca da natureza ou essência da arte. Ainda 

que, conforme veremos, essa perspectiva esteja historicamente ligada de maneira muito 

estreita ao tipo de questão que se pretende destacar neste trabalho, não é ela que esta pesquisa 

procurou responder. Desse modo, vamos retificar ligeiramente o ponto de partida mencionado 

acima: a simples constatação que conduz esta pesquisa é o fato de que chamamos algumas 

coisas de “arte” ou “obras de arte” e outras não. Essa mudança é necessária para marcar que a 

pesquisa cujo resultado aqui é apresentado não é uma investigação em ontologia da arte, mas 

sim uma investigação acerca do emprego do conceito ARTE7 quando utilizado como 

sinônimo (conceitos de mesma extensão, como diriam alguns) do conceito OBRA DE 

ARTE8. 

Quando dizemos “é arte” ou “é obra de arte” a respeito de algo existente no mundo, 

estamos categorizando essa coisa, isto é, estamos agrupando-a com outras a que já aplicamos 

essas expressões, o que geralmente é guiado pela presença de características que, acreditamos, 

distinguem-nas de outras coisas que não pertencem a esse mesmo grupo. Cada vez que vemos 

e entendemos uma coisa singular como sendo de um certo “tipo”, digamos assim, estamos, 

pois, categorizando. Se percebemos uma configuração material específica e a ela chamamos 

de “árvore”, sabemos que essa mesma expressão poderia ser aplicada corretamente a uma 

infinidade de coisas singulares, inclusive bem diferentes umas das outras, mas todas do 

mesmo tipo em algum sentido relevante. Poderia, igualmente, ser aplicada de maneira 

errônea, ocasião em que talvez fôssemos corrigidos e orientados a empregar outra categoria: 

“Isso não é uma árvore; é um arbusto”, por exemplo. Quando empregamos uma categoria – 

esse tipo que é expresso por meio de uma palavra ou conjunto de palavras de uma língua 

qualquer – estamos fazendo uso de conceitos. Algumas expressões linguísticas exprimem 

conceitos, outras não. A expressão portuguesa “arte” exprime o conceito ARTE, assim como 

a expressão alemã “Kunst” ou a expressão inglesa “art”. E ainda que estivéssemos escrevendo 

em inglês e, assim, falando do conceito ART, o fato é que as expressões “art” e “arte” 
                                                 
7 O uso das letras maiúsculas para indicar quando o discurso diz respeito a conceitos – não a palavras ou 
conjuntos de palavras que expressam os conceitos – é uma constante na literatura sobre o tema. Cf. 
LAURENCE; MARGOLIS, 1999. Neste trabalho essa convenção será seguida. 
8 A expressão “arte” nem sempre é utilizada como sinônimo de “obra de arte”; “arte” pode se referir a uma 
atividade cujo produto é uma obra de arte. O termo “obra de arte”, por sua vez, não traz essa ambiguidade. Ao 
considerarmos o conceito ARTE como coextensivo do conceito OBRA DE ARTE, o que se pretende enfatizar é 
que apenas a arte entendida como produto, enquanto produção artística, é que ocupará o pano de fundo das 
reflexões presentes neste texto. 
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estariam recorrendo ao mesmo conceito, mesmo ele também ocorrendo sob formas 

linguísticas diferentes. A linguagem exprime os conceitos, os quais indicam as categorias que 

empregamos em nossa atividade cognitiva de pensar e refletir sobre o mundo, sobre nós e 

sobre o nosso lugar no mundo.  

Não nos interessa aqui o processo histórico-psicológico por meio do qual chegamos à 

categorização de alguma coisa; não é a gênese do conceito ARTE o tema deste trabalho, mas 

sim as condições de sua aplicação no uso de locuções como a predicação “é arte”. Por apreço 

à precisão, a formulação mais exata do problema que as páginas a seguir tentaram responder 

poderia ser colocada nos seguintes termos: como pensar a lógica do conceito ARTE sem 

incorrer nas dificuldades explicativas que acossam as teorias estéticas que pressupõem a 

validade da concepção clássica acerca dos conceitos e, desse modo, superar o desafio da 

escalabilidade tipificado pelo advento da arte contemporânea? Claro que, colocado dessa 

maneira concisa e objetiva, o que esta pesquisa se propôs a fazer está longe de ser claro. 

Desse modo, a fim de explicitar o que está entramado nessa formulação, algumas 

considerações mais pontuais devem ser feitas. 

Em seu aspecto mais geral, este trabalho pretende apresentar, como dito, uma reflexão 

a respeito de qual é lógica do conceito ARTE. Perguntar pela lógica de um conceito é 

procurar entender como tal conceito efetivamente opera em nosso discurso, isto é, como ele se 

relaciona às coisas que, por seu intermédio, pretendemos referir – ou, empregando um 

vocabulário mais técnico, é explicar de que maneira certos itens do mundo são subsumidos 

sob esse conceito. Por meio das palavras “arte” e “obra de arte” – e expressões equivalentes 

em outras línguas naturais – designamos variadas ações e objetos, mas certamente não ações e 

objetos de quaisquer tipos. Desse modo, o que faz com que a locução predicativa “é arte” se 

aplique de maneira correta a algumas coisas e a outras não? Que propriedades ou 

características presentes nessas coisas permitem que o conceito ARTE, enquanto correlato 

lógico das expressões linguísticas a ele associadas, possa ser aplicado a elas? O que legitima o 

emprego desse tipo de predicado e permite que possamos determinar e decidir se seu uso é 

adequado ou não? 

O mesmo problema poderia ser colocado de outra maneira dizendo que o que está em 

pauta é uma discussão sobre a possibilidade de definição essencialista do conceito ARTE, ou 

seja, a possibilidade de uma resposta satisfatória à pergunta “o que é arte?” entendida como 

uma busca definicional. Tradicionalmente, a partir daquilo que comumente é chamado de 

“teoria clássica dos conceitos” (cf. LAURENCE; MARGOLIS, 1999), acreditava-se que os 

conceitos eram estruturas organizadas a partir de representações mentais acerca do mundo e 
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que essas estruturas poderiam ser expressas linguisticamente por meio de fórmulas que 

indicassem as condições necessárias e conjuntamente suficientes para sua aplicação correta. 

De acordo com esse modelo teórico, explicar a lógica do conceito ARTE equivaleria, pois, a 

defini-lo, ou seja, a explicitar que tipos de características todos os itens referidos por ele 

deveriam possuir (sua condição necessária) e, ao mesmo tempo, que tipos de caraterísticas 

apenas esses itens deveriam apresentar (sua condição suficiente). Definir, nesse sentido, seria, 

então, o mesmo que revelar a natureza ou a essência das coisas subsumidas sob um 

determinado conceito. No entanto, a possibilidade de formulação de uma definição clássica do 

conceito ARTE, embora raramente questionada até meados do século XIX, passou a ser uma 

suposição absolutamente passível de contestação tão logo a arte moderna despontou no 

horizonte da história da arte. E, com o advento da arte contemporânea, tornou-se cada vez 

mais difícil acreditar e defender a ideia de que todas as produções artísticas pudessem 

compartilhar algo de comum e exclusivo, conforme exigido pela teoria clássica. Com isso, a 

eficiência do modelo clássico para a explicação da lógica do conceito ARTE e a concepção 

metafísico-essencialista a ele associada começaram a ser desacreditadas. Essa vertiginosa 

transformação e diversificação das artes a partir do século XX veio a constituir, então, um 

imenso desafio teórico ao projeto definicional tradicional.  

Assim, em analogia com problemas recorrentemente discutidos em áreas como a 

tecnologia da informação/processamento de dados, montagem de hardware e produção de 

softwares, e até a administração de finanças, pudemos passar à ideia de um “desafio da 

escalabilidade” à teoria estética: o problema de se pensar a possibilidade de uma subsunção 

conceitual capaz de dar conta desse aumento e diversificação exponenciais e constantes nas 

produções artísticas – já que nas áreas tecnológicas referidas a noção de escalabilidade remete 

à capacidade que um sistema deve possuir a fim de lidar com grande carga de ampliação de 

informação sem colapsar, isto é, sua capacidade de se manter funcional mesmo sofrendo 

modificações substanciais em sua base de dados. O que veremos nos capítulos que seguem é a 

explicitação dos pressupostos do desafio da escalabilidade às teorias estéticas tradicionais e a 

tentativa de superá-lo com base na teoria proposta pelo filósofo galês Berys Gaut (1958-    ), 

aqui chamada de “concepção agregativa de arte”. Essa teoria, assim será argumentado, é a 

melhor explicação disponível para a compreensão da lógica do conceito ARTE, na medida em 

que ela é capaz de superar o desafio da escalabilidade sem se tornar presa dos problemas que 

colocam em cheque algumas influentes explicações alternativas. Argumentar em favor da 

teoria agregativa e defendê-la frente a algumas objeções recentes constitui, pois, o objetivo 

principal deste trabalho. 
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O problema da lógica do conceito ARTE, delineado aqui na forma de um esboço que 

ganhará contornos mais precisos ao longo dos capítulos a seguir, toma como referência 

teórica para a condução das discussões sobre a possibilidade de sua definição, conforme já foi 

anunciado, uma tradição do pensamento filosófico contemporâneo chamada de “filosofia 

analítica”. É preciso enfatizar que a menção que acaba de ser feita à filosofia analítica como 

sendo uma das correntes da filosofia contemporânea é necessária para destacar com mais 

precisão a perspectiva teórica desta pesquisa, haja vista que, desde as primeiras décadas do 

século passado, a reflexão filosófica se bifurcou em duas vertentes de pensamento 

significativamente diferentes no que diz respeito a seus métodos de investigação e ênfase 

temática. A partir de então, tornou-se comum a alusão a uma “separação de caminhos” – 

expressão que traduz o título de uma importante obra de Michael Friedman (2000) sobre as 

origens da filosofia contemporânea – para demarcar as perspectivas da filosofia analítica em 

relação às da chamada “filosofia continental” ou “filosofia fenomenológico-hermenêutica”. 

Desse modo, as discussões filosóficas que perpassam esta pesquisa, mais do que filosóficas (o 

que não deixam de ser, claro) são pautadas pelo “caminho” analítico, o qual examinaremos 

em maior detalhe no capítulo 3. Com esses esclarecimentos iniciais, podemos agora voltar à 

questão do aspecto interdisciplinar do trabalho aqui apresentado. 

 

O objeto da pesquisa em curso, vimos, é o conceito ARTE e sua lógica. E, na medida 

em que conceitos são categorizações das coisas existentes no mundo, ou ao menos acerca da 

maneira como as pensamos, decorre que também os objetos, ações e atividades que 

habitualmente são chamados de “arte” ou “obra de arte”, em especial no contexto da arte 

contemporânea, também são objeto do estudo aqui apresentado. Uma ideia metodológica 

fundamental a esse respeito é a de que a reflexão sobre a lógica do conceito ARTE tem que 

tomar a produção artística como dado, pois como bem destaca o professor Celso Braida 

(2014) “a arte e as obras de arte estão dadas para o filósofo, pois a arte é uma dimensão que 

não é posta pelo pensamento do filósofo. O âmbito e o vigorar do artístico são dados 

inquestionáveis e prévios para o pensar filosofante” (p. 25). Ou seja, buscar a compreensão de 

como o conceito ARTE opera em nossa categorização do mundo exige que ele seja pensado 

em relação àquilo que pretende subsumir, e não o contrário: o dado, nesse caso, precede a 

investigação filosófica em torno de sua categorização e, como tal, deve ser aceito do modo 

como emerge em seu âmbito originário. Preceito semelhante já havia sido colocado em 
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destaque por Arnold Berleant em sua breve A note on the problem of defining “art”, 

publicada em 1964, onde o filósofo estadunidense observou que: 

 
Pode ser útil ao lidar com o problema da definição de “arte” olhar para o 
conceito uma vez mais e ir, por assim dizer, não de uma definição 
proposta em direção ao fenômeno considerado como sua denotação, mas 
sim dos fenômenos considerados como exemplificações da arte e das 
experiências pelas quais são conhecidos e buscados em direção ao 
conceito. (p. 239)9 
 

E quando esse fenômeno é algo humano, social e histórico e, consequentemente, sujeito a 

diversas mudanças, como é o caso das produções a que se atribui o nome de “arte”, o conceito 

que o abarca deve comportar a possibilidade irrestrita de internamente se ajustar ao novo. 

Poderíamos dizer, seguindo o que Peter Burger (2012) chama de “historicização da teoria”, 

que uma teoria estética viável só e possível quando o que se almeja é “a visão da conexão 

entre o desdobramento do objeto e o desdobramento das categorias” (p. 42). Assim, a lógica 

do conceito ARTE só pode ser adequadamente entendida quando a autonomia da arte e do 

artístico é tomada como um ponto de partida, não como um ponto de chegada. 

Portanto, ao propor o recorte histórico-teórico indicado nesta introdução, fica 

evidenciado que as áreas do saber em torno das quais este trabalho se articula são, por um 

lado, a filosofia, o que nos conduz a uma das áreas de concentração que constituem a 

dimensão interdisciplinar do programa de pós-graduação em Educação, Arte e História da 

Cultura, isto é, a área da história da cultura, já que a filosofia analítica, de cujas ideias sobre o 

problema da lógica do conceito ARTE será apresentada uma gênese histórica, é um influente 

produto da cultura contemporânea, principalmente nos países de língua inglesa e também nos 

países escandinavos. O outro aporte é, de maneira mais óbvia, a grande área das artes e de 

suas produções. 

 

Não parece ser tarefa das mais simples apontar um sentido unívoco e livre de 

desacordos a respeito do termo “interdisciplinaridade”. Pelo menos é isso que reiteradamente 

afirmam aqueles que fazem da interdisciplinaridade o objeto principal de seus estudos. Olga 

Pombo (1993), por exemplo, professora da Universidade de Lisboa e autora de diversos livros 

e artigos sobre o tema, não mostra qualquer desconforto ao constatar que “Não existe, de fato, 

qualquer consenso. Ninguém sabe exatamente o que é a interdisciplinaridade” (p. 10). O 

mesmo ponto é retomado, mais de vinte anos depois dessa declaração, no artigo 
                                                 
9 Todos os textos indicados em seus idiomas originais nas referências bibliográficas que aparecem em citações 
ao longo deste trabalho tiveram esses fragmentos traduzidos para o português com vista à dinamização da leitura. 
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Epistemologia da interdisciplinaridade, apresentado por ela no Seminário Internacional 

“Interdisciplinaridade, Humanismo, Universidade”10, sediado na Universidade do Porto: 

“Falar sobre interdisciplinaridade é hoje uma tarefa ingrata e difícil. Em boa verdade, quase 

impossível. Há uma dificuldade inicial (...) que tem a ver com o facto de ninguém saber o que 

é a interdisciplinaridade” (POMBO, 2008, pp. 9-10). Também o nepalês Moti Nissani (1997), 

professor do Departamento de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Wayne em 

Detroit, chama a atenção para o fato de que “Embora muitos tenham tentado definir a 

interdisciplinaridade (...), ela ainda parece ‘desafiar a definição’” (p. 203). No Brasil, o 

mesmo tipo de observação não deixou de ser feita ao longo dos diversos artigos que 

constituem o livro O que é interdisciplinaridade?, organizado pela professora Ivani Fazenda 

(2008).  

Na medida em que discutir a natureza da interdisciplinaridade não é o propósito deste 

trabalho, mas, por outro lado, é uma pesquisa capaz de articular um “conhecimento 

interdisciplinar” o que se pretende apresentar, a opção por um recorte específico e o amparo 

em uma das sugestões trazidas por algum desses renomados especialistas acerca do que seja 

esse conhecimento parece ser um procedimento justificado. Nesse sentido, considerando a 

explicação do significado do termo “interdisciplinaridade” proposta por Pombo (1994) como 

sendo “a combinação entre duas ou mais disciplinas com vista à compreensão de um objeto a 

partir da confluência de pontos de vista diferentes e tendo como objetivo final a elaboração de 

uma síntese relativamente ao objeto comum” (negritos da autora, p. 13), o caráter 

interdisciplinar do objetivo aqui proposto poderia ser assim descrito: explorar a questão da 

lógica do conceito ARTE (o objeto da pesquisa) a partir de uma perspectiva filosófica, 

situando a discussão no âmbito da história das ideias da filosofia analítica (tomada como um 

episódio da história da cultura), em sua relação com os desenvolvimentos da arte 

contemporânea (isto é, combinando-a com a consideração de contribuições vindas da história 

da arte). Entender esse objeto, o conceito ARTE, mediante a síntese da abordagem filosófica e 

a consideração da produção artística contemporânea é, portanto, o que faz desta pesquisa uma 

tentativa de contribuição ao conhecimento interdisciplinar. Para Georges Gusdorff (1995), por 

sua vez, “O conhecimento interdisciplinar deve ser uma lógica da descoberta, uma abertura 

recíproca, uma comunicação entre os domínios do saber, uma fecundação mútua, e não um 

formalismo que neutraliza todas as significações, fechando todas as saídas” (p. 22). Este 

trabalho, longe de fechar saídas e se voltar apenas ao lugar de onde principia sua construção – 

                                                 
10 O artigo fui publicado originalmente na antologia homônima Interdisciplinaridade, Humanismo, 

Universidade, coordenada pelo Prof. Carlos Pimenta, Porto: Campo das Letras, 2004. 
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a filosofia –, abre-se para o fazer artístico sem a pretensão de domá-lo ou normatizá-lo, mas 

sim de entendê-lo a partir daquilo que seu próprio devir histórico revela. E a compreensão da 

lógica do conceito ARTE não deixa de ser, em virtude da riqueza comunicativa aberta por 

essa aproximação, uma pista para a compreensão da lógica de qualquer outro conceito cuja 

historicidade e diversidade é a marca do tipo de fenômeno que ele pretende subsumir. É esse 

espírito de “fecundação mútua” aqui buscado que justifica, inclusive, a epígrafe deste 

trabalho.  

  

No primeiro capítulo, a concepção clássica a respeito dos conceitos, segundo a qual 

eles teriam uma estrutura definicional de caráter essencialista, será apresentada. Essa 

concepção está na base de conhecidas e influentes teorias estéticas que também 

examinaremos nessa seção do trabalho. E foi contra esse tipo de compreensão da lógica do 

conceito ARTE que os primeiros filósofos analíticos a se dedicar com atenção ao tema se 

colocaram, propondo em seu lugar uma visão alternativa. Explorar a contribuição desses 

autores e de outros que os sucederam é o objetivo do terceiro capítulo. Antes, contudo, 

veremos de que maneira as transformações ocorridas na produção artística principalmente 

após as últimas décadas do século XIX colocaram em xeque as teorias estéticas de base 

essencialista, inclusive, inspirando sua rejeição por parte dos filósofos analíticos. Em especial, 

com o advento da chamada “arte contemporânea” e a possibilidade de qualquer objeto ou 

ação ser considerado uma obra de arte, as explicações a respeito da lógica do conceito ARTE 

passaram a enfrentar um desafio teórico muito mais complexo. Em analogia com o anseio 

comum às áreas das ciências ligadas à informação de produzir sistemas capazes de operar 

com a ampliação irrestrita de dados – os chamados “sistemas escaláveis” –, o sistema 

explicativo-conceitual das teorias estéticas foi caracterizado como enfrentando um desafio de 

escalabilidade: como explicar a lógica do conceito ARTE de modo a dar conta do aumento 

exponencial e potencialmente infinito de sua variabilidade sem incorrer em dificuldades 

originadas pela produção de contraexemplos não previstos por essa lógica? No quarto 

capítulo, uma proposta de superação do desafio da escalabilidade é apresentada, discutida e 

defendida frente algumas objeções. O propósito nessa última etapa é mostrar que essa 

proposta, baseada na ideia de conceito agregativo, além de oferecer uma explicação da lógica 

do conceito ARTE capaz de lidar com a ampliação e diversificação radical dos fenômenos 

artísticos, também supera outras conhecidas alternativas propostas pelos filósofos analíticos 

ao não ser presa das dificuldades estruturais que fragilizam essas teorias.  
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CAPÍTULO 1 

A CONCEPÇÃO CLÁSSICA DE DEFINIÇÃO E AS TEORIAS ESTÉTICAS 

TRADICIONAIS 

 

 Este capítulo está dividido, conforme seu título já permite antecipar, em duas seções 

principais. Inicialmente, veremos em que consiste a concepção clássica de definição, isto é, 

quais são suas características mais relevantes e quais procedimentos metodológicos estão 

associados à sua obtenção. Esses aspectos serão colocados em destaque mediante uma 

consideração de sua gênese histórica, mais precisamente o exame dos escritos de Platão (428-

7 a. C. – 348-7 a. C.) nos quais tal concepção foi expressamente articulada. Apesar da imensa 

distância temporal que nos separa desse autor, sua abordagem dos aspectos normativos das 

definições contribuiu de modo decisivo para o estabelecimento das bases teóricas da mais 

predominante e duradoura explicação filosófico-psicológica a respeito dos processos de 

categorização11, o que, por si só, justifica aqui sua revisitação. Mas, mais do que isso, o 

conhecimento das demandas teóricas presentes nesse tipo de definição será fundamental para 

a plena compreensão do debate sobre a lógica do conceito ARTE envolvendo os filósofos 

analíticos, já que a emergência das discussões relativas à arte nessa tradição – discussões que 

serão o foco do capítulo 3 deste trabalho – se dá justamente com a enfática rejeição da tese de 

que uma definição desse conceito baseada no modelo clássico seja possível. Na segunda 

seção, examinaremos três tentativas paradigmáticas de elaboração de teorias sobre a natureza 

da arte levadas adiante no pensamento ocidental, procurando identificar e destacar nelas a 

presença de supostos típicos da concepção clássica de definição. Pelo fato dessas abordagens 

se comprometerem com esse modelo, elas serão chamadas aqui de “estéticas tradicionais”. 

Esse exame nos servirá para, além de comprovarmos o maciço influxo do modelo clássico de 

definição também sobre o âmbito das teorias estéticas, determinarmos os traços definidores 

das obras de arte colocados em evidência por cada um desses paradigmas teóricos. No 

próximo capítulo, a eficácia explicativa desses traços, isto é, sua capacidade para lidar 

adequadamente com os fenômenos artísticos e sua inserção histórico-cultural, será pensada e 

                                                 
11 Não é arbitrário, portanto, que a prestigiada coletânea de textos reunida por Margolis e Laurence (1999) sob o 
nome de Concepts: core readings inaugure a seção dos escritos antologizados no livro com a íntegra do diálogo 
Eutífron, de Platão (sobre o qual nos debruçaremos logo mais adiante). A respeito da importância da concepção 
clássica, a cuidadosa introdução escrita pelos organizadores (na verdade, seu capítulo 1) também é bastante 
clara: “Seria difícil exagerar a predominância histórica da Teoria Clássica. Aspectos dessa teoria remontam à 
antiguidade (ver Platão, capítulo 2 deste volume). E na filosofia os primeiros desafios sérios a seu estatuto só 
apareceriam na década de 1950, e na psicologia, só nos anos de 1970” (p. 10). 
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avaliada no contexto das profundas mudanças ocorridas no fazer artístico a partir da segunda 

metade do século XIX.  

 

1.1 A CONCEPÇÃO CLÁSSICA DE DEFINIÇÃO 

 

Se tomarmos como verdadeiros os relatos históricos que Aristóteles (384 a. C. – 322 a. 

C.) faz no livro A de sua Metafísica, o primeiro filósofo a propor uma teoria da definição (e a 

ver na busca por definições o procedimento fundamental da investigação filosófica) foi 

Sócrates (469 a. C. – 399 a. C): “Sócrates ocupava-se de questões éticas e não da natureza em 

sua totalidade, mas buscava o universal nessas questões, sendo primeiro a fixar a atenção 

sobre as definições” (987b)12. Realmente, o registro que temos do pensamento dos chamados 

filósofos “pré-socráticos”13 não nos autoriza a atribuição de algo semelhante a uma 

perspectiva definicional do conhecimento a nenhum deles; inclusive, o exame desses escritos 

revela que a palavra “definição” – ou alguma de suas variações, como as que encontraremos a 

seguir nos escritos de Platão, tampouco foi empregada por eles em qualquer acepção 

tecnicamente mais rigorosa14. Por outro lado, é conhecido que Sócrates não deixou para a 

posteridade nenhum apontamento escrito das ideias que professava15, o que certamente torna 

bastante problemática qualquer afirmação categórica a respeito dos seus ensinamentos e 

posições teóricas16. Mas, independentemente desse fato, o exame daquela que é considerada a 

principal fonte histórico-filosófica do pensamento socrático, os chamados “diálogos 

                                                 
12 A referência das citações de textos de Platão seguirá a paginação da edição oficial, publicada em 1578, e 
organizada por Henricus Stephanuse; as citações de Aristóteles, seguirão a edição oficial organizada por August 
Immanuel Bekker, membro da Academia Real da Prússia, entre os anos de 1831-1870. Nas referências 
bibliográficas, as edições efetivamente utilizadas para as citações serão indicadas. Em todas as citações dessas 
fontes antigas os textos originais em grego foram consultados por meio da plataforma Perseus Digital Library 
(http://www.perseus.tufts.edu/hopper/) e suas diversas ferramentas de estudo das fontes textuais greco-romanas. 
13 As fontes do pensamento dos filósofos pré-socráticos costumam ser agrupadas sob o nome de “fragmentos”, 
ou seja, fontes diretas, como citações e trechos das obras desses autores que perduraram, e também sob a 
chamada “doxografia”, que são fontes indiretas, como paráfrases, alusões e discussões dos posicionamentos 
desses autores. Uma excelente coletânea e comentário desse conjunto de textos disponível em tradução para o 
português é a edição de Kirk, G. G.; Raven, J. E., Schofield, M. Os filósofos pré-socráticos. 8ª ed. Lisboa: 
Calouste Gulbenkian, 2013. 
14 Pelo menos não na já referida compilação feita por Kirk e Raven (cf. nota 2). Além disso, no Greek 
philosophical terms, dicionário técnico elaborado por F. E. Peters (1967), não há, no verbete seguinte à entrada 
horismós, qualquer alusão ao emprego dessa palavra por parte dos filósofos pré-socráticos.  
15 No diálogo platônico Fedro, Sócrates discorre sobre a “inconveniência de escrever” (274b) e sentencia que a 
escrita “é muito perigosa e, nesse ponto, parecidíssima com a pintura, pois esta, em verdade, apresenta seus 
produtos como vivos; mas, se alguém lhe formula alguma pergunta, cala-se cheia de dignidade. O mesmo se 
passa com os escritos. És inclinado a pensar que conversas com seres inteligentes; mas se, com o teu desejo de 
aprender, os interpelares acerca do que eles dizem, só respondem de um único modo e sempre a mesma coisa” 
(275d).   
16 É conhecida entre os estudiosos da filosofia e da cultura antiga em geral a chamada “questão socrática”, ou 
seja, “o problema histórico e metodológico com o qual se defrontam e tentam resolver os historiadores que se 
empenham em reconstruir a doutrina filosófica do Sócrates histórico” (DORION, 2006, p. 19). 



24 
 
socráticos” de Platão17, permite-nos identificar uma série de indicações sobre a natureza das 

definições que, para os propósitos deste trabalho – o qual não tem quaisquer pretensões 

exegéticas a respeito dos escritos do mais conhecido discípulo de Sócrates –, chamaremos de 

“teoria socrática das definições”. 

É ponto pacífico entre os intérpretes e comentadores da obra platônica o fato de que 

ela pode ser dividida em três categorias distintas que remetem a momentos sucessivos de sua 

produção: os chamados “diálogos socráticos”, representados por escritos como a Apologia de 

Sócrates, o Laques, o Eutífron, o Hípias Maior, o Mênon e o Górgias18, entre outros; os 

chamados “diálogos médios”, como é o caso, por exemplo, dos diálogos Fedro, Fédon, 

Teeteto, Banquete e a República19; e os chamados “diálogos tardios”, como o Sofista, o 

Político e o Timeu. Penner (2006), para ficarmos com um desses intérpretes mais recentes, 

entende que os três períodos indicados por essas categorias correspondem a uma evolução 

(não necessariamente no sentido de aprimoramento, mas sim de afastamento de certas ideias 

iniciais) das posições de Platão. “[S]into-me à vontade”, diz o comentador,  

 
para dividir os diálogos de Platão em um grupo de primeiros diálogos 
‘socráticos’, onde o personagem Sócrates fala, mais ou menos, pelo 
Sócrates histórico, e um grupo de diálogos (médio e tardio), em que o 
personagem principal (agora nem sempre Sócrates) fala por Platão. (...) 
[E]mbora algumas de suas visões permaneçam as mesmas, o Platão dos 
diálogos médios e tardios (...) foi bem além do seu mestre. (p. 121) 
 

Partindo desse tipo de consideração, poderíamos – e o faremos a seguir – distinguir entre uma 

teoria socrática das definições, associada à primeira fase da obra de Platão, e uma teoria 

platônica das definições, associada aos outros dois períodos de sua produção textual. Um 

conjunto de afirmações comuns às duas teorias constituirá as teses centrais do que está sendo 

chamado neste capítulo de “concepção clássica de definição”. 

 

1.1.2 A TEORIA SOCRÁTICA DAS DEFINIÇÕES 

 

“A pergunta ‘o que é isso?’ (...) descortina-se como o núcleo da atividade socrática” 

(Ekkehard, 2013, p. 73). É difícil negar que essa afirmação corresponda aos fatos, ou pelo 

                                                 
17 A importância dos relatos de Platão para o projeto de reconstrução da filosofia de Sócrates é tão grande que, 
alguns historiadores chegaram a propor que o Sócrates apresentado nos diálogos de Platão seria o verdadeiro 
Sócrates histórico. Essa é, por exemplo, a posição de Burnet (1928). 
18 Na verdade, o Mênon e o Górgias também costumam ser classificados como diálogos de transição entre os 
socráticos ou médios, como atesta Schäffer (2012, p. 21) 
19 Alguns intérpretes da obra de Platão entendem que o livro I da República é um diálogo socrático, tendo sido 
escrito em um momento bem anterior ao do restante do texto. Ver, por exemplo, Dancy, 2011, p. 79. 
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menos às evidências de que dispomos para falar sobre “fatos” em relação ao pensamento 

socrático. Já Xenofonte (430 a. C. – 355 a. C)20, um contemporâneo de Sócrates e também seu 

discípulo, ao descrever a atividade investigativa característica de seu mestre na obra Ditos e 

feitos memoráveis de Sócrates havia reportado que ele “discutia constantemente o que ao 

homem diz respeito, examinando o que é o piedoso e o ímpio, o belo e o vergonhoso, o justo e 

o injusto, a sabedoria e a loucura, o valor e a pusilanimidade, o governo e o governante e mais 

coisas desse jaez” (1991, p. 35). E os diálogos socráticos de Platão ratificam essa informação. 

Foi justamente à tentativa reiterada de obter respostas a perguntas desse tipo que Aristóteles 

atribuiu a Sócrates a originalidade de seu pensamento, uma vez que dizer o que uma coisa é, é 

delimitá-la em relação a outras que podem lhe ser semelhantes – é, portanto, defini-la21. A fim 

de tomarmos conhecimento de algumas implicações dessa pergunta para a formulação da 

concepção clássica de definição, passaremos agora ao exame de quatro diálogos de Platão 

onde ela foi explicitamente colocada, sendo três deles textos da primeira fase de seu 

pensamento – o Laques, o Hípias Maior e o Eutífron – e o outro, um diálogo considerado de 

transição entre a primeira e a segunda fase – o Mênon. Como a teoria socrática das definições 

constitui, em grande medida, a base da teoria platônica das definições, trabalharemos esses 

primeiros textos de maneira mais contextualizada, procurando situar a pergunta “o que é?” no 

âmbito da mis en scène desses diálogos, a fim de explorar melhor seu tratamento por parte de 

Sócrates. Ao passarmos para a exposição envolvendo os diálogos platônicos médios e de 

maturidade, dispensaremos esse recurso, visando, dessa forma, apenas sublinhar seus adendos 

à posição socrática.  

 

1.1.2.1 Laques 

 

O tema definicional do Laques é a coragem. Mas a questão socrática “o que é a 

coragem?” não é colocada no início do diálogo, senão que vai sendo gestada, digamos assim, 

por uma discussão preliminar. O diálogo começa com Lisímaco explicando a Nícias, um 

general e político ateniense durante a Guerra do Peleponeso22, e a Laques, também um militar 

veterano, a razão de ambos terem sido convidados, juntamente com o jovem Sócrates, para 

                                                 
20 Ao lado de Platão e do autor de comédias Aristófanes, Xenofonte é considerado uma das principais fontes 
diretas para a reconstrução do pensamento do Sócrates histórico.  
21 Segundo Schaffer (2012), o “nome horos (nas formas linguísticas regionalmente distintas) é empregado desde 
Homero para designação de ‘limite’, ‘limitação’, ‘marcação de limite’, ‘pedra fronteiriça’, mas também no 
sentido temporal de ‘prazo’ (o verbo correspondente é horizô = ‘limitar, ‘marcar’, ‘separar’, ‘dividir’)” (p. 74). 
22 Confronto armado que se deu entre 431 a. C. e 404 a. C. envolvendo as duas principais cidades gregas, Atenas 
e Esparta. 
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assistir à exibição de um hoplômaco, ou seja, de um guerreiro em pesadas vestes de combate. 

Lisímaco revela estar preocupado, tal como seu amigo Milésias, igualmente presente ao 

evento, com a educação de seus respectivos filhos, e, de maneira mais pontual, estarem ambos 

em dúvida se a prática da hoplomaquia seria um exercício importante para o desenvolvimento 

das virtudes nos jovens. Assim, por conta dessa dúvida, ansiavam escutar a opinião de 

pessoas sábias e respeitáveis, daí o convite feito a Nícias, Laques e Sócrates para se juntarem 

a eles naquela apresentação. De início, Sócrates, abstém-se de opinar, alegando a maior 

experiência de vida dos outros dois convidados como uma razão para estes se posicionarem 

antes dele próprio. Mas, para o aprofundamento da dúvida dos agenciadores do encontro, 

Nícias e Laques mostram-se absolutamente divergentes a respeito da questão, com o primeiro 

considerando a prática da hoplomaquia algo importante para a formação do caráter, e o 

segundo argumentando que o aprendizado de tal técnica seria desejável apenas para o 

combatente em uma situação específica de luta e não como uma disciplina mental relevante 

para a persecução das virtudes. Diante do impasse, Lisímaco e Milésias recorrem, por fim, ao 

parecer de Sócrates para um arbítrio acerca da contenda. No entanto, em vez de emitir uma 

posição favorável a um ou a outro dos oradores que o antecederam, Sócrates muda o curso da 

discussão, chamando a atenção para o fato de que em vez de discutir se a hoplomaquia 

deveria ser ensinada aos jovens ou não, todos deveriam pensar qual seria a melhor maneira de 

comunicar a virtude às novas gerações o que, em última instância, exigiria saber antes o que é 

a virtude23 (esse é um ponto importante da teoria socrática das definições – a ideia de que 

qualquer tipo de conhecimento sobre X depende necessariamente da posse de uma definição 

de X – e a ele voltaremos em breve). Como, no entanto, saber o que é a virtude parece algo 

mais complexo do que saber o que é alguma virtude em particular, Sócrates sugere a 

realização de uma investigação dialógica a respeito da virtude da coragem, já que o evento de 

que participavam certamente tinha algo a ver com ela. E eis, portanto, que surge, por volta da 

metade do diálogo, a indagação tipicamente socrática: mas, “o que é a coragem?” [τί ἐστιν 

ἀνδρεία]24 (190e). Ao término do diálogo, não haverá uma resposta definitiva a essa questão, 

como, aliás, invariavelmente ocorre em todos os diálogos socráticos25. Mas, apesar disso, ao 

longo da busca pela definição, pela reposta à questão “o que é X?”, exigências para a correção 

                                                 
23 “E para isso não será preciso conhecermos, de início, a virtude? Pois, se ignoramos de todo o que seja a 
virtude, de que modo poderemos aconselhar alguém sobre a melhor maneira de adquiri-la?” (190b-c). 
24 Ao longo do trabalho, algumas expressões e termos técnicos da filosofia grega também serão indicados com os 
caracteres gregos entre colchetes; nas citações das fontes clássicas, a expressão portuguesa correspondente aos 
termos técnicos gregos destacados será italicizada.  
25 Esses diálogos também são chamados de “aporéticos”, justamente por findarem em uma aporia, ou seja, com a 
ausência de uma saída frente uma dificuldade. 
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da resposta vão sendo indicadas. Desse modo, são as respostas equivocadas que os 

interlocutores de Sócrates vão apresentando nesses diálogos a grande contribuição para a 

compreensão da natureza das definições; são seus erros que permitem que conheçamos quais 

são as exigências socráticas para que definições corretas e rigorosas sejam obtidas. 

No Laques, a primeira resposta aventada, proposta justamente por Laques, é a de que o 

“homem de coragem é o que decide não abandonar seu posto no campo de batalha, a fazer 

face ao inimigo e a não fugir” (190e). Sócrates vai considerar essa resposta insatisfatória pelo 

fato da característica apontada não ser algo presente em todas as manifestações de coragem 

possíveis. Como contraexemplos, ele pede a Laques que atente para a possibilidade de alguém 

em fuga de um capo de batalha mostrar coragem, destacando o caso dos citas, um antigo povo 

nômade de pastores equestres da região do Mar Cáspio que usavam da fuga para atrair o 

inimigo e combatê-lo em terrenos mais favoráveis às suas habilidades, além do relato de que o 

exército espartano abandonou sua posição no combate contra os persas na batalha de Plateia26 

visando dispersar a barreira de escudos do exército rival, o que posteriormente levou a liga 

grega a vencer o confronto após um ataque da cavalaria pelos flancos. Esses contraexemplos 

servem para revelar um elemento fundamental daquilo que Sócrates considera imprescindível 

para uma resposta precisa a questões do tipo “o que é X?”: dizer o que uma coisa é envolve 

afirmar uma propriedade ou característica que todas as coisas de um mesmo tipo possuem ou 

podem possuir, sem exceção:  

 
eu não queria que me dissesses apenas quem é corajoso na infantaria, 
mas também na cavalaria e em tudo que for pertinente à guerra, e não 
apenas na guerra, como também nos perigos do mar, quem revela 
coragem nas doenças, na pobreza, nos negócios públicos; mais ainda: 
quem é corajoso não somente com relação à dor e ao medo, mas também 
forte contra os apetites e os prazeres, assim quando os enfrenta como 
quando foge deles. (191d-e) 
 

 Tendo dado essa instrução, Sócrates solicita uma nova definição, uma formulação que 

destaque, então, “a qualidade que é sempre a mesma em todas essas situações”27 (191e) ou, 

como ele diz pouco mais adiante ao introduzir uma analogia entre a coragem e a velocidade 

para ajudar Laques a entender melhor o que está sendo pedido, “essa qualidade comum, a que 

                                                 
26 A batalha de Plateia, que ocorreu em 479 a. c. na região sul do território grego, na planície que dá nome ao 
conflito, foi o último combate das chamadas “Guerras Médicas”. O confronto reuniu uma aliança de cidades-
Estado gregas, que incluía Esparta, Atenas, Corinto e Megara, de um lado, e, de outro, o Império Persa. 
27 No texto grego aparece “τί ὂν ἐν πᾶσι τούτοις ταὐτόν ἐστιν”, o que, mais ao pé da letra, poderia ser traduzido 
como “o ser que em todos é idêntico”. 
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em todas essas coisas dás o nome de velocidade”28 (192a-b). Contudo, a nova definição de 

Laques, segundo a qual a coragem “é uma espécie de perseverança da alma” (192c), mostra-

se também deficiente segundo os critérios socráticos, mas agora sob outro aspecto. “[E]u 

penso”, observa o filósofo, “que nem toda perseverança, ao parecer, se te afigura coragem” 

(192c), já que a perseverança pode ser danosa, ao passo que a coragem, sendo uma virtude, 

sempre deve ser uma excelência. Por exemplo, a perseverança pode, em alguns casos, revelar 

mera teimosia ou estupidez29. Nesse ponto, Sócrates não nega que a perseverança possa ser 

uma propriedade presente em todo indivíduo que seja efetivamente corajoso; sua restrição 

está no fato de que é possível que a perseverança não seja uma característica exclusiva desses 

indivíduos. Em outras palavras: embora toda pessoa corajosa possa realmente ser 

perseverante, não é verdade que apenas esse tipo de pessoa seja corajosa – como vimos, uma 

pessoa perseverante pode ser apenas inconsequente, e não corajosa. É por essa razão que 

Laques responde “Eu não, por Zeus!” quando Sócrates lhe pergunta: “se alguém persevera em 

gastar com parcimônia o seu dinheiro, sabendo que com esses gastos acabará ganhando mais, 

dás a isso o nome de coragem?” (192e). 

 Face o insucesso das duas tentativas de Laques em responder adequadamente à 

questão “o que é a coragem?”, Sócrates dirige-se, então, a Nícias. Assim, surge uma última 

tentativa de definição no diálogo, segundo a qual a coragem “é o conhecimento do que inspira 

medo ou confiança, tanto na guerra como em tudo o mais” (194e-195a). A conversação que se 

segue a essa terceira proposta, embora mais complexa que as anteriores, uma vez que Sócrates 

encoraja Laques e Nícias a participarem conjuntamente da discussão, o que faz com que a 

argumentação nessa sequência do texto seja mais difusa, tem, da perspectiva das colocações 

de Sócrates, um desfecho semelhante ao da tentativa anterior. Mais uma vez, a resposta 

examinada revela-se abrangente demais, incluindo elementos que extrapolam os limites que 

uma definição rigorosa deveria estabelecer: ao definir a coragem como o conhecimento do 

que é de temer e do que é de confiar, Nícias se compromete com a ideia de conhecimento do 

futuro (o conhecimento prévio do bem ou do mal por vir, sem o qual não haveria o que temer 

ou o que confiar) e, consequentemente, com a ideia de conhecimento em geral, uma vez que o 

conhecimento do futuro só seria possível mediante o conhecimento do presente e de sua 

semelhante regularidade no passado. Com base nesse raciocínio, Sócrates conclui que, se 

fosse esse o caso, a coragem seria o todo da virtude – o conhecimento de todas as coisas – e 

                                                 
28 “τοῦτο ὃ ἐνπᾶσιν ὀνοµάζεις ταχυτῆτα εἶναι”, que, em uma tradução mais literal, poderia ficar “o ser que em 
todos se chama velocidade”. 
29 Sócrates menciona o exemplo do indivíduo que se joga em um poço sem ser um mergulhador experiente (Cf. 
193c). 
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não apenas uma delas, ponto sobre o qual haviam acordado pouco antes da questão “o que é 

coragem?” ser levantada. Assim, a definição de Nícias falha pela sua abrangência, por 

apresentar como característica definidora algo que não apenas as pessoas corajosas seriam 

capazes de possuir, ainda que o conhecimento do que inspira medo ou confiança pudesse ser 

algo presente em todos os indivíduos corajosos. 

 Desse breve exame do diálogo Laques podemos colocar em destaque dois pontos a 

respeito da concepção socrática das definições: o primeiro é a ideia de que qualquer 

conhecimento que podemos ter de algo parece requerer uma definição desse algo (no caso em 

pauta, o conhecimento da coragem – um predicado moral – e da possibilidade e eventual 

maneira de seu ensino dependem da posse de uma definição correta do que seja a coragem); 

nesse texto, ainda não fica claro qual seja a natureza desse algo a ser definido. O segundo 

ponto é a exigência socrática de que uma definição formalmente correta deve passar pela 

indicação de uma propriedade, ou talvez um conjunto de propriedades, que todas as coisas 

que sejam abarcadas por essa definição possuam e, mais do que isso, que apenas essas coisas 

possuam. Para facilidade de referência posterior, passaremos a chamar essa exigência de 

“cláusula todos/apenas”. Esses dois pontos que emergiram de nosso exame do Laques 

voltarão a aparecer nos demais diálogos que examinaremos a seguir. Mas, mais do que uma 

mera repetição das mesmas ideias, esses textos nos ajudarão a precisá-los e a delinear melhor 

algumas de suas pressuposições. 

 

1.1.2.2 Hípias Maior 

 

O Hípias Maior tem como tema definicional a beleza, ou seja, não um predicado 

moral como no caso do Laques, mas outro tipo de predicado, um predicado estético. Mas, 

assim como acontece no Laques, a questão “o que é X?” só é colocada explicitamente após 

uma conversa introdutória em torno de outro tema – no caso, a atividade de Hípias como 

sofista, isto é, como um mestre na arte da retórica e da persuasão por meio do discurso. 

Entretanto, diferentemente do que ocorre no Laques, a relação estrutural entre o tema 

definicional e a discussão que antecede sua aparição parece ser um tanto mais abrupta nesse 

diálogo. É verdade que o adjetivo “belo” (καλόν) dá as caras já na primeira verbalização de 

Sócrates30 e volta a ser empregado também em outros momentos iniciais da conversação, mas, 

mesmo assim, a transição entre as duas partes da interlocução aparenta ser menos orgânica do 

                                                 
30 “Oh! O belo [καλός] e sábio Hípias! Há quanto tempo não vem a Atenas!” (281a) 



30 
 
que no Laques. Seja como for, essa transição se dá logo após Hípias explicar a Sócrates que, 

entre os espartanos, são apenas seus discursos sobre “a geração dos homens e dos heróis, da 

fundação de colônias ou de como antigamente se formavam as cidades, e de tudo o que, de 

modo geral se relaciona com a Antiguidade” (285d-e) que parecem fazer sucesso, e não seus 

ensinamentos remunerados. “Nunca tirei de lá um só vintém” (283c), relata o sofista ao 

confessar o fato dos lacedemônios jamais terem lhe oferecido dinheiro em troca de sua 

atividade laborativa como professor, mesmo essa região sendo a mais visitada por ele (Cf. 

283b)31. Mas, apesar dessa aparente falta de reconhecimento acerca do valor de seus 

conhecimentos entre os povos da Lacedemônia, Hípias alega ter lhes proferido recentemente 

um “discurso admirável [παγκάλως]32 sob muitos aspectos” (286a), informando a Sócrates 

que apresentaria a mesma fala (certamente não gratuita) publicamente agora em Atenas, sendo 

este o motivo de sua visita à cidade. E é por conta da menção de Hípias a esse “discurso 

admirável” que Sócrates muda o curso da discussão – “responde a uma perguntinha sobre isso 

mesmo, que em boa hora me fizeste lembrar” (286c) – e passa a conduzi-la como uma 

investigação a respeito da definição de beleza: 

 
Recentemente, meu caro, alguém me pôs em grande apuro, numa 
discussão em que eu rejeitava determinadas coisas como feias e elogiava 
outras por serem belas, havendo me perguntado em tom sarcástico o 
interlocutor: qual é o critério [ἀποκρίνασθαι], Sócrates, para 
reconheceres o que é belo e o que é feio? Vejamos, poderás dizer-me o 

que seja o belo [τί ἐστι τὸ καλόν]? (286c-d) 
 

Essa passagem traz um novo elemento da teoria socrática das definições, ausente na 

discussão sobre a coragem levada a cabo no Laques. Aqui, a questão definicional “o que é o 

belo?” aparece estreitamente ligada à ideia de um critério de identificação capaz de separar de 

maneira distintiva o belo de coisas não-belas e o feio de coisas não-feias. Ou seja, temos aqui 

a afirmação indireta da tese de que saber o que é X, isto é, ter uma definição de X, é uma 

condição para a identificação de algo como X. Há, então, uma prioridade epistêmica das 

definições sobre o reconhecimento das ocorrências de casos singulares abarcados por eles: só 

podemos saber se algo é belo se soubermos antes o que é o belo. No Laques uma tese 

semelhante já havia sido afirmada quando Sócrates observou que o ensino da virtude dependia 

do conhecimento do que é a virtude. De fato, nesse texto a importância da prioridade do 

                                                 
31 Obviamente, há algo de irônico e bastante jocoso nessa parte inicial do diálogo, já que, logo no início do 
diálogo, o Hípias afirma que a construção de fortunas com base no ensino é justamente o “lado belo” de sua 
profissão: “Se soubesses quanto dinheiro já ganhei, ficarias admirado (...). Creio que sozinho já ganhei mais do 
que dois outros sofistas juntos, à tua escolha” (282d-e). 
32 Mais literalmente, “muito belo”. 
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conhecimento definicional também é afirmada, mas ali o propósito não era enfatizar a posse 

das definições como um elemento necessário para o reconhecimento de uma ocorrência 

singular da coisa definida, mas sim como uma condição para o ensino e transmissão do saber. 

Aqui é essa dimensão epistêmica do reconhecimento de algo como sendo um X que está 

sublinhada. Desse modo, podemos fazer uma distinção no interior da tese da prioridade o 

conhecimento definicional entre uma prioridade pragmática (que afirma a necessidade de um 

conhecimento prévio para o desempenho de uma ação, como é o caso do ensino), afirmada no 

Laques, e uma prioridade epistêmica, como essa que encontramos o Hípias Maior. Diga-se de 

passagem, essa tese da prioridade epistêmica das definições também aparece referida em 

outro diálogo socrático, o Lísis, onde o tema definicional é a amizade. Nele, na fala que 

encerra o texto, Sócrates lamenta junto a seus interlocutores, Lísis e Menexeno, que a busca 

pela reposta à questão “o que é a amizade?” não tenha levado a uma formulação satisfatória 

“tornamo-nos ridículos, eu, que já sou velho, e vós. Porque os presentes, ao se retirarem, dirão 

que nós nos consideramos amigos (sim, porque eu também me incluo nesse número), porém, 

não fomos capazes de descobrir o que seja amigo” (223b). O ponto que Sócrates levanta com 

essa conclusão é justamente que seria ridículo alguém se considerar amigo de outrem, ou 

considerar outrem seu amigo, sem antes saber o que é ser amigo: sem definição, não há 

identificação e reconhecimento. Sem saber o que é a amizade, podemos considerar como 

amigo ou amiga quem não é, assim como podemos ter amizades verdadeiras sem reconhecê-

las como tais. Seja qual for o caso, para Sócrates, uma definição prévia sempre se faz 

necessária. Também no Eutífron e no Mênon, conforme veremos logo à frente, essa tese da 

prioridade do conhecimento definicional reaparece desempenhando uma função semelhante. 

Após introduzir a questão definicional no diálogo, Sócrates, em vez de simplesmente 

aguardar a primeira tentativa de resposta por parte de Hípias – procedimento seguido no 

Laques –, antecipa-se à possibilidade de uma formulação equivocada e explica a ele que sua 

pergunta não tem por objetivo “saber o que é belo [τί ἐστι καλόν]”, mas sim descobrir “o que 

seja o belo [τί ἐστὶ τὸ καλόν]” (287e). Em outras palavras, Sócrates não está interessado em 

receber como resposta exemplos de coisas belas, mas sim saber o que é que torna qualquer 

exemplar de uma coisa bela uma bela coisa. E aquilo que Sócrates está à procura ao chamar a 

atenção para a distinção entre algo belo e o belo recebe uma breve descrição na seguinte 

passagem do texto: 

 
Sócrates: (...) não é pela justiça que os justos são justos? (...) 
Hípias: Diria que é pela justiça. 
Sócrates: Então, a justiça é algo real [ἔστι]? 
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Hípias: Perfeitamente. 
Sócrates: Assim, pela sabedoria é que os sábios são sábios, como é 
também pelo bem que todos os bens são bens. 
Hípias: Como não. 
Sócrates: Logo, todas essas coisas são reais [οὖσι], sem que possam 
absolutamente deixar de sê-lo [οὖσι]. 
Hípias: São reais [οὖσι], sem dúvida. 
Sócrates: E as coisas belas, não o são apenas por efeito da beleza? 
Hípias: Sim da beleza. 
Sócrates: Beleza essa que também existe [ὄντι]? 
Hípias Sem dúvida. (...) (287c-d) 33 
 

Dessa passagem, então, podemos extrair elementos para responder à questão: o que é 

que uma definição deve revelar? Ou ainda: que tipo de coisa é passível de receber uma 

definição como a visada por Sócrates? De imediato, parece evidente que não se trata de 

definir uma expressão linguística, ou seja, de explicar em que sentido uma determinada 

palavra de um léxico deve ser entendida por seus usuários. Também fica patente que não são 

coisas singulares que o que se tenciona com esse tipo de definição, já que Sócrates deixou 

bem claro que seu interesse não é saber quais coisas são belas, mas sim o que é o belo. Assim, 

o que está implícito na colocação da questão “o que é X?” é a busca por algo que fundamenta 

toda ocorrência de uma coisa de determinado tipo (“é pela justiça que os justos são justos”; 

“pela sabedoria é que os sábios são sábios”; “pelo bem que todos os bens são bens”). E, mais 

importante, essa coisa possui uma existência que não se confunde com o tipo de existência 

das coisas que ela possibilita, mas, ainda assim, é algo que poderíamos chamar de “real”, 

conforme atesta a tradução citada há pouco. Uma ação justa, um governo justo, uma pessoa 

justa, são justas porque manifestam a justiça; aquelas existem de modo variável – uma ação 

não é o mesmo que uma pessoa ou um governo –, mas esta é algo que existe universalmente, 

isto é, presente em todas as coisas que são justas. O que, portanto, uma definição bem 

sucedida revela é, em oposição a uma existência singular, uma existência universal; enfim, é a 

existência de uma essência, ou seja, de uma certa natureza em virtude da qual as coisas de um 

determinado tipo são coisas desse tipo e não de outro. Especificamente no Hípias Maior, 

Sócrates almeja conseguir uma definição essencial para a beleza, ou seja, ele conduz uma 

investigação cujo propósito é descortinar “o belo em si [αὐτὸ τὸ καλόν], que orna todas as 

coisas e faz parecer belas quando lhes comunica seu próprio conceito [εἶδος]” (289d; itálicos 

acrescentados). 
                                                 
33 Em seu dicionário de termos filosóficos gregos, Peters (1967, p. 149) informa que o termo “ousía” em Platão 
apresenta um uso bastante variável, mas que na maioria desses usos ele corresponde simplesmente a 
“existência”, podendo ser tomado como o oposto de não-existência e também no sentido de existência real, em 
oposição a alguma forma de existência inferior (como algo imaginado, por exemplo) ocasião em que ele pode ser 
empregado de maneira sinônima com “ontos on”. Daí as opções feitas pelo tradutor nesse texto da citação. 
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Mas, apesar dos cuidados de Sócrates em esclarecer o que formalmente poderia 

satisfazê-lo como uma resposta adequada à questão “o que é a beleza?”, a primeira definição 

proposta por Hípias manifesta sua completa incompreensão do que havia sido explicado: “o 

belo é uma bela jovem” (287e), diz ele. O erro aqui, embora mais caricato e certamente parte 

da estratégia de Platão de ridicularizar os sofistas, é semelhante ao cometido inicialmente por 

Laques no diálogo homônimo: tenta-se definir uma essência por meio da apresentação de 

algum exemplo em que a essência em questão se manifesta, o que, claramente, viola a 

cláusula definicional do todos/apenas – se o belo é reduzido a uma bela mulher, qualquer 

outra coisa bela não poderia ser assim considerada (não se aplica, então, a todas as coisas 

belas), mas é intuitivamente evidente que há outras coisas belas (assim, não são apenas as 

belas mulheres que são belas). Mas há nessa definição, um erro que não ocorre nas definições 

que aparecem no Laques: trata-se do caráter circular da definição. Dizer que uma definição é 

circular é dizer que o termo que expressa aquilo que se pretende definir (a beleza, no caso em 

questão) aparece como elemento da expressão definidora34. Daí Sócrates perguntar a Hípias: 

“Como nos atreveríamos a negar que o que é belo não é belo?” (288c); daí, também, Sócrates 

fazer Hípias concordar que as belas éguas são belas, assim como as belas liras ou as belas 

panelas. O problema é que apenas destacar a beleza das coisas belas não permite o 

conhecimento do que é essa propriedade, essa beleza que torna todas essas coisas belas e que 

está ausente das coisas que não são belas. E nem é possível seguir a alternativa tentada por 

Hípias, de distinguir a beleza da panela da beleza de uma jovem, apelando para a ideia de 

graus de beleza. E isso porque, se há beleza em alguma coisa, seja lá qualquer coisa, de um 

animal invertebrado ou de uma deusa, é a mesma essência que as torna belas, ainda que, na 

sua singularidade, elas venham a se apresentar de maneiras diferentes. 

A segunda definição proposta por Hípias peca por outra razão. Ao dizer que o “belo a 

respeito do qual me interrogas não é senão o outro [pois] sabemos que o objeto a que 

acrescentamos ouro, por mais feio que fosse antes, fica bonito com esse ornamento” (289e), o 

sofista não oferece mais um mero exemplo de uma coisa bela, senão que tenta indicar uma 

característica que julga essencial a tudo que é belo: devem ser coisas cobertas em ouro. Mas o 

erro cometido aqui não é mais nenhuma novidade, já que outra vez é a cláusula todos/apenas 

que não é respeitada. Ora, aponta Sócrates, existem coisas inegavelmente belas que não são 

                                                 
34 É comum em manuais de lógica a distinção entre as expressões latinas definiendum e definiens; a primeira 
designa o termo que se pretende definir; a outra designa os termos utilizados para definir o defininendum. Assim, 
na fórmula “o belo é uma bela mulher”, o definiendum é “belo” e o definiens é “bela mulher”. 
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feitas de ouro, como exemplifica, não sem ironia, com o caso das esculturas de Fídias35, que 

não trabalhava com esse material: “Por não haver feito de outro (...) nem os olhos de Atena, 

nem o resto do rosto, ou os pés e as mãos, para deixa-los mais belos com esse ouro, porém de 

marfim [é] evidente que ele errou por ignorância, pois não sabia que tudo que leva ouro fica 

mais belo” (290b). Quer dizer, seria absurdo afirmar que apenas as coisas feitas de ouro é que 

são belas. E assim que Hípias recua e diz que “Fídias acertou, pois o marfim, segundo penso, 

também é belo” (290c), fica patente que ser feito de ouro não pode corresponder à essência da 

beleza. E, pouco mais adiante, ao tentar reformular sua definição de que belo é o que é feito 

de ouro, acrescentando que “é o que convém a cada coisa o que as deixa belas” (290d), 

Sócrates passa a argumentar que uma colher de pau é mais conveniente para saborear um 

prato de sopa do que uma colher de ouro, pois aquela deixaria melhor o aroma dos alimentos 

e evitaria o risco de quebrar a o recipiente por ser mais leve ou mesmo de derramar o 

alimento, por não conduzir a temperatura. E, sendo assim, se “a colher de pau de figueira (...) 

convém mais do que a de ouro, necessariamente terá que ser mais bela (...) Teremos, então, 

Hípias de admitir que a colher de pau é mais bonita que a de ouro” (291b). Com isso, 

tampouco seria verdadeiro que todas as coisas cobertas por ouro são belas. Novamente, é a 

exigência da cláusula todos/apenas que é trazida à tona como um critério da definição 

essencialista visada; é a falha em cumprir essa exigência o que, em última instância, também 

inviabiliza as definições apresentadas por Hípias.  

Como as demais definições propostas até o término do diálogo incorrem 

fundamentalmente nesse mesmo tipo de falta, podemos considerar que o que foi visto até aqui 

é suficiente para sublinhar o caráter central de algumas ideias para o delineamento de uma 

teoria socrática das definições. A cláusula todos/apenas, a tese da prioridade do conhecimento 

definicional (em seu viés epistêmico nesse diálogo) e o caráter essencialista dessas definições 

(são universais que estão sendo definidos), aspectos articulados com diferentes graus de 

ênfase e relevância nos dois diálogos que examinamos, constituem os pontos basilares dessa 

teoria.  

 

1.1.2.3 Eutífron 

 

                                                 
35 Um dos mais célebres escultores da Grécia Antiga. A ele são creditadas famosas obras do período, mas hoje 
perdidas – como as estátuas de Atena e Zeus. Ele certamente contribuiu com seu trabalho na construção de 
grupos escultóricos do Partenon visíveis ainda hoje, mas o como e o quanto é difícil determinar. Vive 
aproximadamente de 480 a. C. a 430 a. C. 
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No Eutífron, o escrutínio dialógico de Sócrates é dirigido a outra espécie de 

sentimento moral, tido à época como mais um tipo de virtude a ser cultivada, assim como a 

coragem: a piedade. Nesse diálogo, a questão definicional “o que é a piedade?”36, 

diferentemente do que ocorre no Laques e no Hípias Maior, entra em cena rapidamente, tão 

logo Eutífron, um pretenso especialista em questões religiosas37, afirma saber perfeitamente, 

graças a seu conhecimento acerca das coisas divinas, em que consistem a piedade e a 

impiedade. Toda a ação do diálogo se dá nas proximidades da entrada do pórtico do arconte 

rei38, local para onde Sócrates se dirigira a fim de tomar ciência das acusações recém-

registradas contra ele pelo sofista Meleto39. Nesse caminho para encontrar o representante da 

magistratura é que se dá o encontro casual com Eutífron, o qual seguia para o mesmo destino, 

mas com o intuito contrário de registrar uma acusação judicial. E é a inusitada história que 

Sócrates escuta de seu conhecido o que acaba direcionando a conversa mais trivial do início 

do encontro para uma discussão a respeito da natureza da piedade: Eutífron informa estar indo 

ao pórtico para acusar o próprio pai de ter cometido um homicídio. Segundo ele, visando 

punir um serviçal que, bêbado, havia degolado outro trabalhador também a serviço da família, 

seu pai mandou que o amarrassem e o jogassem em uma fossa, onde veio a morrer de frio e 

inanição. Após detalhar todo o ocorrido a Sócrates, Eutífron lamenta que seus familiares 

tenham se voltado contra ele pelo fato de se decidir pela denúncia e que, por essa razão, 

estejam acusando-o de impiedade: “Isso mostra apenas, Sócrates, quanto são ignorantes das 

coisas divinas e do que seja piedoso ou ímpio” (4d-e). É dessa maneira, então, que o tema 

definicional do diálogo é introduzido: com a confirmação feita por Eutífron de que ele, 

diferentemente de seus familiares e todas as outras pessoas, está absolutamente certo de 

“conhecer tão bem as coisas divinas e o que seja piedoso e ímpio” (4e): “De nada me valeria o 

que sei, Sócrates, nem se distinguiria Eutífron em alguma coisa dos demais homens, se eu não 

conhecesse muito bem dessa matéria” (4e-5a).  

E nesse diálogo, o tema definicional é introduzido de maneira praticamente simultânea 

à afirmação – não explicita, é verdade – da tese da prioridade epistêmica das definições: ora, 

                                                 
36 Na verdade, tanto a definição de piedade quanto a de impiedade estão em discussão nesse diálogo, ainda que a 
discussão se concentre mais sobre o primeiro conceito. 
37 Logo no início do diálogo, Eutífron se descreve como uma espécie de vidente: “Comigo, também, quando falo 
de coisas religiosas nas assembleias e lhes predigo o futuro, riem-se de mim e me acham louco, conquanto não 
haja uma só palavra de minhas predições que não seja verdadeira” (3c).  
38 O arconte rei era o representante supremo da magistratura ateniense. 
39 Meleto, um poeta ateniense, foi o responsável por uma das três acusações que recaíram sobre Sócrates quando 
de seu julgamento, relatado na Apologia de Sócrates, de Platão (Xenofonte também escreveu um texto sobre o 
mesmo evento): a de corromper a juventude. Introduzir novas divindades e negar os deuses da cidade foram as 
outras duas acusações que levaram a sua condenação e subsequente execução. 
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se Eutífron é conhecedor das coisas divinas e sabe perfeitamente quando uma coisa é piedosa 

ou não, quando uma coisa é ímpia ou não, e por conta desse conhecimento sabe que sua ação 

é piedosa mesmo diante do juízo contrário de seus familiares, então ele tem que estar de posse 

de uma definição dessas naturezas, isto é, tem que ser capaz de responder à questão “o que é”, 

pois, do contrário, não poderia dispor desse conhecimento e reconhecer a qualidade da sua 

ação. Por essa razão, Sócrates diz a Eutífron que pretende, naquela conversação, tornar-se seu 

“discípulo” (µαθητῇ), e não simplesmente interrogá-lo para, conjuntamente, tentarem chegar a 

uma resposta satisfatória.  

Semelhantemente ao que acontece no Hípias Maior, a pergunta socrática a respeito do 

que é a piedade e a impiedade é precedida de algumas orientações acerca do tipo de resposta 

que poderia ser aceito como adequado. Assim, antes mesmo de qualquer formulação ser 

elaborada por Eutífron, Sócrates já aponta alguns parâmetros nesse sentido: “o que é piedoso 

não será igual a si mesmo em todas as ações [ταὐτόν ἐστιν ἐν πάσῃ πράξει], e, inteiramente 

oposto a ele, o que for ímpio, porém sempre igual a si mesmo [αὐτὸ δὲ αὑτῷ ὅµοιον], e 

sempre com uma forma [ἰδέαν] única, enquanto ímpia no que diz respeito à impiedade?” (5d; 

itálicos acrescentados). Ou seja, aquilo que é a piedade (ou a impiedade) diz respeito a algo 

universal, independente da aparência singular que algo piedoso (ou impiedoso) poderia 

mostrar; esse algo universal e absolutamente diferente no caso da piedade e da impiedade, 

sendo que a cada um corresponde um universal distinto; esse algo universal é uma forma 

exclusiva a cada conjunto específico de coisas. Essas recomendações envolvem a suposição, 

que já tivemos a ocasião de colocar em destaque com a leitura do Hípias Maior, de que existe 

uma coisa real como a piedade e a impiedade.  

No entanto, apesar do cuidado de Sócrates em instruir o pensamento de seu 

interlocutor, a primeira resposta que Eutífron apresenta revela imediatamente sua 

incompreensão a respeito do caráter universal das definições: “Acho que piedoso é o que 

estou fazendo agora”, diz ele, “a saber, perseguir os criminosos (...) não persegui-lo é ímpio” 

(5d-e). Temos, então, mais uma vez, apenas a indicação de um exemplo e não de uma 

definição tal como a exigida. O erro aqui é exatamente do mesmo tipo que encontramos na 

primeira resposta de Laques e também de Hípias nos diálogos examinados há pouco: “Ainda 

não me explicaste suficientemente, caro amigo”, lamenta Sócrates, “em que consiste a 

impiedade, mas apenas declaraste ser ato de piedade fazer o que fazes, ao acusares teu pai por 

crime de homicídio” (6d). Embora o exemplo oferecido por Eutífron possa, assim como 

poderia qualquer outro exemplo pertinente, ilustrar com perfeição aquilo que se pretende 

definir, toda tentativa de definição por meio da simples indicação ou enumeração de exemplos 
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está fadada ao insucesso na medida em que desrespeita a cláusula todos/apenas, central para a 

concepção socrática das definições. Assim, dizer, como no caso de Eutífron, que a piedade 

seria a perseguição de um criminoso, que é o que ele acredita estar prestes a fazer no 

momento em que dialoga com Sócrates, acaba por excluir outros casos de ação piedosa e, 

assim, não pode ser uma qualidade que se aplica a tudo aquilo que poderia ser referido como 

“ímpio” – daí o questionamento levantado por Sócrates: “sem dúvida admites, Eutífron, que 

haja mais coisas a que dês também o nome de piedosas” (6d). Por outro lado, perseguir um 

criminoso também poderia ir além do âmbito das coisas piedosas e, na verdade, revelar-se 

algo bastante distante de uma ação piedosa (imaginemos uma perseguição desse tipo 

exclusivamente guiada por sentimentos de ódio e vingança, por exemplo); nesse caso, então, a 

definição proposta não seria pertinente apenas às ações piedosas. Somente uma definição que 

aponte características que todas as coisas referidas por meio de uma expressão possuam, e que 

apenas essas coisas possuam, pode revelar a essência daquilo que se investiga. 

Pouco mais adiante, a tese da prioridade epistêmica das definições volta a aparecer, 

mas dessa vez de uma maneira mais explícita, ainda no curso da correção e reorientação do 

pensamento de Eutífron. Novamente, Sócrates enfatiza que todo seu interesse consiste em 

chegar ao conhecimento de algo essencial às coisas piedosas (e, analogamente, às impiedosas) 

e não em colecionar meros exemplos e casos singulares. E, nesse contexto, ele introduz a 

ideia de “paradigma” em um sentido parecido ao de “critério” que havia empregado no Hípias 

Maior, ou seja, como uma diretriz (uma “ideia geral”) capaz de possibilitar o reconhecimento, 

por comparação ao modelo, de um caso dado. Textualmente, podemos ler: 

 
Como deve estar lembrando, eu não te pedi que me apontasses um ou 
dois exemplos dentre os incontáveis atos de piedade, mas apenas a ideia 

geral [εἶδος] que faz que todos os atos piedosos sejam piedosos. (...) 
Então, ensina-me qual seja essa ideia geral [ἰδέαν], para que, 
contemplando-a e me servindo dela como de um paradigma 
[παραδείγµατι], possa dizer que toda ação que se lhe assemelha, ou seja, 
praticada por ti ou por qualquer outra pessoa, é pia, enquanto aquilo que 
disso diferir não é. (7e) 
 

Como dito, a tese da prioridade das definições no Eutífron apresenta o mesmo viés epistêmico 

que constatamos em sua afirmação no Hípias Maior, diferindo, assim, sutilmente do tipo de 

prioridade das definições mencionado no Laques. Enquanto epistêmica, a prioridade das 

definições diz respeito a sua necessidade frente aos processos de identificação de um item 

como pertencente à extensão de um conceito. Em outras palavras, identificar uma coisa X 

como sendo de um tipo ou categoria específica – uma ação como corajosa, um objeto como 
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belo, uma comportamento como piedoso – só seria possível mediante a posse de uma 

definição dessa categoria em conformidade com a cláusula todos/apenas. Essa tese é tão 

central para a teoria das definições de Sócrates que ela reaparecerá no Mênon, que 

abordaremos a seguir. No entanto, nesse diálogo a prioridade epistêmica das definições será 

colocada em xeque pelo interlocutor principal de Sócrates no diálogo, o jovem militar Mênon, 

que lançará mão de um paradoxo envolvendo a possibilidade do tipo de definição requerida 

pelo filósofo. Não por caso esse texto é considerado um diálogo de transição entre os diálogos 

socráticos e os diálogos médios: nele a pergunta socrática “o que é X?” e as exigências 

definicionais características dos diálogos socráticos estão todas presentes, mas o paradoxo 

levantado por Mênon, exigirá uma revisão da tese da prioridade do conhecimento 

definicional. E será essa revisão que abrirá o caminho para a consideração daquilo que no 

início deste capítulo foi chamado de “teoria platônica das definições”. Com relação ao 

Eutífron, ainda que o suposto especialista em questões religiosas formule outras respostas 

para a questão “o que é a piedade?” (pelo menos mais três tentativas fracassadas de resposta 

até o término do diálogo), como os pontos mais importantes acerca da teoria socrática das 

definições já foram trazidos para nossa discussão e essas respostas adicionais envolvem 

alguns aspectos que já trabalhamos e outros que são secundários para o propósito deste 

trabalho, podemos encerrar por aqui seu exame. 

  

1.1.2.4 Mênon 

 

No Mênon a questão definicional também é colocada sem maiores rodeios já no início 

do texto, logo após Sócrates se recusar a responder, por conta de sua alegada ignorância sobre 

o tema, as questões levantadas por Mênon a respeito da possibilidade da virtude ser ensinada: 

“estou tão longe de saber se ela se ensina ou não, que nem sequer o que isso, a virtude, possa 

ser, me acontece saber” (71a), arrematando em seguida: “Não somente isso, amigo, mas 

também que ainda não encontrei outra pessoa que o soubesse” (71c). A partir daí, ele volta a 

pergunta para Mênon, o qual espantado com sua confissão de ignorância, menciona ter 

escutado o famoso sofista Górgias40 discorrer de maneira pertinente sobre o assunto: 

“Deixemos pois Górgias em paz, já que afinal está ausente”, diz Sócrates, “Mas tu mesmo, 

Mênon, pelos deuses!, que coisa afirmas ser a virtude?” (72d).  

                                                 
40 Górgias de Leontinos (485 a. C. – 380 a. C.), cidade da Sicília, foi um dos mais influentes e conhecidos 
sofistas do período em que viveram Sócrates e Platão. Um dos diálogos platônicos recebeu o seu nome. 



39 
 

No entanto, pouco antes colocar a questão definicional, Sócrates reafirma sua 

invariavelmente presente tese da prioridade do conhecimento definicional, dessa vez como 

justificativa para sequer se arriscar a responder o questionamento inicial de Mênon sobre a 

possibilidade da virtude ser passível de ensino ou não: “quem não sabe o que uma coisa é”, 

diz ele, “como poderia saber que tipo de coisa ela é? Ou te parece ser possível alguém que não 

conhece absolutamente quem é Mênon, esse alguém saber se ele é belo, se é rico e ainda se é 

nobre, ou se é mesmo o contrário dessas coisas?” (71b). Ou seja, qualquer conhecimento que 

se possa ter a respeito da virtude, isto é, a respeito de suas propriedades e características, 

exige antes que se saiba o que é a virtude, o que, inevitavelmente, conduz a discussão para a 

busca de uma definição. Essa afirmação da prioridade do conhecimento definicional, contudo, 

parece trazer algo ligeiramente diferente em relação a suas outras ocorrências que observamos 

nos outros diálogos. Nessa passagem do Mênon, a prioridade das definições não está ligada a 

seu ensino ou a algum aspecto envolvendo sua prática, nem à identificação ou 

reconhecimento de uma de suas instâncias; ou seja, não se trata do que chamamos de 

“prioridade pragmática” e nem do que chamamos de “prioridade epistêmica”, mas sim de uma 

variação dessa tese, a qual poderíamos chamar de “prioridade explanatória”. Ora, só podemos 

saber se a virtude é algo ensinável ou não (e não como ela será ensinada, questão que aparece 

no Laques), se soubermos o que é a virtude, se soubermos quais são suas características; ou 

seja, só podemos saber e conhecer propriedades de algo a partir do momento que possuímos 

uma definição do conceito que exprime sua essência. Quem não conhece Mênon, não pode 

afirmar quais são suas propriedades.  

Uma vez lançado no meio do jogo dialógico em busca da definição de virtude, Mênon 

arrisca sua primeira resposta, inspirada nos ensinamentos de Górgias. De modo semelhante 

aos três diálogos que examinamos anteriormente, a primeira resposta apresentada consiste na 

indicação de exemplos daquilo que se pretende definir, no caso, de manifestações específicas 

da virtude: a virtude do homem, da mulher, da criança, do ancião, do homem livre, do 

escravo: “E há muitíssimas outras virtudes, de modo que não é uma dificuldade dizer, sobre a 

virtude, o que ela é. Pois a virtude e, para cada um de nós, com relação a cada trabalho, 

conforme cada ação e cada idade” (72a), assevera Mênon. Já vimos a impossibilidade desse 

tipo de resposta atender às exigências socráticas por uma definição essencialista, dado que 

toda definição por enumeração desrespeita a cláusula todos/apenas, conforme explica, não 

sem uma dose de gracejo, Sócrates a seu jovem interlocutor: 
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Sócrates: Uma sorte bem grande parece que tive, Mênon, se, procurando 
uma só virtude, encontrei um enxame delas pousando junto a ti. 
Entretanto, Mênon, a propósito dessa imagem, essa sobre o enxame, se, 
perguntando eu, sobre o ser [οὐσίας] da abelha, o que ele é, dissesses 
que elas são muitas e assumem toda variedade de formas, o que me 
responderia se te perguntasse: “dizes serem elas muitas e de toda 
variedade de formas e diferentes uma das outras quanto ao serem elas 
abelhas? Ou quanto a isso elas não diferem nada, mas sim quanto a outra 
coisa, por exemplo, quanto à beleza, ao tamanho, ou quanto a qualquer 
outra coisa desse tipo?” Dize: que responderias, sendo interrogado 
assim? 
Mênon: Eu, de minha parte, diria que, quanto a serem abelhas, não 
diferem nada uma das outras. 
Sócrates: Se então eu dissesse depois disso: 'nesse caso, dize-me isso 
aqui, Mênon, aquilo quanto a que elas nada diferem, quanto a que são 

todas o mesmo, que afirmas ser isso?' Poderias, sem dúvida, dizer-me 
alguma coisa? 
Mênon: Sim, poderia. 
Sócrates: Ora, é assim também no que se refere às virtudes. Embora 
sejam muitas e assumam toda variedade de formas, têm todas um caráter 

único [εἶδος], que é o mesmo, graças ao qual são virtudes, para o qual, 
tendo voltado seu olhar, a alguém que está respondendo é perfeitamente 
possível, penso, fazer ver, a quem lhe fez a pergunta, o que vem a ser a 
virtude. Ou não entendes o que digo? (72a –d; itálicos acrescentados) 
 

Ora, Sócrates está interessado no “ser” da virtude e não em uma de suas possíveis 

manifestações singulares. Daí a analogia, apresentada com claro propósito pedagógico, entre 

o ser da virtude e o ser das abelhas: conhecer o ser das abelhas é encontrar aquilo que torna 

cada abelha, sempre única e singular, algo pertencente a um mesmo tipo ou espécie. Esse 

“caráter único”, presente em todas nas abelhas (“quanto a que são todas o mesmo”), mas 

apenas nas abelhas (“aquilo quanto a que elas nada diferem”), é o que está em questão. E 

nessa passagem, mais uma vez a tese da prioridade do conhecimento definicional, agora 

especificamente em seu viés epistêmico, surge para não deixar dúvidas acerca do 

comprometimento de Sócrates com ela: qualquer um que queira saber se algo é uma virtude 

ou não, basta voltar seu “olhar” para esse caráter único e lhe será “perfeitamente possível” 

encontrar uma resposta adequada. Assim, no Mênon, reencontramos as ideias centrais da 

teoria socrática das definições: seu caráter essencialista e sua relação com a cláusula 

todos/apenas e também a tese da prioridade do conhecimento definicional, tanto em seu viés 

epistêmico quanto em seu aporte explicativo e pragmático.  

Mas, apesar dessa semelhança com os diálogos que examinamos anteriormente, o 

Mênon traz algo completamente novo, sendo essa novidade o que certamente legitima sua 

posição no corpus platônico como um texto de transição entre os diálogos socráticos e os 

diálogos médios. Por um lado, ele se inicia como típico diálogo socrático, construído em 
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torno de uma questão da forma “o que é X?” e expondo os mesmos elementos normativos e 

descritivos das definições encontrados em diálogos como o Laques, o Hípias e o Eutífron; por 

outro, pela primeira vez, há uma séria problematização dessa concepção socrática das 

definições, em particular da tese da prioridade do conhecimento definicional. Essa 

problematização é colocada como uma espécie de paradoxo por Mênon, e em seguida 

reformulada como um dilema por Sócrates, assim que suas tentativas de responder ao que é a 

virtude mostram-se fracassadas:  

 
E de que modo procurará, Sócrates, aquilo que não sabes absolutamente 
o que é? Pois procurarás propondo-se que tipo de coisa, entre as coisas 
que não conheces? Ou, ainda que, no melhor dos casos, a encontres, 
como saberás que isso que encontraste é aquilo que não conhecias (80d).  
 

Em outros termos, a pergunta de Mênon diz respeito, fundamentalmente, a como é possível 

estarmos certos de termos encontrados uma definição correta da essência de algo. Uma 

definição correta deveria ser aquela que se aplica a todas e apenas as coisas referidas pela 

expressão que indica a natureza a ser definida. Assim, para reconhecermos uma definição 

como correta, teríamos que ser capazes de reconhecer as coisas, todas e apenas elas, às quais 

ela se aplica; mas como isso é possível se a tese da prioridade epistêmica das definições nos 

diz que a identificação necessariamente pressupõe a definição? Face esse desafio, de que 

maneira Sócrates poderia manter sua crença na tese da prioridade do conhecimento 

definicional?  

No Mênon, essa dificuldade é contornada por meio da apresentação de “verdades” que 

o filósofo alega ter escutado de “homens e também mulheres sábios em coisas divinas” (81a) 

a respeito da imortalidade e reencarnação da alma: “tendo nascido muitas vezes, e tendo visto 

(...) todas as coisas, não há o que [a alma] não tenha aprendido; de modo que não é nada de 

admirar, tanto com respeito à virtude quanto aos demais, ser possível a ela rememorar aquelas 

coisas (...) que já antes conhecia” (81c). Trata-se, então, da introdução da famosa tese 

platônica de que o conhecimento é uma espécie de rememoração ou reminiscência, 

posteriormente ilustrada no Mênon com a demonstração de um teorema geométrico 

empreendida por um escravo ignorante da ciência matemática (Cf. 82a-85b). A afirmação 

dessa tese sugere fortemente, portanto, o caráter de transição do diálogo Mênon, pois, embora 

sua primeira parte se apresente como a de um típico diálogo socrático, após o paradoxo 

epistêmico envolvendo as definições ser observado por Mênon, uma explicação alheia às 

ideias provavelmente professadas pelo Sócrates histórico – a teoria da reminiscência – vem à 

tona na discussão. No entanto, de que maneira a teoria da reminiscência soluciona o paradoxo 
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exposto por Mênon? Por que deveríamos dar crédito a essa ideia metafísica de imortalidade e 

reencarnação da alma como suposto explicativo da posse prévia das essências das coisas em 

nossa cognição, elas lá simplesmente aguardando sua rememoração?  

Para não seguirmos por esse nebuloso caminho aberto por Platão, parece que uma 

trilha alternativa para a solução do paradoxo de Mênon pode ser encontrada em uma 

reconsideração dos próprios diálogos socráticos. Ora vimos que a dificuldade que Mênon traz 

para o cerne da tese da prioridade do conhecimento definicional reside no fato de, por não 

dispormos do conhecimento das essências para identificar suas ocorrências singulares, não 

podermos reconhecer uma definição adequada a essas próprias ocorrências. Contudo, talvez o 

paradoxo seja um exagero. Quando Sócrates põe em relevo a importância da prioridade do 

conhecimento definicional ele está em busca de um conhecimento preciso, completo. Mas os 

diálogos socráticos que examinamos deixam bem claro que ele não nega em momento algum 

que os exemplos utilizados como definições pelos seus interlocutores não são ocorrências 

daquilo de que se busca a definição. Ou seja, ele assume que incluir, ainda que de modo vago, 

um elemento singular em uma categoria é algo que pode ser feito, sendo que o problema 

estaria apenas no fato dessa inclusão ser imprecisa, não em sua impossibilidade. Assim, 

parece que para o Sócrates dos primeiros diálogos platônicos, a tese da prioridade do 

conhecimento definicional é fundamental para que nossas categorias sejam aplicadas com 

perfeição, sem possibilidade de erro, e não que sem ela não podemos de modo algum 

reconhecer algo como sendo desse ou daquele tipo; podemos fazer isso, mas apenas de 

maneira imprecisa e não completamente justificada. E essa trilha parece fazer algum sentido 

até quando pensada em conjunto com a ideia de que o conhecimento é rememoração, afinal 

para rememorar é necessário um esforço de passagem de algo vago para algo mais nítido, 

sendo que o ponto de partida desse processo costuma ser uma imagem pouco clara, pouco 

delimitada. É isso, aliás, o que acontece com o escravo inquirido por Sócrates no Mênon: 

inicialmente ele não dispõe do conhecimento geométrico necessário para realizar a prova a 

que será submetido, mas dispõe de alguns conhecimentos que lhe permitem compreender e 

responde às perguntas de Sócrates. Dito de outro modo, se alguém almeja saber o que é a 

virtude, por exemplo, essa investigação não pode partir do nada, de um vazio epistêmico, por 

assim dizer. Todo aprendizado baseia-se, então, em uma relação com um pano de fundo pré-

existente que, apesar de carente de rigor, é relevante para o fim a que se pretende chegar. E o 

que Platão tem a dizer a respeito do chamado método “das divisões e aproximações”, 

mencionado no Fedro e aprofundado nos diálogos Sofista e Político, parece oferecer mais 

plausibilidade para a solução ao paradoxo de Mênon que aqui começamos a considerar. Essa 
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solução e o procedimento metodológico a ela associado é o que chamaremos de agora em 

diante de “teoria platônica das definições”, ou seja, uma explicação que conserva as 

características da teoria socrática que viemos explorando até agora, mas que, ao proporcionar 

uma via de desembaraço para o paradoxo de Mênon, introduz algumas novidades importantes.   

 

1.1.2 A TEORIA PLATÔNICA DAS DEFINIÇÕES 

 

É no Fedro que podemos encontrar aquela que talvez seja uma das primeiras 

exposições do método caracteristicamente platônico de se chegar a definições rigorosas, o 

chamado “método da divisão”. Os demais textos onde a divisão é discutida e empregada, o 

que ocorre no Sofista, no Político e no Filebo, são geralmente considerados diálogos da 

última fase do pensamento de Platão. No Fedro, esse método é descrito como comportando 

duas etapas distintas: 

 
Sócrates: Primeiro: concentrar numa ideia única, por meio de uma visão 
de conjunto, os elementos dispersos, a fim de ressaltar pela definição 
[ὁριζόµενος], em cada caso, o ensinamento que se deseja comunicar. Foi 
como fizemos há pouco com o amor, quer tenha sido boa nossa definição 
[ὁρισθέν] quer não tenha. Pelo menos, daí decorre tudo o que nosso 
discurso possa conter de claro e coerente. 
Fedro: E em que consiste, Sócrates, o segundo ponto de tua referência? 
Sócrates: Em dividir as ideias pelas articulações naturais, sem decepar 
nenhum de seus elementos, como quem procedesse à maneira de um 
açougueiro desajeitado. (...) Eis aqui, Fedro, o de que me declaro 
apaixonado: esse processo de divisões [διαιρέσεων] e aproximações 
[συναγωγῶν]. Com isso aprendo a falar e a pensar. E se encontro alguém 
que se me afigura com a aptidão de dirigir a vista para a unidade e a 
multiplicidade naturais, “sigo-lhe o rastro tal como se um deus ele 
fosse”. Quem for capaz de semelhante coisa – só Deus sabe se estou ou 
não com a razão – mas até o presente dou-lhe o nome de dialético 
[διαλεκτικούς]. (265d – 266c) 
 

Dito de maneira simplificada, o método esboçado consiste, em um primeiro momento, 

na reunião de casos singulares (“uma visão de conjunto”) daquilo que se pretende definir e 

sua inserção em uma ampla classe de coisas – essa é a etapa que corresponde ao que Platão 

chama de “aproximação” – e, em seguida, essa classe é sucessivamente dividida em suas 

“articulações naturais” de modo a se distinguir de outras classes semelhantes – essa, 

obviamente, é a etapa da “divisão”. Ou seja, sob uma “ideia única” uma pluralidade qualquer 

é reunida tendo como parâmetro o “ensinamento que se deseja comunicar” e essa ideia passa a 

ser o objeto de um novo e distinto processo, não mais de aproximação por semelhanças, mas 

de diferenciação em relação a outros grupos de coisas. Vale ressaltar que na primeira etapa 
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desse procedimento a precisão da definição ainda não é uma exigência, pois o que precisa ser 

assegurado é apenas que, a partir desse ponto inicial, possa decorrer “tudo o que nosso 

discurso possa conter de claro e coerente”. E esse aspecto é importante para a credibilidade da 

solução do paradoxo de Mênon ensaiada na seção anterior: a etapa inicial do método da 

divisão, a fase da aproximação, não pressupõe a posse de conhecimentos exatos, deixando em 

aberto a possibilidade (ou não) de um prosseguimento frutífero para a investigação 

definicional.  

Não é difícil entender o que Platão quer dizer com essa etapa chamada de 

“aproximação” na busca por definições essencialistas. Tomemos qualquer um dos predicados 

morais discutidos nos diálogos socráticos como, por exemplo, a beleza, tema central do 

Hípias Maior: partindo da consideração de uma pessoa bela, de um lugar belo, de uma bela 

história, de um belo som, de uma bela ação, enfim, de diversas coisas tomadas como belas, 

todas essas belezas poderiam ser comparadas e reunidas em torno de uma “ideia única”, de 

um traço comum a todos esses “elementos dispersos”, e essa ideia seria justamente o ponto de 

partida para o procedimento metodológico da divisão; todas essas coisas belas poderiam se 

aproximar e se reunir em virtude de serem agradáveis e, assim, teríamos uma ampla classe de 

coisas – o aprazível – guiando o restante do processo definicional. É evidente que isso não 

significa que a beleza poderia ser definida como sendo o agradável, até porque tal definição 

violaria a cláusula todos/apenas, já que embora seja plausível considerar que todas as coisas 

belas são de fato agradáveis, não haveria sustentação para a afirmação de que apenas as coisas 

belas são agradáveis, haja vista a possibilidade de algo ser aprazível e não ser belo (alguns 

alimentos, só para ficarmos com um exemplo, têm essa característica). Significa apenas que o 

aprazível poderia ser a classe mais pertinente de inclusão das coisas belas, seu gênero, por 

assim dizer, e que a continuidade da investigação definicional exigiria, então, distinguir tipos 

de prazer a fim de estabelecer diferenças no interior desse gênero, quer dizer, espécies de 

prazer. Aquele capaz de empreender com sucesso essa tarefa de reunir e dividir, alguém “com 

aptidão de dirigir a vista para a unidade e multiplicidade naturais”, é o que Platão chama de 

“dialético”, sendo a dialética a atividade filosófica por excelência41.  

O Sofista e o Político, apesar de serem diálogos da última fase do pensamento Platão, 

centram-se, tal como os diálogos socráticos, em torno de questões definicionais da forma “o 

que é X?”, o que certamente mostra a importância das definições também para Platão. Mas as 

                                                 
41 No verbete “Dialética” do Vocabulário de Platão, Brisson e Pradeau (2010) afirmam que “A dialética é o 
meio, através do diálogo, de conhecer ‘o que é’. Enquanto conhecimento verdadeiro, que se distingue da 
ignorância e também da opinião, ela é sinônimo de filosofia: o filósofo é um dialético. A dialética pode, pois, ser 
considerada a única ciência verdadeira: ela é o conhecimento da realidade”, p. 33. 
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semelhanças com os primeiros diálogos não vão muito além disso. Nesses textos, por 

exemplo, Sócrates deixa de ser o condutor da conversa, ocupando a posição de mero 

espectador no Sofista (o interlocutor principal é o jovem Teeteto), e de interlocutor no 

Político; nos dois textos quem conduz a discussão é um estrangeiro sem nome, oriundo da 

cidade de Eleia. Estruturalmente, esses dois diálogos são muito parecidos: a questão 

definicional é colocada logo no início da discussão e em ambos a aplicação do método da 

divisão é amplamente ilustrada – inclusive, o termo grego µέθοδον (métodon), ausente no 

Fedro, aparece diversas vezes nesses dois textos – e ocupa praticamente toda sua extensão. 

Como exemplificação do método da divisão, vejamos uma das definições desenvolvidas no 

Sofista. Nesse diálogo, antes de passar à aplicação do método da divisão com vista a definir a 

essência do sofista, o estrangeiro recomenda a Teeteto que um teste seja feito antes: “para 

levar a bom termo as grandes obras (...) se deve procurar, primeiramente, ensaiar em 

exemplos pequenos e mais fácies antes de chegar propriamente aos temas grandiosos” (218c-

d). Desse modo, o estrangeiro propõe que antes de se aventurarem pela complexa questão 

definicional a respeito da natureza própria ao sofista, tentem definir a natureza de algo bem 

mais trivial: a pesca com anzol. Como o objetivo nesse ponto da exposição é apenas mostrar e 

clarificar a articulação das etapas metodológicas da divisão, o prosaico (e um tanto 

enfadonho) exemplo da pesca com anzol pode perfeitamente servir a esse fim, abstendo-nos 

de examinar as definições bem mais complexas acerca do sofista e do político. 

O primeiro passo é precisamente o da aproximação, ou seja, a inclusão de uma 

multiplicidade de singularidades em uma classe ampla, capaz de dar conta de toda atividade 

de pesca com anzol. O que, em seu aspecto mais geral, é a pesca com anzol? Ora, toda pesca 

com anzol, diz o estrangeiro, é uma técnica. Não importam a especificidade do peixe, do mar, 

do anzol, dos pescadores; quaisquer que sejam essas características, a pesca com anzol 

continuará sendo uma técnica. Assim, em seu aspecto genérico, a pesca com anzol é uma 

técnica, como o são muitas outras atividades humanas. Uma vez determinado o gênero 

principal por meio da aproximação, é preciso reconhecer no âmbito desse gênero subgêneros 

distintos, no caso, diferentes tipos específicos de técnica, pois são essas espécies ou 

subgêneros que, uma vez delimitados permitirão a aplicação das divisões. Assim, o exame do 

gênero “técnica”, prossegue o eleata, permite estabelecer uma diferença entre técnicas que 

poderiam ser chamadas de produtivas e outras que, por serem meramente aquisitivas, não 

comportariam essa característica. Por exemplo, a agricultura, a carpintaria e a pintura de 

quadros claramente seriam atividades do primeiro tipo, pois o trabalho envolvido em seu 

exercício sempre leva à produção, à criação de algo: “Das coisas que do não-ser anterior 
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foram posteriormente tornadas ser, não se dirá que foram produzidas, pois que, produzir é 

tornar ser, e ser tornada é ser produzida?” (219b). Já a caça, a luta e a obtenção de lucro 

seriam técnicas aquisitivas, pelo fato de apenas incidirem sobre algo já existente, sem 

produzi-lo – o peculiar a essas técnicas seria apenas a ação e a apropriação. Uma vez 

estabelecida essa distinção entre as duas espécies – “técnicas produtivas” e “técnicas 

aquisitivas” – no seio do gênero “técnicas”, vem a necessidade de determinar em qual espécie 

se enquadra a pesca com anzol, sendo evidente que ela é uma técnica aquisitiva (a pesca com 

anzol não produz nada, apenas e apropria). Assim, a pesca com anzol, mais do que 

simplesmente uma técnica, é uma técnica aquisitiva. Mas essa conclusão encerra o processo 

de divisões? Esse seria o caso se as técnicas aquisitivas não pudessem ser novamente 

divididas, mas, segundo o estrangeiro, não é isso o que se verifica: as aquisições podem ser 

voluntárias (como é o caso das trocas, presentes, compras, etc.) ou podem ser obtidas 

mediante captura, o que certamente corresponde ao caso da pesca com anzol. E a arte da 

captura, por sua vez, comporta também duas espécies: a captura às claras, mediante a luta, e 

captura por meio da armadilha, característica da caça, sendo a pesca com anzol uma espécie 

desse último tipo. Seguindo o procedimento até aqui, teríamos como definição parcial da 

essência da pesca com anzol a seguinte fórmula: uma técnica aquisitiva mediante captura com 

armadilha. Mas a captura com armadilha se dá tanto com respeito a seres vivos como a seres 

inanimados; e os seres vivos podem ser tanto os aquáticos como os terrestres; e os seres 

aquáticos podem ser caçados tanto com arpões como com anzóis. Preenchendo as soluções 

óbvias a essas dicotomias introduzidas pelas divisões, chegaríamos, então, a uma definição da 

natureza da pesca com anzol por meio da fórmula: uma técnica aquisitiva mediante captura 

com armadilha de seres vivos aquáticos com o uso de anzol. 

 Esse método das aproximações e divisões, conforme foi dito, é uma novidade com 

relação aos procedimentos definicionais adotados nos diálogos socráticos. E se levarmos em 

consideração o problema introduzido pelo paradoxo de Mênon, a etapa inicial desse processo, 

a de reunir o diverso sobre um gênero suficientemente amplo poderia ser vista como uma 

alternativa metodológica capaz de viabilizar a busca da essência mesmo em face da 

ignorância de suas propriedades constitutivas. Chegamos, desse modo, ao término da 

exposição dos principais aspectos da concepção clássica de definição. Vimos que essa 

concepção pretende apresentar a definição de uma essência (ou universal), encapsulando sob 

um conceito (como CORAGEM ou BELO) a fórmula linguística capaz de expressá-la – isto é, 

examinamos uma concepção essencialista das definições. Vimos também que as definições 

são condição sine qua non para a construção de qualquer discurso que aspire a obtenção de 
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conhecimentos verdadeiros acerca daquilo de que se fala, sendo o conhecimento definicional 

logicamente anterior a qualquer consideração teórica mais ampla; sem definições não 

sabemos com precisão de que coisas falamos (prioridade epistêmica), desconhecemos as 

características das coisas de que falamos (prioridade explanatória) e ignoramos de que 

maneira elas podem ser integradas em nossas práticas (prioridade pragmática). E vimos ainda 

que o caráter essencialista das definições é garantido pelo respeito à cláusula todos/apenas, o 

que faz dela o núcleo da concepção clássica de definição. Por fim, o método das 

aproximações e divisões se apresentou como um ponto de partida promissor para a busca do 

conhecimento definicional. 

São esses pontos centrais da concepção clássica de definição que orientarão, a seguir, 

nossa compreensão de algumas teorias estéticas bastante conhecidas na história do 

pensamento ocidental. O propósito aqui certamente não foi examinar exaustivamente toda a 

riqueza das contribuições de Platão ao tópico das definições, mas sim por em evidência certas 

ideias com as quais estaremos dialogando em toda sequência deste trabalho.  

 

1.2 AS TEORIAS ESTÉTICAS TRADICIONAIS 

 

Em seu extenso livro The theory of the arts (1982), o filósofo inglês Francis Sparshott, 

ao discorrer a respeito do uso adjetivo da palavra “estética” em locuções como “atitude 

estética”, “prazer estético”, “experiência estética”, “objeto estético” e outras comumente 

empregadas no discurso filosófico sobre as artes, observa que a expressão “teoria estética” 

comporta uma notável carga de ambiguidade, sendo geralmente empregada “como uma 

espécie de termo guarda-chuva” (p. 485). Segundo ele, pelo menos três sentidos distintos 

poderiam ser identificados na literatura e discussões pertinentes ao tema: (1) a ideia de que a 

teoria estética diz respeito a uma explicação dos fenômenos ligados à contemplação sensorial, 

seus objetos e seu significado para a vida humana, seja no âmbito das teorias filosóficas ou 

das de outras áreas, como a psicologia, por exemplo; (2) a ideia de que a teoria estética 

consiste em uma explicação (filosófica ou voltada para outra área do conhecimento) dos 

fenômenos ligados à contemplação das chamadas “belas-artes”, e também de seu significado 

para a vida humana – uma investigação, portanto, com um escopo mais restrito do que a 

anterior42; (3) a ideia de que a teoria estética é uma investigação filosófica a respeito de 

conceitos específicos relacionados ao estético em sentido lato, isto é, “qualquer coisa que 

                                                 
42 Desse segundo tipo é, por exemplo, o trabalho de Theodor Adorno (1903-1969), filósofo alemão ligado à 
escola de Frankfurt, chamado Teoria estética, publicado postumamente em 1970. 
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pertença às artes, ao belo, e às disposições e respostas humanas aparentadas a essas típicas 

respostas à arte, ao belo ou coisas semelhantes” (p. 467). Esse último sentido, mais incomum 

segundo Sparshott, encontra um exemplo marcante e imensamente influente na obra do 

filósofo estadunidense Morris Weitz, particularmente em seu artigo The role of theory in 

aesthetics (1956), onde a teoria estética aparece descrita como sendo uma “determinação da 

natureza da arte que possa ser formulada por meio de uma definição” (p. 27), ou seja, uma 

investigação específica a respeito do conceito ARTE. Algo semelhante a essa concepção de 

teoria estética como investigação de conceitos específicos associados ao estético em geral 

também é abraçada por William Kennick (1958), que assinala que uma teoria estética nada 

mais é do que “uma resposta sistemática a questões como ‘o que é Arte’, o que é o Belo’ e 

outras semelhantes” (p. 324).  

Esse terceiro sentido de “teoria estética” é exatamente o que emergirá de nosso exame 

das teorias tradicionais a seguir, ainda que essas estéticas sejam teorias estéticas 

principalmente no segundo sentido identificado. Como já foi dito, agora que delineamos os 

principais aspectos da concepção clássica de definição, será possível mostrar que muito da 

reflexão e exposição teórica sobre as artes no ocidente se organizou em torno de questões 

definicionais semelhantes àquelas levantadas nos diálogos socráticos. A fim de evidenciar 

esse ponto, essas estéticas tradicionais serão reunidas sob certos rótulos que exprimem seu 

aspecto mais paradigmático, quer dizer, aquilo que faz com que elas sejam um exemplar de 

uma concepção mais geral e esposada por muitos pensadores; em seguida, traremos à tona 

seus comprometimentos tipicamente socráticos a partir do exame de alguns textos de 

influentes autores ligado a cada uma delas. Nesse sentido, começaremos explorando a teoria 

da arte como imitação, principalmente a partir da exposição feita pelo filósofo francês Charles 

Batteux (1713-1780) em seu trabalho As belas-artes reduzidas a um mesmo princípio, 

publicado em 1746. Depois, examinaremos a teoria da arte como expressão, da qual 

tomaremos como texto representativo a obra O que é arte?, publicada em 1898 pelo escritor 

russo Leon Tolstói (1828-1910) e também o artigo O que a beleza tem a ver com a arte?, 

publicado em 1928 do filósofo francês Curt Ducasse (1881-1969). Por fim, nosso foco recairá 

sobre a teoria da arte como forma simbólica, o que ocorrerá principalmente à luz do livro Art, 

de 1914, escrito pelo crítico de arte inglês Clive Bell (1881-1964).  

 

1.2.1 A TEORIA DA ARTE COMO IMITAÇÃO  
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A ideia de que a essência da arte consiste na sua capacidade de imitar é, 

provavelmente, o princípio mais antigo das teorias estéticas do pensamento ocidental. Um dos 

primeiros filósofos a tematizar essa concepção foi Platão. No entanto, em nenhum de seus 

textos conhecidos o autor propôs uma busca explícita pela definição do conceito ARTE – 

como, por exemplo, chegou a fazer com a noção de beleza no Hípias Maior e tantas outras 

nos demais diálogos. Os escritos platônicos que se aproximam do tema nos autorizam apenas 

a depreender que sua compreensão da natureza da arte ancorava-se na visão de que ela era um 

tipo de produção, um saber produtivo caracterizado pela imitação, entendimento bastante 

comum à época43. E uma das passagens de sua obra onde podemos identificar claramente seu 

compromisso com essa concepção de arte é o último livro da República.  

Nesse diálogo, a questão “o que é justiça?” serve de fio condutor para a apresentação 

das principais teses e argumentos do texto, sendo que no livro X, Platão desenvolve uma 

longa argumentação procurando mostrar que em uma “cidade fundada da maneira mais 

correta possível” (595a) – uma cidade justa, portanto – a atividade dos artistas não deveria ser 

socialmente aceita. Na base dos argumentos que o autor apresenta em favor dessa exclusão 

das artes está justamente a ideia de que gêneros artísticos como a poesia (entendida em 

sentido amplo como todo tipo de obra envolvendo a representação literária, especialmente, em 

seu tempo, a epopeia e a tragédia), a pintura e a escultura nada mais são do que formas de 

imitação ou de produção de cópias do mundo, físico e/ou social, tal como este se apresenta 

aos nossos sentidos. E, da perspectiva sistemática de sua filosofia, o fato das artes serem uma 

imitação de aspectos do mundo revelados sensorialmente as transforma em um inconveniente 

epistemológico (“a imitação [µιµητική] está longe da verdade [ἀληθοῦς] e, se modela todos 

os objetos, é porque respeita apenas a uma pequena parte de cada um, a qual, por seu lado, 

não passa de uma sombra”, 598b), com preocupantes desdobramentos éticos (“a imitação 

[µίµησις] (...) fortalece e rega [as paixões da alma], quando o certo seria secá-las, faz com que 

reinem sobre nós, quando deveríamos reinar obre elas, para nos tornarmos melhores e mais 

felizes, em vez de sermos mais viciosos e miseráveis”, 606d). E isso porque Platão considera 

que o mundo físico, onde nosso corpo habita e interativamente coexiste com outros corpos 

animados e inanimados, não é o locus de manifestação da verdade, mas apenas uma dimensão 

aparente da realidade – a verdade sendo acessível apenas pelo pensamento puro, pela razão. É 

                                                 
43 Conforme atesta Göran Sörbom no artigo The classical concept of mimesis: “Quando os gregos do período 
clássico queriam caracterizar a natureza básica da pintura e da escultura, da poesia e da música, da dança e do 
teatro, isto é, das coisas que hoje chamamos obras de arte, a maioria deles estava de acordo em chamar essas 
coisas de mimemata (mimema, no singular), o resultado de uma atividade que chamavam de mimesis.” (2002, p. 
19) 
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nesse contexto mais geral de sua filosofia, então, que deve ser lido o famoso exemplo das 

camas que Sócrates, aqui mais como porta-voz das ideias de Platão, apresenta a Glauco com o 

intuito de, dialogicamente, “descobrir o que pode ser o imitador” (597b): 

 
Sócrates: Vejamos que há três espécies de camas: uma que existe na 
natureza das coisas e de que podemos dizer, creio, que Deus é o criador. 
Quem mais seria, senão ele? 
Glauco: Ninguém, na minha opinião. 
Sócrates: Uma segunda é a do marceneiro. 
Glauco: Sim. 
Sócrates: E uma terceira, a do pintor. 
Glauco: Seja. 
Sócrates: Assim, o pintor, o marceneiro e Deus são três que presidem à 
forma destas três espécies de camas. (...) Queres então que demos a Deus 
o nome de criador natural deste objeto ou qualquer outro nome 
semelhante? 
Glauco: Nada mais justo, visto que criou a natureza desse objeto e de 
todas as outras coisas. 
Sócrates: E o marceneiro? Devemos chamá-lo de obreiro da cama, não é 
verdade? 
Glauco: Sim, é. 
Sócrates: E chamaremos ao pintor o obreiro e criador desse objeto? 
Glauco: De modo nenhum. 
Sócrates: Dize-me então o que ele é em relação à cama. 
Glauco: Parece-me que o nome que lhe conviria melhor é o de imitador 
daquilo que os outros dois são os artífices. 
Sócrates: Que seja. Chamas, portanto, imitador ao autor de uma 
produção afastada três graus da natureza. 
Glauco: Com certeza. 
Sócrates: Desse modo, o autor de tragédias, se é um imitador, estará por 
natureza afastado três graus da verdade, assim como todos os outros 
imitadores.  
Glauco: É provável. (597b-597d)44 
 

 Também Aristóteles considerou a representação imitativa como uma marca notável 

das artes, daí a presença massiva de flexões do termo µίµησις (mimesis) ao longo de sua 

Poética, obra em que o filósofo se propôs a discorrer sobre os diversos gêneros literários de 

sua época – em especial, a epopeia, a tragédia e a comédia45 – alternando os momentos de sua 

                                                 
44 Vale destacar que esse exemplo platônico das camas certamente é a inspiração de uma série de obras do artista 
conceitual estadunidense Joseph Kosuth (1945-    ) em que três visões, digamos assim, de um mesmo objeto são 
apresentadas em um conjunto. A obra mais conhecida dessa séria, intitulada Uma e três cadeiras (1965) traz a 
foto de uma cadeira fixada em um lado da parede, do outro lado um painel com uma definição, retirada de um 
dicionário, do que é cadeira e, ao centro, entre a foto e o painel, uma cadeira “real”, justamente a cadeira que 
aparece fotografada. 
45 O texto da Poética apresenta algumas breves considerações sobre a comédia logo no inicio da exposição. Mas 
esse era o tema do segundo livro da Poética mais precisamente o segundo volumen (rolo de papiro) do “livro”, o 
qual se perdeu de maneira definitiva em algum momento da Antiguidade ou do começo da Idade Média. O 
romance O nome da rosa, do escritor italiano Umberto Eco, tornou bastante conhecida a existência desse tratado 
sobre a comédia ao lhe proporcionar um papel central na trama de sua narrativa, algo que ganhou ainda mais 
popularidade após adaptação dessa obra para o cinema dirigida por Jean-Jacques Annaud em 1986. 
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exposição entre considerações descritivas e indicações normativas a respeito da composição 

desses gêneros. Ao abordar a causa e a origem da “arte poética como um todo”, Aristóteles 

afirmou que a gênese histórica das artes estaria condicionada a dois fatores ligados à ação de 

imitar, a saber, a existência de uma tendência congênita do ser humano nesse sentido e a um 

tipo especial de prazer decorrente da concretização dessa tendência: “a ação de mimetizar se 

constitui nos homens desde a infância, e eles se distinguem das outras criaturas porque são os 

mais miméticos e porque recorrem à mimese para efetuar suas primeiras formas de 

aprendizagem, e todos se comprazem com as mimeses realizadas” (1448b).  

Porém, diferentemente de Platão, Aristóteles não entendeu a imitação como uma 

simples cópia do mundo humano e natural tal como apresentado aos órgãos dos sentidos, 

interpretação que levou seu mestre a ver na atividade artística algo danoso ao conhecimento e 

à construção do caráter, senão que compreendeu as artes imitativas como uma forma de 

conhecimento bastante elevada, superior inclusive ao estudo da história e mais próximo da 

filosofia. Segundo ele, ao transitar pelo âmbito do possível, onde o verossímil é guiado por 

uma necessidade intrínseca, a atividade artística se distinguiria essencialmente da atividade do 

historiador, voltada apenas para a narração de eventos já passados e, assim, 

irremediavelmente singularizados; desse modo, a arte se mostra “mais filosófica e mais nobre 

do que a história”, uma vez que ela “se refere, de preferência ao universal; a história, ao 

particular” (1451b). Logo, para Aristóteles, as artes não seriam simples produtoras de ilusões 

perigosas para a sociedade, mas sim instrumentos de conhecimento capazes de extrapolar a 

dimensão das coisas reveladas diretamente aos sentidos. Como bem observa Michel Ribon 

(1991): “Seria muito ingênua a concepção de arte que visasse a reproduzir a realidade através 

de um simulacro suscetível de criar ilusão” (pp. 55-56), destacando logo em seguida que os 

famosos exemplos dos pássaros que bicaram as uvas desenhadas pelo pintor grego Zêuxis 

(464 a.C. - 398 a.C.) e do cavalo Bucéfalo que relinchava em felicidade toda vez que avistava 

a figura pintada de seu dono dizem respeito, não por acaso, a animais não-humanos. No 

entanto, essa visão “muito ingênua” da natureza da arte parece ter sido efetivamente a posição 

de Platão no livro X da República. E muitos séculos depois, em pleno auge do Renascimento, 

o escritor e artista italiano Giorgio Vasari (1511-1574), na primeira parte de sua monumental 

Vida dos artistas46, de 1550, ao falar sobre os critérios para a produção de uma boa pintura, 

recomendaria exatamente esse tipo de reprodução da realidade: “É preciso abster-se de 

cruezas e esforçar-se para que as coisas que continuamente são feitas não pareçam pintadas, 

                                                 
46 O título completo dessa obra de Vasari é, em tradução para o português, Vida dos mais excelentes arquitetos, 

pintores e escultores italianos de Cimabue até nossos dias. 
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mas se mostrem vivas como em relevo; esse é o verdadeiro desenho, essa é a verdadeira 

invenção” (2011, p. 44); e, sobre a escultura: “O principal é que, assim que semelhante figura 

se nos apresente à vista, devemos perceber que ela representa com grande fidelidade a coisa à 

imitação da qual foi feita” (p. 32). 

Essas duas concepções acerca da imitação operada pela atividade artística – imitação 

como cópia detalhada do mundo fenomênico e imitação como exploração enriquecida da 

verossimilhança – parecem ter sido uma constante na história das teorias estéticas erigidas 

sobre essa noção. Em seu estudo sobre a evolução da ideia de belo publicado em 1924, 

chamado Idea, Erwin Panofsky (2013), destacou a presença marcante dessa dualidade no 

pensamento antigo:  

 
[A] despeito e seu apego muito forte à noção de “mimese”, o 
pensamento da Antiguidade grega de modo algum permaneceu alheio à 
concepção que considera o artista não apenas o humilde copista da 
natureza, mas também seu êmulo, corrigindo com plena independência, 
por seu poder livremente criador, as inevitáveis perfeições dela. E, ao 
mesmo tempo que se opera a transformação sempre mais acentuada da 
intuição em conceito, que caracteriza o pensamento da filosofia 
helenística (...) difunde-se a convicção de que uma arte, quando culmina, 
pode subtrair-se completamente ao modelo sensível e libertar-se por 
completo da impressão deixada pela realidade percebida. (p. 20) 
 

E, cerca de um século antes, o filósofo alemão George W. Hegel (1770-1831), em suas aulas 

de estética organizadas sob o título de A ideia e o ideal, ao discorrer sobre “as ideias correntes 

sobre a natureza da arte”, lançou uma série de objeções contra a concepção de que “o fim 

essencial da arte consistiria na hábil imitação ou reprodução dos objetos tal como existem”. 

(1996, p. 44), considerando tal prática um esforço inútil e presunçoso de rivalizar com a 

natureza. Por outro lado, reconheceu como “incontestável” o fato de que as artes tenham “que 

pedir as formas à natureza” (p. 48) e que, sendo assim, as produções artísticas “sempre e 

necessariamente terão (...) uma aparência sensível e natural” (p. 47). Mas aceitar esse ponto 

está muito longe de aceitar a ideia de que a natureza da arte tenha algo a ver com a “servil 

imitação” ou a “fiel imitação” (p. 46) da natureza, com sua “imitação pura e simples” (p. 48). 

Hegel, portanto, também aceitou a dicotomia entre uma imitação “muito ingênua”, a qual ele 

rechaçou completamente como sendo essencial à arte, e a imitação compreendida como algo 

fundado sobre a experiência sensorial do mundo, mas orientada para uma dimensão além 

dessa experiência imediata. No que segue, ao examinarmos a teoria da arte como imitação, é 

essa concepção, mais próxima da estética de Aristóteles do que da de Platão, que iremos 

considerar. 
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Mas como, de fato, essa ideia de que a arte é imitação, pode se entendida como uma 

definição do conceito ARTE? O que exatamente se pretende dizer ao afirmar que a arte é 

imitação? Para responder a essas questões, passemos ao exame da obra de Batteux – ou, pelo 

menos, dos pontos dessa obra que permitem a articulação de uma resposta satisfatória a essas 

perguntas. 

Como já fica bem claro desde o início de seu texto, Batteux (2009) está preocupado 

fundamentalmente com o problema do padrão do gosto, ou seja, a questão acerca da 

possibilidade de validação objetiva dos juízos estéticos e, consequentemente, a respeito da 

determinação dos eventuais critérios de valoração das obras de arte – um tema característico 

dos debates sobre as artes na Europa do século XVIII. Sua exposição abre com a observação 

de que a existência de muitas regras de produção e avaliação das artes é algo incômodo e 

desencaminhador para todos aqueles que se dedicam a refletir sobre elas, bem como também 

para aqueles que as produzem; o excesso de regras, diz ele, embaraça “tanto o autor que quer 

compor quanto o amante que quer julgar” (p. 15). Assim, mais do que um interesse direto pela 

questão definicional “o que é arte?”, seu trabalho está tematicamente mais próximo daquilo 

que hoje poderíamos chamar de “metacrítica de arte”, isto é, a reflexão sobre os princípios 

teóricos da crítica de arte. Essa abordagem evidentemente enquadra a teoria de Batteux entre 

as teorias estéticas do segundo tipo na classificação discriminada por Sparshott (1982) que 

vimos há pouco. O propósito central da obra do pensador francês é, pois, o de justificar e 

explicar a redução de toda essa multiplicidade e variedade de regras a um único e mesmo 

princípio, conforme anuncia o título do seu trabalho e inequivocamente reforça o texto do seu 

prólogo: “Todas as regras são ramos que partem de um mesmo tronco. Se remontássemos à 

sua fonte, encontraríamos um princípio bastante simples para ser apreendido prontamente e 

bastante amplo para absorver todas essas pequenas regras de detalhe” (pp. 15-16). Com essa 

redução, a criação artística e a controversa tarefa de avaliação das obras de arte seriam, 

acredita o autor, imensamente facilitadas (“quero tornar o fardo mais leve e o caminho mais 

simples”, p. 15) e, por conseguinte, as discussões a respeito dos juízos estéticos poderiam 

repousar sobre critérios mais claros e objetivos.  

Mas que princípio seria esse? Como encontrá-lo? Como discernir sua primazia e 

anterioridade lógica frente a tantas regras diferentes propostas pelos mais influentes artistas e 

estetas ocidentais? A resposta de Batteux às duas últimas questões é o que legitima sua 

resposta à primeira. E sua resposta completa passa por um raciocínio análogo àquele presente 

na tese socrática da prioridade das definições (especificamente em seu viés explanatório): só é 

possível encontrar o fundamento da crítica se a questão a respeito da natureza das artes for 
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satisfatoriamente resolvida antes. Em outras palavras: é preciso primeiro saber o que é a arte 

para, em seguida, descobrir o que ela deve alcançar para realizar o fim que lhe é próprio; 

somente com a posse do conhecimento desse fim, seu propósito e função, é que as artes 

podem ser corretamente avaliadas, isto é, conforme sua própria natureza.  

É possível depreender que esse é efetivamente o raciocínio empregado por Batteux já 

nesse mesmo prólogo. Segundo o autor, foi uma reflexão sobre a natureza da poesia o que o 

levou à questão mais ampla acerca da natureza das artes em geral, e, por fim, à ideia de um 

princípio crítico baseado na apreensão correta dessa natureza. “Foi a poesia”, confessa o autor 

“que [fez a obra] nascer” (p. 16). E isso porque, ao refletir despretensiosamente sobre sua 

natureza e sua diferença frente às outras artes (“para esclarecer minhas próprias ideias”, p. 

16), ele se viu confuso e incapaz de chegar a uma resposta racionalmente persuasiva: 

“perguntava-me: o que é a poesia? Em que ela difere da prosa? Eu acreditava ser a resposta 

fácil, pois é tão fácil sentir essa diferença. Mas não era absolutamente suficiente sentir, eu 

queria uma definição exata [définition exacte]47” (p. 16). Assim, foi “buscando uma definição 

de poesia” (p. 18) que sua leitura da Poética de Aristóteles se mostrou reveladora: “o 

princípio da imitação, que o filósofo grego estabelece para as belas-artes, me atingira” (p. 17). 

A partir dessa revelação encontrada em Aristóteles, Batteux alega ter compreendido qual 

deveria ser o mesmo princípio a que todas as belas-artes poderiam ser reduzidas – o princípio 

a que se refere o título de sua obra: a imitação. A poesia, dirá o autor um pouco mais adiante, 

“só subsiste por imitação”, sentenciando a mesma conclusão para as demais artes: o “mesmo 

ocorre com a pintura, a dança, a música: nada é real em suas obras, tudo é imaginado, forjado, 

copiado, artificial. É o que faz seu caráter essencial [caractere essentiel] em contraposição à 

natureza” (p. 30). O percurso dessa descoberta apregoada pelo autor é, pois, bastante claro: foi 

uma questão definicional e sua subsequente resposta o que o levou à compreensão correta das 

propriedades das coisas abarcadas pela definição visada.  

Mas a forma tipicamente socrática do seu raciocínio, quer dizer, seu comprometimento 

com a tese da prioridade (explanatória) das definições, não é ratificada apenas por esse relato 

autobiográfico, já que, ao apresentar a estrutura da sua obra ao final desse prólogo, essa tese 

basilar da concepção clássica de definição é novamente evidenciada. Segundo Batteux, a 

questão da “natureza das artes”, examinada na primeira parte de seu livro, traz como resultado 

justamente a prova de que “a imitação da natureza deve ser seu objeto comum” (p. 17) – ou 

seja, à questão definicional “o que é arte?”, sua resposta é que a essência da arte consiste no 

                                                 
47 A tradução do texto de Batteux utilizada/citada  neste trabalho foi confrontada com a edição francesa do texto, 
disponível em http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50428g.r=Batteux,+Charles+Les+Beaux+Arts.langEN. 
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fato dela ser uma espécie de imitação da natureza. Na segunda parte, ele pretende provar “que 

o bom gosto nas artes está absolutamente conforme às ideias estabelecidas na primeira parte, e 

que as regras do gosto são apenas consequências do princípio da imitação” (p. 18). E, por fim, 

na terceira parte, Batteux pretende apresentar uma prova empírica, “tirada do exemplo e da 

conduta dos artistas” (p. 18), das teses desenvolvidas nas duas primeiras partes – temos, 

então, “a teoria verificada na prática” (p.18), arremata o autor. Desse modo, ao descrever o 

conteúdo da segunda parte do texto, Batteux não deixa qualquer dúvida em relação ao laço de 

antecedência lógica entre sua visão da essência das artes como imitação da natureza e as 

regras de composição e avaliação que decorrem precisamente dessa essência – exatamente 

aquilo previsto pela concepção socrática da prioridade das definições. Ou seja, ao afirmar que 

as regras do gosto decorrem do princípio de imitação e que essa imitação é o que constitui a 

essência das artes, o pensador francês está inequivocamente dizendo que há uma prioridade 

explicativa da definição do conceito ARTE sobre a descoberta das características mais 

relevantes das coisas referidas por esse conceito. Esse é exatamente o tipo de tese que 

Sócrates afirma, por exemplo, no Mênon. 

O comprometimento das ideias de Batteux com a teoria socrática das definições e, por 

extensão, com a concepção clássica, não se restringe, porém, apenas à aceitação da tese da 

prioridade das definições; a admissão da cláusula todos/apenas também é um elemento 

determinante de sua tese de que as artes são, essencialmente, imitação da natureza. A fim de 

trazermos à luz esse ponto, vamos seguir o fio da argumentação de Batteux, procurando 

identificar as premissas do seu raciocínio e observar como elas se articulam. Como já foi 

destacado, foi uma reflexão acerca da poesia que levou o pensador francês à procura de uma 

definição mais rigorosa para a peculiaridade dessa atividade artística. Por essa razão, a poesia 

ocupa um lugar de destaque na exposição de suas ideias: “a poesia deve ocupar a posição 

principal, tanto por causa de sua dignidade, quanto por ter sido ocasião [desta pequena obra]” 

(p. 17). Não é por acaso, então, que o autor inicia a primeira parte do seu trabalho, intitulada: 

“Onde se estabelece a natureza das artes pela do gênio que as produz”, com uma consideração 

a respeito das opiniões comuns sobre a natureza da poesia. Segundo ele, diversas foram as 

opiniões historicamente registradas a esse respeito: ela foi aproximada das demais artes e da 

retórica, da história, da filosofia, das ciências, da magia, mas, no que diz respeito a sua 

verdadeira natureza, apenas “descrições pomposas em lugar de (...) uma definição precisa 

[définicion precise]” (p, 22) foram apresentadas. E esse mesmo tipo de equívoco não se 

confinou somente ao âmbito da poesia, senão que se revelou presente também na teorização 

acerca dos demais gêneros artísticos: “Foi assim que a maior parte dos autores falaram da 
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poesia, e falaram quase o mesmo das outras artes” (p. 22). Daí a constatação feita por Batteux 

de que “Reina pouca ordem na maneira de tratar as belas-artes” (p. 21), justamente em virtude 

dessas “diferentes opiniões que existem sobre a essência das artes [l’essence des arts]” (p. 

22).  

Mas em que sentido todos esses autores que se equivocaram em relação à essência das 

artes falharam em suas tentativas de definição? Por que suas definições não foram, como 

alegou Batteux, “precisas”? Qual seria esse critério de precisão? Segundo o pensador francês, 

o grande erro desses estetas foi eles terem tomado “o acidental pelo essencial e o essencial 

pelo acidental” (p. 22), ou, em termos agora mais familiares para nós, o fato deles não terem 

respeitado a cláusula todos/apenas. Ora, tomar o acidental pelo essencial é afirmar que uma 

característica presente apenas em alguns itens referidos por um conceito, e não em todos, é 

uma característica definidora; é tomar uma característica que se apresenta em alguns casos, 

mas não em outros, como sendo comum a todas as demais coisas do mesmo gênero. Seria, por 

exemplo, como apontar como essencial às coisas referidas pelo termo “árvore” (e, 

consequentemente, pelo conceito ÁRVORE) a propriedade de ser frutífera: algumas de fato 

são, outras não. Da mesma maneira, tomar o essencial pelo acidental é afirmar que uma 

característica não exclusiva dos itens referidos por um conceito, isto é, uma propriedade 

igualmente presente em outras coisas de outro gênero é algo essencial a algum deles. Usando 

o mesmo conceito do exemplo anterior, apontar como essencial ao conceito ÁRVORE a 

propriedade de ser vegetal, algo certamente inerente a todas as árvores, não seria suficiente 

para revelar a essência do ser árvore, justamente pelo fato de ser vegetal caracterizar 

igualmente outros seres de outros tipos, como as ervas-daninhas ou as bromélias, por 

exemplo. Portanto, ao apontar a substituição do acidental pelo essencial e do essencial pelo 

acidental como fonte dos equívocos daqueles que tentaram definir a essência da poesia e das 

artes em geral, Batteux está claramente recorrendo à cláusula todos/apenas como requisito 

básico para a obtenção de uma definição correta e consequente. Assim, seu pensamento se 

mostra comprometido mais uma vez, agora sob outro aspecto, com um dos elementos centrais 

da concepção clássica de definição. 

Mas, uma vez negada a precisão das definições propostas por outros autores, de que 

maneira Batteux chegou a estabelecer sua própria definição e acreditar em sua veracidade? 

Colocado de maneira diferente: o que o levou a pensar que a imitação da natureza poderia ser 

o princípio de todo o sistema das artes, abarcando desde a essência das artes até o fundamento 

de seus critérios de avaliação? O aspecto positivo da exposição de Batteux começa com um 

raciocínio bastante semelhante ao método das aproximações e divisões desenvolvido por 
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Platão em sua teoria das definições. Inicialmente, ele considera que todas as coisas passíveis 

de serem consideradas como “arte” representam uma “segunda ordem de elementos, cuja 

criação a natureza havia reservado para nossa indústria” (p. 23), querendo com isso dizer que 

ao ser humano adveio, por sua própria natureza, a capacidade de produzir e criar coisas 

dotadas de um tipo de existência intrinsecamente distinto dos tipos até então existentes, uma 

“segunda ordem de elementos” quando comparada a uma primeira ordem de elementos, isto é, 

a própria natureza em si mesma, não criada pelo homem. Desse modo, ao localizar as artes, 

isto é, aquilo de que se pretende encontrar a definição, no seio de uma classe mais ampla e 

abrangente das produções intencionais dos seres humanos, classe à qual poderíamos chamar 

de “artefatos”, Batteux certamente segue a primeira etapa do método das divisões que 

encontramos descrito no Fedro de Platão, chamada de “aproximação”. E o que temos logo em 

seguida é justamente a divisão do gênero dos artefatos em três espécies distintas, quer dizer, 

novamente um processo muito semelhante à segunda etapa desse método, chamada 

obviamente de “divisão”. Portanto, mais uma vez se evidencia a presença de um elemento 

central da concepção clássica de definição por trás da teorização estética de Batteux.  

As três espécies de artefatos obtidas pela divisão operada pelo pensador francês 

distinguem-se, então, em relação a seu fim ou propósito: (a) há artefatos produzidos com o 

fim de satisfazer necessidades práticas dos seres humanos – tais são as chamadas “artes 

mecânicas”; (b) há artefatos produzidos com o intuito de proporcionar prazer – tais são as 

belas-artes; e (c) há artefatos cujo fim mescla a utilidade com o prazer (“foi a necessidade que 

os fez eclodir, e o gosto que as aperfeiçoou”, p. 24); tais são as artes liberais, e desse tipo são 

a eloquência e a arquitetura. Assim, é o segundo tipo de artefatos que constitui o objeto das 

reflexões de Batteux, aqueles “cujo primeiro objeto é agradar” (p. 24); é a produção do prazer, 

portanto, o que diferencia os artefatos chamados de “belas-artes” dos demais. Essa vinculação 

entre as artes e o prazer é fundamental para a teorização de Batteux, já que a imitação da 

natureza – ideia que enforma o princípio básico de seu sistema – é, segundo ele, um 

desdobramento natural da tendência humana “de reanimar seu gosto” (p. 24), ou seja, de 

sempre buscar a elevação de seu espírito. Para mostrar esse ponto, Batteux propõe uma 

especulação a respeito da origem das artes, sendo essa especulação que introduz a ideia de 

imitação da natureza no curso do seu processo definicional e a associa aos elementos já 

obtidos mediante a aproximação e divisão referidas acima. Para ele, as artes se originaram do 

sentimento de tédio dos seres humanos frente à uniformidade da natureza, o qual, aliado a seu 

poder criativo e sua predisposição ao prazer e ao deleite, os levou a imitá-la – sua inspiração 

material, por dizer assim – mas isso com o propósito de, em última instância, superá-la e não 
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de meramente repeti-la. Mais do que simplesmente uma cópia ou reprodução do mundo, 

atividade que inevitavelmente se mostraria também entediante em algum momento, o tipo de 

imitação característica das belas-artes emergiu, então, como uma imitação, potencialmente 

mais prazerosa, de aspectos abstraídos criativamente a partir da própria natureza, sendo essa 

abstração a atividade própria do gênio em sentido estrito: 

 
Todos [os esforços do gênio] reduziam-se necessariamente a fazer uma 
escolha das partes mais belas da natureza para formar com elas um todo 
requintado que era mais perfeito do que a própria natureza, sem, 
contudo, deixar de ser natural. Eis o princípio sobre o qual se erguia 
necessariamente o plano fundamental das artes, e que os grandes artistas 
seguiram em todos os séculos. (p. 24) 
 

É assim, portanto, na condição de artefatos que causam prazer mediante a imitação da 

natureza, que as artes podem ser abarcadas, segundo Batteux, por uma fórmula linguística 

capaz de revelar sua essência. E que, da perspectiva do autor, essa fórmula segue à risca a 

cláusula todos/apenas e, desse modo, apresenta-se como uma fórmula definicional adequada, 

pode ser confirmado quando o autor declara ter encontrado, mediante essa definição, a 

essência das artes: “É fácil definir agora as artes (...) [conhecendo] o que têm em comum que 

as une, o que têm de próprio que as separa e as distingue” (p. 39); ou seja: aquilo que as artes 

têm em comum permite sua classificação em um gênero e a referência a propriedades que 

tudo que é arte possui, ao passo que aquilo que as distingue de coisas que não são arte marca 

o limite de sua espécie referindo propriedades presentes exclusivamente nelas. As artes 

pertencem, pois, ao gênero dos artefatos que causam prazer, sendo que sua diferença 

específica, ou seja, aquilo que as diferencia de outros artefatos que poderiam apresentar essa 

mesma característica (jogos ou brinquedos, apenas para ficarmos com alguns exemplos), é o 

fato desse tipo de artefato imitar a natureza: “as artes, naquilo que é propriamente arte, são 

apenas imitações” (p. 27). É essa diferença, portanto, que determina a essência das artes.  

E dessa fórmula decorre também um critério de valoração das artes: mais elevadas não 

são as obras que imitam com exatidão aquilo que se percepciona, mas sim as obras que 

imitam uma idealidade; não as que imitam algo tal como ele efetivamente se mostra, mas sim 

as que mostram como esse algo poderia se mostrar caso ele fosse perfeito: “se as artes são 

imitadoras da natureza deve ser uma imitação sábia e esclarecida, que não a copia 

servilmente; mas que, escolhendo os objetos e os traços, apresenta-os com toda a perfeição da 

qual são suscetíveis” (p. 32). Batteux ilustra esse ponto recorrendo à famosa história do pintor 

grego Zêuxis, história tão famosa quanto a dos pássaros que bicaram sua tela, que reuniu 
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diversas belas mulheres e as tomou como modelos para uma pintura em que os traços mais 

agradáveis de cada uma foram considerados, terminando por produzir a representação de uma 

mulher irreal, inexistente no mundo físico; não algo verdadeiro, mas apenas verossímil. Outro 

exemplo dado pelo autor é o do dramaturgo e comediógrafo francês Molière (1622-1673), o 

qual se serviu de caraterísticas encontradas em várias pessoas para a composição de Alceste, 

personagem principal de sua comédia O misantropo, e, graças a esse processo criativo, “fez 

algo muito melhor do que teria feito um historiador escrupuloso que tivesse contado alguns 

traços verdadeiros de um misantropo real” (p. 32). A esse aspecto verossímil, ideal e 

inexistente na natureza, mas a ela ligado e dela emergente, Batteux chama de “bela natureza 

[belle nature]”: “Não se trata do verdadeiro que é, mas do verdadeiro que pode ser, o belo 

verdadeiro, que é representado como se existisse realmente e com todas as perfeições que ele 

pode receber” (p. 32). Portanto, ao imitar a natureza, aquilo que o gênio faz é, na verdade, 

imitar o “belo verdadeiro”; o objeto da sua imitação não é propriamente a natureza, mas sim a 

bela natureza. E, como consequência, a imitação da bela natureza, que constitui a essência das 

artes, é alçada ao estatuto de princípio fundamental da crítica, a base objetiva dos juízos 

estéticos: “se é verdade que o gênio produz as obras de arte pela imitação da bela natureza, 

como acabamos de provar, o gosto que julga as produções do gênio deve satisfazer-se 

somente quando a bela natureza é bem imitada” (p. 47).  

 Agora que colocamos em destaque a presença dos procedimentos definicionais 

característicos da concepção clássica na base da teoria da arte como imitação, aqui 

representada pela teoria estética de Batteux e, ao fazê-lo, indicamos as linhas gerais dessa 

teoria, passaremos ao exame de outra perspectiva teórica que, na medida em que reúne 

diversos autores com posições distintas, mas organizadas em torno de uma ideia básica 

semelhante, certamente podemos considerar também como paradigmática entre as teorias 

estéticas.  

 

1.2.2 A TEORIA DA ARTE COMO EXPRESSÃO 

 

Atualmente, talvez nenhuma outra crença a respeito da natureza da arte goze de mais 

prestígio, tanto nos meios acadêmicos e artísticos como entre as pessoas que não se dedicam 

formalmente a nenhuma área da pesquisa ou produção artística, do que a ideia de que a arte é 

essencialmente expressão e, particularmente, expressão de sentimentos de um artista. Segundo 

Hospers (1969): “A teoria da arte como expressão, em uma ou outra de suas formas, talvez 

tenha dominado a cena estética dos últimos dois séculos tanto quando a teoria da imitação o 
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fez previamente” (p. 142). “O artista, o verdadeiro artista, o verdadeiro poeta, só deve pintar 

de acordo com o que vê e sente” (2004, p. 119), já afirmava o poeta francês Charles 

Baudelaire (1821-1867) em suas reflexões sobre o Salão de 1859, cuja exposição de trabalhos 

fotográficos era vista pelo poeta como um retorno à estéril e servil imitação da natureza48, já 

desprezada um século antes até por proponentes da teoria imitativa da arte, como Batteux. 

Mas um dos primeiros autores a articular mais sistematicamente a ideia da expressão dos 

sentimentos como essência das artes foi o escritor Tolstói49, certamente mais conhecido por 

suas obras literárias como o colossal Guerra e Paz, (1865-1869), o romance Anna Karenina 

(1875-1877)50 e a novela A morte de Ivan Illitch (1886). Sua obra em que essa concepção de 

arte é defendida e cujo título – O que é arte? – espelha claramente o momento histórico 

vivido pela produção artística no final do século XIX, isto é, um momento em que a teoria da 

arte como imitação já se mostra insustentável e, por consequência, uma resposta renovada à 

questão sobre a natureza da arte se faz necessária, é, então, um importante marco histórico das 

teorias estéticas. Vejamos, pois, o que o famoso romancista propôs como resposta a essa 

questão. 

A teoria estética de Tolstói (2015) é construída em torno de uma manifesta inquietação 

acerca da importância social da arte, especialmente com relação ao seu valor moral. Essa 

preocupação paira sobre toda a extensão do texto e se deixa perceber com absoluta nitidez 

desde seu primeiro capítulo. Para quê serve a arte? Para quem serve a arte? Segundo o autor, 

as artes são algo imensamente presente na vida social. E essa marcante presença envolve 

diretamente não apenas a figura dos artistas e dos apreciadores de arte, mas igualmente a de 

inúmeras outras pessoas que viabilizam toda a estrutura institucional que a artes requerem 

para existir. Da construção dos espaços artísticos – museus, salões, teatros, academias, etc. – 

até o suporte técnico exigido para a realização de uma peça, uma exposição, uma 

apresentação musical, impressão de um livro, etc., “Centenas de milhares de trabalhadores 

(...) passam toda a sua vida na árdua tarefa de satisfazer às demandas da arte, de tal forma que 

                                                 
48 Nesse ano, pela primeira fez o tradicional Salão da Academia de Belas Artes da França (ativo desde 1667) se 
abriu para a exposição de obras fotográficas, incorporando a 3ª Exposição da Sociedade Francesa de Fotografia. 
Em suas considerações sobre o evento, Baudelaire expôs toda sua desconfiança com relação ao pretenso novo 
gênero artístico ao menosprezar a obsessão imitativa pelo “real” inerente a ele. Para mais sobre a relação entre 
Baudelaire e a fotografia, e especificamente sobre sua crítica à exposição de 1859, cf. Entler (2007). 
49 Ducasse, no entanto, minimiza a originalidade de Tolstói ao apontar o débito do autor russo com as pesquisas 
do esteta francês Eugene Veron (1825-1889). Em seu artigo de 1928, originalmente publicado com o titulo de 
What has beauty to do with art?, Ducasse (2015) alega que “todas as principais teses estéticas [de O que é arte?] 
já estavam contidas e foram encontradas por Tolstói na Estética de Veron, publicada em Paris em 1878. Mas, ao 
modificá-las em favor de seus propósitos bem peculiares, Tolstói, ao mesmo tempo que as resgatou de um 
esquecimento global, pode reafirmá-las com novo vigor” (p. 44). 
50 Guerra e Paz e Anna Karenina foram publicados por partes em um periódico local chamado O mensageiro 

russo. 
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dificilmente existirá outra atividade humana (...) que consuma tanto esforço como essa” (pp. 

15-16). E na base de todo esse imenso esforço humano se encontra a necessidade de vultosos 

investimentos financeiros, geralmente proporcionados pelos governos a partir do pagamento 

de impostos efetuado pela população, “cuja vaca tem que ser vendida para esse fim e que 

nunca se beneficia dos prazeres estéticos que a arte proporciona” (p. 23). Será, então, que esse 

dinheiro não poderia ser investido em políticas públicas mais prementes para todas essas 

pessoas e não apenas em favor de algumas? Toda essa mobilização de forças em prol da arte 

realmente vale a pena? O quê de fato as pessoas ganham com a presença institucional da arte? 

Mesmo para os artistas, que são os principais beneficiários de sua própria atividade, se não 

pela aquisição de riquezas, pelo menos pela obtenção de status e prestígio social, será que sua 

dedicação intensa e ininterrupta não traria mais frutos se voltada para uma atividade mais útil 

em vez de “ocupações excepcionais e estupefacientes” que os transformam em meros 

“especialistas unilaterais e autocomplacentes, que só sabem torcer suas pernas, língua ou 

dedos” (p. 16)? E para quê tanto sacrifício? Para quem? Certamente, não para o deleite dos 

pobres trabalhadores que suaram debaixo do sol escaldante erguendo as paredes de um novo 

museu. 

Esse retrato preliminar da atividade artística apresentado por Tolstói é, sem dúvida, 

bastante sombrio e negativo. E as questões que ele levanta são absolutamente pertinentes, 

inclusive (e muito) ainda hoje. Mas, seguindo os objetivos traçados para este capítulo, o ponto 

que precisa ser explorado é qual relação há entre esse problema da importância social da arte 

e a questão sobre a natureza da arte que a obra estampa já em seu título. O que nos conduz, 

uma vez mais, à tese socrática da prioridade das definições. O raciocínio de Tolstói acerca 

dessa relação é basicamente o seguinte: sem saber qual é a essência da arte, o que ela é, não 

há como ter clareza a respeito de seu verdadeiro valor e importância social. Em uma 

sociedade em que as artes se multiplicam, recebem apoio financeiro e mobilizam a vida de 

trabalhadores, diz ele, “é necessário saber se tudo o que passa por arte o é realmente, e se tudo 

que é arte é bom, como se pensa em nossa sociedade, e, se for bom, se é algo importante e 

digno dos sacrifícios que exige” (pp. 23-24)51. Desse modo, a questão socrática, tanto em sua 

forma quanto em seu procedimento metodológico, é finalmente levantada no texto: “O que é 

arte?” (p. 25). 

                                                 
51 Na verdade, pouco antes dessa passagem, o raciocínio à maneira de Sócrates articulado por Tolstói já havia 
sido completamente exposto: “a arte (...) não apenas não é uma coisa firme e claramente definida, como é 
entendida de maneiras tão contraditórias por seus amantes, que é difícil dizer o que é geralmente compreendido 
como arte e, especialmente, como arte boa e útil, em nome da qual os sacrifícios poderiam com justiça lhe ser 
oferecidos” (p. 22). 
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Antes de apresentar sua própria resposta a essa questão, Tolstói identifica na história 

da estética uma posição majoritária que, ainda que com algumas variações, propõe como 

definição do conceito ARTE uma abordagem centrada em um mesmo tipo de traço definidor. 

Trata-se da “doutrina da beleza como essência da arte” (p. 29), segundo a qual a produção da 

beleza é o critério que distingue e permite a identificação do que é genuinamente arte frente 

ao que não é (mas que até poderia ser confundido com o que é)52. A investigação preliminar 

do autor russo é exatamente uma busca por qual é esse critério: “Qual é, então o sinal de uma 

obra de arte?” (p. 25) – daí a observação feita acima de que seu comprometimento com a tese 

da prioridade das definições se revestir do viés epistêmico que identificamos, por exemplo, no 

Hípias Maior de Platão. E o ponto da argumentação de Tolstói a essa altura da sua exposição 

é que, uma vez que “o conceito de beleza foi colocado na base do conceito de arte” (p.55) o 

que deveria ser um critério epistêmico foi confundido com uma simples preferência pessoal e 

esse equívoco fez com que uma definição adequada do conceito ARTE jamais fosse atingida. 

Todos os sistemas estéticos existentes até então, diz o autor, 

 
Em vez de dar uma definição de arte verdadeira, e então, conforme uma 
obra caiba ou não nessa definição, julgar o que é arte e o que não é, um 
certo grupo de obras consideráveis agradáveis por pessoas de um 
determinado círculo é reconhecido como arte, e uma definição de arte 
que inclua todas elas é então inventada. (...) Assim, a teoria da arte 
baseada na beleza, exposta por estetas e professada em contornos vagos 
pelo público, não passa de estabelecer que é bom aquilo que foi e é 
considerado agradável por nós – isso é, por um certo círculo de pessoas. 
(p. 53) 
 

E, quando adentramos as razões de Tolstói para ver as coisas dessa maneira, seu 

comprometimento com a principal restrição formal da concepção clássica de definição, a 

cláusula todos/apenas, emerge com bastante clareza.    

 Por que a beleza não pode ser a essência da arte, o seu traço definidor? A beleza, diz 

Tolstói, é, como tantos outros termos comuns empregados em reflexões que visam maior 

profundidade e precisão, algo expresso por uma palavra bastante ambígua. Segundo ele, o 

termo “beleza” tanto pode ser compreendido em um sentido subjetivo, quanto em um 

objetivo. No primeiro caso, a beleza é “aquilo que nos traz um certo tipo de prazer”, ao passo 

que, no segundo, ela é “algo perfeito que existe fora de nós” (p. 50). Esses dois sentidos, 

segundo ele, resumem e permitem uma classificação satisfatória da posição dos mais diversos 

                                                 
52 Doutrina essa, por exemplo, defendida por Batteux, uma vez que, conforme vimos, esse esteta tomou a 
imitação da bela natureza como traço definidor da arte – ou seja, não apenas a imitação da natureza, mas a 
imitação da beleza ideal. 
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estetas e filósofos da arte que se dedicaram a pensar o tema da beleza53, pelo menos desde 

que, com o filósofo alemão Alexander Baumgarten, (1714-1762), as discussões sobre o belo – 

e, consequentemente, sobre a arte – foram reunidas sob o rótulo de “Estética”54. Contudo, 

apesar das duas concepções gerais de beleza parecerem opostas, há, segundo Tolstói, algo que 

as unifica, que é o fato de estarem ligadas à produção de uma espécie de prazer 

desinteressado: “ambas as noções de beleza se reduzem a um certo tipo de prazer (...) que nos 

agrada sem despertar nosso desejo” (p. 50).  

Assim, tendo estabelecido a beleza como fundamentalmente um tipo de prazer, o autor 

mostrará que, assim compreendida, ela não pode ser tomada como essencial à arte. Seu 

principal argumento nesse sentido parte de uma analogia entre as artes e os alimentos. A 

comida e a bebida também nos proporcionam prazer, mas não é verdade que toda comida e 

toda bebida sejam “verdadeiros alimentos”, se tomarmos como sentido dessa expressão o fato 

de serem algo efetivamente nutritivo e saudável para o corpo humano. Portanto, provocar 

prazer não pode ser o que define um alimento, pois certamente existem alimentos que não 

provocam prazer e muita coisa que se come e se bebe pode provocar prazer, mas sem nutrir o 

corpo ou realmente alimentá-lo. “Todo mundo entende que a satisfação do nosso gosto não 

pode de modo algum servir de base para definir os méritos do alimento” (p. 54). Algo 

semelhante ocorre quando refletimos sobre as artes: “a beleza, ou o que nos agrada, não pode 

de modo algum servir de base para definir a arte, assim como uma série de objetos que nos 

dão prazer não podem ser exemplos do que a arte deveria ser” (p. 54). Ou seja, o agradar não 

é algo exclusivo das obras de arte; assim, a beleza não pode ser um elemento de sua essência. 

A natureza, por exemplo, é bela e nos agrada de maneira absolutamente desinteressada e 

contemplativa – e isso não faz dela uma obra de arte. Do mesmo modo, também não é 

verdade que as obras de arte necessariamente são belas e capazes de agradar. Tolstói, no 

entanto, não exemplifica esse último ponto, mas sua crítica à adoção da beleza como critério 

para a definição dos limites entre arte e não-arte deixa bem evidente que ela também não é 

algo comum a todas as obras de arte (ou seja, o critério da beleza igualmente viola a porção 

do “todos” da cláusula todos/apenas, e não só o “apenas” como bem exemplificou a sua 

analogia). Uma estética que realmente pudesse ser chamada de “ciência” e, portanto, fosse 
                                                 
53 É no capítulo III de “O que é arte?” que Tolstói passa em revistas todas essas definições de beleza, citando e 
examinando autores das mais diversas nacionalidades.  
54 O termo “estética” foi cunhado pela primeira vez pelo filósofo alemão Alexander Baumgarten, em 1735, na 
obra Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus (Considerações filosóficas sobre alguns 

aspectos pertinentes ao poema), a fim de designar a ciência de como as coisas são conhecidas pelos sentidos. 
Mas o termo só viria a assumir o sentido hoje comum em filosofia e no estudo das artes a partir de 1750, por 
conta da publicação da obra Aesthetica; nesse texto, Baumgarten caracteriza a estética como sendo a teoria das 
artes liberais, uma espécie de ciência da cognição sensível. 
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capaz de estabelecer e definir as leis da arte, deveria, “com base nessas leis, reconhecer como 

arte as obras que se ajustam a elas e rejeitar as que não se ajustam” (p. 51), quer dizer, 

qualquer teoria estética consistente deveria determinar inequivocamente algo comum a todas 

as obras de arte e, ao mesmo tempo, exclusivo a elas. E é exatamente isso o que a cláusula 

todos/apenas da concepção clássica de definição requer para qualquer teoria que empregue 

conceitos precisos. A “doutrina da beleza como essência da arte” – um parente bastante 

próximo da teoria da imitação proposta por Batteux – não cumpre, pelo menos assim 

argumenta Tolstói, tamanha exigência. 

 Com a rejeição da ideia de que a beleza é algo essencial às obras de arte, a concepção 

positiva do trabalho do autor russo então vem à tona: “Para definir arte com precisão, 

devemos antes de tudo parar de olhar para ela como veículo de prazer e considerá-la dessa 

forma: não podemos deixar de ver que a arte é um meio de comunhão entre as pessoas” (p. 

58). Nesse aspecto, a arte é semelhante à linguagem: tanto uma como a outra estabelecem 

laços entre as pessoas, permitem ao ser humano a materialização e compartilhamento da sua 

vida interior e, desse modo, a emergência da reciprocidade e da cooperação; criam uma rede 

intersubjetiva que é condição para o surgimento e manutenção da cultura e da civilização. 

Entretanto, há uma diferença essencial entre ambas: a comunhão por meio da palavra, diz 

Tolstói, engaja os seres humanos numa transmissão de pensamentos, ao passo que “com as 

artes as pessoas transmitem seus sentimentos uma às outras.” (p. 59). Desse modo, “a arte é a 

atividade humana que consiste em um homem conscientemente transmitir a outros, por certos 

sinais exteriores, os sentimentos que ele vivenciou, e esses outros serem contagiados por esses 

sentimentos, experimentando-os também” (p. 60). De acordo com essa perspectiva, a 

característica presente em tudo aquilo que é uma obra de arte é sua dimensão comunicativa: 

toda obra de arte é um veiculo de informação. Como também a linguagem desempenha essa 

função, essa ainda não pode ser a característica de distingue a arte de tudo o mais que não é 

arte. É para estabelecer essa diferença que Tolstói vai afirmar que os “[s]entimentos (...) 

constituem a matéria da arte” (p. 60), isto é, o que a arte comunica (aspecto em que ela é 

semelhante à linguagem) são os sentimentos humanos (não os pensamentos, como faz a 

linguagem). Mesmo quando ocorre a comunicação por meio da linguagem, a qual é o veículo 

principal da comunicação de pensamentos, será a presença dos sentimentos e sua veiculação o 

que distinguirá a poesia e toda a literatura de um mero relato jornalístico ou de um discurso 

teórico. A essência da arte tem a ver, pois, com a comunicação de sentimentos. A arte 

necessariamente envolve a expressão de sentimentos com vista à apreensão e erupção de 

sentimentos semelhantes em outrem. 
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  E é dessa peculiaridade da arte que decorre, enfim, sua importância social. A arte 

possibilita a experiência de todos os sentimentos vivenciados pelas mais diversas pessoas 

desde o momento em que começaram a se expressar materialmente. E o compartilhamento 

desses sentimentos aproxima os seres humano: “é (...) um meio de intercâmbio humano, 

necessária para a vida e para o movimento em direção ao bem de cada homem e da 

humanidade, unindo-os em um mesmo sentimento” (p. 61). Esses sentimentos materializados 

nas obras de arte de todos os lugares e de todos os tempos são, então, uma imensa fonte de 

informação para a compreensão do próprio humano naquilo que ele tem de mais profundo. 

Apesar disso, da expressão e compartilhamento comunicativo dos sentimentos ser parte da 

essência da arte e de, por conta dessa peculiaridade de sua natureza, a atividade artística ser 

algo de grande importância social, Tolstói fará um último movimento no sentido de 

determinar a definição do conceito ARTE. E esse último movimento novamente evidencia seu 

comprometimento com a cláusula todos/apenas do modelo definicional clássico. “A vida 

humana”, observa o autor,  

 
está cheia de obras de arte de vários tipos, de canções de ninar, piadas, 
mímicas, decoração de ambientes, roupas e utensílios, até serviços 
religiosos e procissões solenes. Tudo isso é atividade da arte. Portanto, 
no sentido estrito da palavra, não podemos denominar arte toda atividade 
humana que transmite sentimentos, mas somente (...) àquela porção de 
atividade que transmite sentimentos derivados de sua consciência 
religiosa, e é essa pequena parte do todo que foi chamada de arte no 
sentido pleno da palavra. (pp. 62-63) 
 

O que Tolstói afirma nessa passagem é que “no sentido estrito da palavra”, “no sentido pleno 

da palavra”, aquilo que é referido pelo conceito ARTE diz respeito apenas às materializações 

da expressão comunicativa dos sentimentos decorrentes de uma “consciência religiosa”. Ou 

seja: embora toda arte seja a comunicação ou expressão dos sentimentos, essa característica 

não é exclusiva das obras de arte e, não se aplica apenas a elas. Uma canção de ninar 

certamente expressa sentimentos da pessoa ocupada por tal atividade e tenta comunicar esses 

sentimentos para a criança que a escuta, mas uma canção desse tipo ou sua performance não é 

arte em sentido estrito, apenas em um sentido geral. Apenas uma “pequena parte do todo” 

arte, tomado como o gênero a partir do qual se delimita a espécie cuja definição é almejada, é 

que pode, então, ser genuinamente chamada de “arte”. Uma pessoa que chora diante de outra 

expressa e comunica seus sentimentos, mas seu choro não pode ser considerado, pelo menos 

não sem empregar o termo de maneira não intuitiva e distante do entendimento comum, uma 

manifestação artística. Apenas quando o sentimento que está sendo expresso a fim de ser 
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comunicado decorre da consciência religiosa daquele que o expressa é que temos um 

verdadeiro exemplar e uma obra de arte. Uma consequência dessa definição proposta por 

Tolstói é que arte a ideia de bem passa a ser central para a arte, desalojando de seu núcleo a 

ideia de beleza. Com isso, sua teoria estética se reveste de uma forte dimensão moralista. 

Embora a teoria estética de Tolstói contenha poderosas reflexões acerca das artes, o 

fato é que sua definição de arte é imensamente restritiva. Ao propor a expressão comunicativa 

dos sentimentos de uma consciência religiosa como essência da arte, o autor concluiu que 

praticamente tudo que a arte ocidental produziu após o fim da Idade Média (e muita coisa 

anterior também) simplesmente não era arte, mas apenas falsificações das verdadeiras obras 

de arte: “Tornando-se cada vez mais pobre (...) a arte nas suas manifestações mais recentes 

perdeu todas as propriedades de arte e foi substituída por um simulacro desta” (p. 113). 

Podemos, então, abandonar por aqui sua concepção moralista da arte como uma tentativa 

plausível de definir o conceito ARTE, sem sequer nos darmos ao trabalho de apontar 

contraexemplos de sua definição e mostrar sua inadequação à história da arte; para tanto, 

basta nos servirmos de suas próprias palavras e as empregarmos como um elemento bastante 

contundente de refutação de sua teoria: 

 
Toda obra falsa elogiada pelos críticos é uma porta pela qual irrompem 
os hipócritas da arte. É somente graças aos críticos que hoje louvam as 
obras grosseiras, selvagens e muitas vezes sem sentido, para nós, dos 
antigos gregos: Sófocles, Eurípedes, Ésquilo e especialmente 
Aristófanes; ou os modernos: Dante, Tasso, Milton, Shakespeare; na 
pintura, tudo de Rafael, tudo de Michelangelo, com o seu absurdo Juízo 
final; na música, tudo de Bach, tudo de Beethoven, inclusive seu último 
período – é somente graças a esses críticos que em nossa época (...) toda 
a enorme massa de imitadores desses imitadores se tornaram possíveis. 
(p. 128) 
 

Apesar disso, podemos recuar um pouco em sua proposta de definição e eliminar seu 

elemento moral-religioso e, desse modo, conferir maior plausibilidade à sua teoria da arte 

como expressão comunicativa. Podemos, inclusive continuar falando da arte como expressão 

de sentimentos e nos servir da definição proposta do filósofo francês Curt Ducasse. Ele, assim 

como Tolstói, rejeita que haja qualquer ligação essencial entre a arte e a beleza, sendo esse o 

objetivo principal de sua argumentação no artigo O que a beleza tem a ver com a arte?. Ao 

responder que a beleza nada tem a ver com arte, o autor desenvolve, então, uma concepção 

positiva sobre “a natureza da beleza e da arte” (p. 43) a fim de provar a completa 

independência lógica entre as duas noções. É essa investigação sobre a natureza da arte o que 



67 
 
o leva, então, como em um bom diálogo socrático, a uma definição de arte55. Segundo ele, a 

“arte (...) parece-me, portanto, ser definida com precisão ao dizermos que ela é a tentativa 

criticamente controlada de dar expressão objetiva a, ou seja, de encarnar um sentimento” 

(2015, p. 45). Essa definição certamente retém a ideia, também presente em Tolstói, de que a 

arte é expressão de sentimentos em um meio material. Contudo, ela já pressupõe uma crítica 

ao caráter comunicativo da linguagem em geral, e, em particular, à tese de que a arte 

comunica sentimentos. Para Ducasse, dizer que a arte compartilha com a linguagem sua 

dimensão comunicativa, sendo a diferença entre uma e a outra apenas o pensamento, 

comunicado no caso desta, e o sentimento, comunicado no caso daquela, é um equívoco. 

Tanto em um caso como no outro, o fundamental não é a comunicação, mas a expressão. O 

argumento de Ducasse para estabelecer esse ponto é considerar a possibilidade de um texto 

não lido por ninguém exceto seu autor e, analogamente, de uma obra feita por um artista e 

jamais exposta a um espectador. “A obra de arte é essencialmente uma tentativa do artista 

expressar objetivamente o que ele sente. (...) [O] impulso de compartilhar seus sentimentos é 

bastante diferente e separável do impulso de expressá-los” (p. 45). Essa pequena diferença 

entre a formulação de Tolstói e a do filósofo francês certamente pesa em favor da posição 

deste, já que ela se ajusta melhor à intuição de que é possível algo ser uma obra de arte 

independente de um público que a conheça – e independente da comunicação de um conteúdo 

moral-religioso. Além disso, essa definição não precisa recorrer a uma diferença final para 

distinguir entre as expressões de sentimentos que são arte e as que não são – ponto em que 

Tolstói introduziu sua ideia de consciência religiosa para distinguir canções de ninar de 

genuínas obras de arte. Segundo Ducasse, o exercício intencional da expressão por parte do 

artista basta para delimitar o que é uma obra de arte de outras expressões de sentimentos que 

não são: “a provisão de um controle crítico exclui expressões do sentimento que não sejam 

arte, tais como uma criança dançando de alegria por conta das expectativas de um 

piquenique” (p. 45).  

Tolstói e Ducasse, assim como Batteux, manifestaram claros comprometimentos com 

a visão essencialista característica da concepção clássica de definição, sendo que Batteux e 

Tolstói não deixaram dúvidas de sua aceitação da tese da prioridade do conhecimento 
                                                 
55 Em outro artigo, publicado em 1964 sob o nome de Art and the language of the emotions, Ducasse levanta 
explicitamente a questão definicional em sua forma socrática: “O presente artigo pretende (...) deixar claro em 
que sentido a afirmação de que arte é a linguagem das emoções deve ser tomada se ela pretender ser uma 
resposta verdadeira às questões ‘o que é arte’ e ‘o que é uma obra de arte’” (p. 109). Ao final do artigo, a 
definição que o autor formula é reminiscente, mas mais complexa, à encontrada em seu artigo de 1927 que 
estamos trabalhando: “Arte é a atividade com propósito criticamente controlado de criar um objeto capaz de 
refletir para seu criador, quando este o contempla com interesse por sua carga emocional, as imagens-sentimento 
que ditaram a forma e o conteúdo específicos que foram dados a ele” (1964, p. 122). 
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definicional e da cláusula todos/apenas como critério de adequação formal das definições 

essencialistas. Tolstói, ainda que não de maneira tão declarada quanto Batteux, também 

adotou em sua busca pela resposta à questão “o que é arte?” procedimentos comuns ao 

método das aproximações e divisões de Platão, como bem revelou o progresso da formulação 

de sua proposta de definição no texto: após refutar a tese da beleza e do prazer dela decorrente 

como característica essencial da arte, o autor considerou a arte como um meio de comunhão 

entre as pessoas, distinguindo então entre a arte e a linguagem como gêneros dessa comunhão; 

mas, sendo a arte especificamente a comunhão por meio da expressão dos sentimentos e não 

dos pensamentos (caso da linguagem), ele chegou à ideia de comunicação expressiva dos 

sentimentos e, por fim, para distinguir a arte de outras expressões dos sentimentos, incluiu em 

sua definição a comunicação dos sentimentos amparada pela consciência religiosa. 

As teorias de Batteux e Tolstói/Ducasse não foram, contudo, as únicas grandes 

estéticas tradicionais a gozar de prestígio na história da estética dos últimos séculos. A elas 

tem que ser somada a teoria da arte como forma, a qual passaremos agora a examinar. 

 

1.2.3 A TEORIA DA ARTE COMO FORMA 

 

 Embora a ênfase sobre os aspectos formais das obras de arte não seja uma abordagem 

recente na história das teorias estéticas, podendo ser rastreada, por exemplo, às considerações 

sobre o tema feitas pelos filósofos alemães Immanuel Kant (1724-1804) e Arthur 

Schopenhauer (1788-1860), é apenas no início do século XX, com a publicação de Art, de 

Clive Bell, que a teoria da arte como forma recebe sua mais clara expressão como uma 

proposta definicional. De maneira semelhante à teoria da arte como expressão, a teoria de Bell 

emerge da necessidade de preencher o vácuo teórico deixado pelas limitações da teoria da arte 

como imitação, limites escancarados pelas acentuadas transformações das artes 

principalmente a partir das últimas décadas do século XIX. No que segue, nos deteremos na 

primeira das quatro partes dessa obra, sugestivamente chamada “O que é arte?”, mais 

especificamente ainda, em seu primeiro capítulo, denominado “A hipótese estética”.  

A “hipótese” aventada por Bell condiz exatamente com a fórmula de sua definição do 

conceito ARTE: sua hipótese é, então, a indicação de qual é a natureza ou essência das obras 

de arte56. Vejamos como o autor chega a ela. “O ponto de partida de todos os sistemas de 

                                                 
56 Ao longo do texto, Bell oscila entre falar da essência das obras de artes visuais e da essência das obras de artes 
em geral. Certamente, o texto mostra que sua atenção se dirige mais às obras do primeiro tipo, até mesmo por 
conta de seu trabalho como crítico de trabalhos desse gênero. Por outro lado, são muitas as passagens textuais 
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estética”, diz ele, “deve ser a experiência pessoal de uma emoção peculiar. Aos objetos que 

provocam esta emoção chamamos obras de arte” (1914, p. 5). Essa observação inicial alinha a 

perspectiva de Bell à de uma série de autores que professam a existência de uma forma 

peculiar de experiência, distinta da experiência cotidiana, a qual poderia ser chamada de 

“experiência estética”, e que esse tipo de experiência é que estaria ligado à apreciação e 

interpretação das obras de arte. Jerome Stolnitz (2007), por exemplo, argumenta que além de 

uma percepção prática, por meio da qual “percepcionamos as coisas como meios para um fim 

que está para lá da experiência de as percepcionarmos” (p. 47), todos os seres humanos são 

capazes de uma percepção estética, por meio da qual “prestamos atenção a uma coisa 

simplesmente para desfrutar do seu aspecto visual, ou da forma como nos soa ou como se 

sente ao tato” (p. 48). Obviamente, esse tipo de distinção guarda forte parentesco com a 

delimitação do âmbito da estética operada por Kant (2012) na “Analítica do Belo”, primeira 

parte de sua Crítica da faculdade de julgar, publicada em 1790. Nesse texto, o filósofo 

alemão se propõe a mostrar a peculiaridade dos juízos de gosto (ou seja, juízos da forma “X é 

belo”), distinguindo-os dos juízos acerca do agradável, por um lado, e do bom/útil, por outro. 

Em um primeiro momento57, a base dessa distinção se dá em virtude do tipo de prazer 

provocado por cada um desses domínios. E o que distingue o tipo de prazer ligado aos juízos 

de gosto do prazer ligado ao agradável e ao bom/útil é o fato desse prazer ser desinteressado: 

“Gosto é a faculdade de ajuizamento de um objeto ou de um modo de representação mediante 

uma complacência ou descomplacência independente de todo interesse. O objeto de uma tal 

complacência chama-se belo” (p. 123), sendo que por interesse o autor entende: “a 

complacência que ligamos à existência de um objeto”, acrescentando logo na sequência: 

“Agora, se a questão é se algo é belo, então não se quer saber se a nós ou a qualquer um 

importa algo da existência da coisa, e sim como a ajuizamos na simples contemplação” (p. 

120). Para Kant, portanto, o prazer que se tem com o belo é desinteressado na medida em que 

ele não depende do estabelecimento de qualquer vínculo entre aquilo que se aprecia e o 

mundo concreto, mas unicamente entre o sujeito e o objeto de sua representação. Essa 

abordagem pode explicar, por exemplo, porque podemos sentir prazer mesmo diante da 

representação de algo desagradável. Tal é a característica da percepção estética que a situa em 

um patamar fenomenológico distinto da percepção prática. Assim, a afirmação da 

                                                                                                                                                         
em que ele se refere à essência das obras de arte sem qualquer tipo de qualificação adicional. Assim, no que 
segue, será assumido que é destas que ele fala. 
57 O juízo de gosto é explorado a partir de quatro perspectivas, quatro momentos, que refletem a forma geral dos 
juízos, uma tábua de juízos, que Kant identifica na Crítica da Razão Pura: quantidade, qualidade, relação e 
modalidade. 
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“experiência pessoal de uma emoção peculiar” como sendo o fundamento de qualquer teoria 

estética plausível aproxima significativamente o pensamento de Bell dessa tradição 

representada aqui por Kant e Stolnitz.  

Contudo, Bell é bastante claro ao indicar que não é qualquer tipo de objeto que possui 

o poder de despertar esse tipo de emoção estética; apenas as obras de arte podem fazê-lo. E 

nisso ele parece diferir de Stolnitz, que distingue como elemento central da percepção estética 

a atitude estética, ou seja. “a atenção e contemplação desinteressadas e complacentes de 

qualquer objeto da consciência apenas em função de si mesmo” (2007, p. 49). Segundo Bell a 

emoção estética não é algo que depende primeiramente da perspectiva de um sujeito, mas sim 

algo que irrompe a partir da experiência de um objeto capaz de despertar essa emoção. Por 

isso, diz ele: “O que chamo de emoção estética certamente não é aquilo que a maioria de nós 

sente, em geral, pela beleza natural” (p. 13). Uma borboleta ou uma flor podem ser objeto de 

uma percepção estética, desinteressada, mas elas não poderão dar ocasião para a erupção de 

uma genuína emoção estética; apenas obras de arte, entende Bell, podem fazer isso. Daí a 

necessidade de se perguntar: “qual é a qualidade comum aos objetos que nos emocionam 

enquanto obras de arte”? (p. 13). Responder a essa questão é estabelecer a linha demarcatória 

que define o que é arte e o que não é arte: “se pudermos descobrir alguma qualidade comum e 

peculiar de todos os objetos que provocam [a emoção estética], teremos solucionado o que 

entendo ser o problema central da estética” (p. 7). 

São muitas as passagens do texto de Bell onde o autor revela sua admissão da cláusula 

todos/apenas como critério de adequação das definições. Na citação imediatamente acima, 

que põe em destaque sua busca por uma “qualidade comum e peculiar” a todas as obras de 

arte, temos um exemplo inequívoco do seu comprometimento com um ponto central da 

concepção clássica de definição. Tudo que é arte deve possuir uma qualidade comum, que 

perpassa cada um dos itens ou elementos passíveis de ser referidos pelo conceito ARTE; e, 

além disso, tudo que é arte deve possuir uma qualidade peculiar, presente apenas nas coisas 

passíveis de subsunção ao mesmo conceito. Para Bell, a existência dessa “qualidade essencial 

da obra de arte, a qualidade que distingue as obras de arte de todas as outras classes de objeto” 

(p. 7), é algo evidente, pois, ele argumenta, do contrário sequer seria possível falar em “obras 

de arte”, estaríamos a “divagar sem sentido” (p. 7). Ou seja, a possibilidade de referência só 

pode ser assegurada mediante a pressuposição de uma essência58. Mas, enfim, qual seria essa 

única qualidade comum a todas as obras de arte? A ela, Bell dá o nome de “forma significante 

                                                 
58 Esse tipo de essencialismo semântico será duramente criticado por alguns filósofos analíticos, conforme 
veremos no terceiro capítulo deste trabalho. 
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(...) a única qualidade comum e peculiar a todas as obras de arte” (p. 8), isto é, relações e 

combinações de linhas e cores destinadas a emocionar esteticamente um observador. Dizer, 

portanto, que a arte é forma significante é dizer que todas as obras de arte possuem tal forma e 

que apenas elas possuem essa característica, nada mais.   

Uma vez estabelecida a qualidade essencial das obras de arte, Bell passa a aplicar seu 

critério definicional a fim de identificar confusões entre obras de arte e obras não artísticas. 

Segundo o autor existem obras que, ainda que façam uso de combinações de linhas e cores, 

são incapazes de despertar a emoção estética que as permite reconhecê-las como arte. A esse 

tipo de trabalho, Bell reserva o nome de “pintura descritiva”. Um exemplo que ele menciona é 

a obra A estação de Paddington (1862), do pintor inglês William Powell Frith (1819-1909), 

que traz uma detalhada representação de diversos grupos de pessoas na famosa estação de 

trem de Londres. Sendo incapazes de produzir emoção estética, tais obras não possuem forma 

significante e, assim, não são arte, embora pareçam ser. No caso da obra de Frith, Bell a vê 

apenas como “um documento interessante e divertido, no qual cor e linha são usadas para 

contar anedotas, sugerir ideias e indicar os hábitos e costumes de uma época, e não para 

provocar emoção estética” (p. 18). Outro exemplo são as obras dos futuristas italianos, que 

também “usam a forma, não para provocar emoções estéticas, mas para transmitir 

informações” (p. 21). Por outro lado, as manifestações daquilo que Bell chama de “arte 

primitiva” – a arte bizantina, a escultura suméria, a arte egípcia, a arte chinesa e japonesa, etc. 

– seriam exemplos muito claros de obras possuidoras de forma significante e, desse modo, 

obras de arte em sentido estrito. Por conta da ausência de figuração e de exibicionismo 

técnico, tais obras seriam o resultado de uma articulação mais consciente das propriedades 

formais, sem a preocupação com a representação acurada do mundo perceptivo ou com o 

mundo das emoções da vida; nesses trabalhos, seus criadores “concentraram suas energias na 

única coisa indispensável – a criação da forma. Assim, criaram as obras de arte mais perfeitas 

que possuímos” (p. 25). 

A teoria de Bell, ao privilegiar a dimensão do espectador e sua experiência na 

percepção daquilo que as obras têm de essencialmente artístico, difere de modo importante da 

teoria da arte como expressão que privilegiava a relação do artista com a obra na qual 

materializava seus sentimentos, e da teoria da arte como imitação, que centrava seu enfoque 

sobre a obra e sua relação com o mundo perceptivo (ou pelo menos uma idealização deste). E 

também o seu comprometimento com a concepção clássica de definição mostrou-se diferente 

daquele observador nas teorias examinadas anteriormente. É certo que o essencialismo e a 

cláusula todos/apenas são aspectos centrais de sua teoria estética, mas nem a tese da 
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prioridade do conhecimento definicional e nem a presença do método das aproximações e 

divisões podem ser percebidos em sua argumentação. Isso, contudo, de modo algum, dissocia 

suas ideias da concepção clássica de definição, já que dois de seus pontos mais importantes se 

mostraram vigorosamente presentes. 

 

Apesar das óbvias diferenças entre as paradigmáticas teorias que examinamos neste 

capítulo, um aspecto que nos permite agrupá-las sob uma característica comum é o fato de 

que cada uma delas pressupõe a existência de uma qualidade comum a tudo aquilo que é um 

produto artístico, sendo tal qualidade exclusiva a esse tipo de produto. Ou seja, cada uma 

dessas teorias estéticas aceita irrestritamente uma concepção essencialista da arte que, 

acredita-se, pode ser revelada por meio de uma definição construída a partir do modelo 

teórico clássico cuja gênese remete ao pensamento de Sócrates e Platão.  
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CAPÍTULO 2 

O DESAFIO DA ESCALABILIDADE ÀS TEORIAS ESTÉTICAS TRADICIONAIS 

 

 Vimos no capítulo anterior que as teorias da arte como imitação, da arte como 

expressão e da arte como forma, três abordagens bastante distintas acerca da natureza das 

artes e facilmente identificáveis (pois paradigmáticas) na história das teorias estéticas, foram 

organizadas em torno de elementos característicos do modelo definicional clássico. 

Exatamente por conta de seu comprometimento com a concepção clássica de definição – a 

mais influente explicação dos processos de categorização até meados do século XX – essas 

teorias receberam aqui o epíteto de “estéticas tradicionais”. Neste capítulo, verificaremos de 

que maneira essas propostas de definição clássica do conceito ARTE efetivamente se aplicam 

ao fazer artístico e seus produtos, isto é, de que maneira essas teorias abarcam a existência de 

ações e objetos diversos tipicamente considerados como obras de arte e legitimam seu status 

enquanto tais – se é que de fato o fazem. Certamente, não é necessário que essa verificação 

percorra a história das artes através dos séculos, suas várias etapas e seus diversos gêneros, o 

que faria deste trabalho um exercício investigativo de outra ordem. Para que ela atenda aos 

objetivos pretendidos, nossa atenção se deterá apenas sobre os traços mais proeminentes do 

período da história das artes conhecido como “modernismo” e alguns de seus desdobramentos 

e reações durante os séculos XX e XXI. A razão desse recorte específico está no fato de que 

esse período engloba uma profunda transformação no âmbito da produção artística e sua 

apreciação e, sendo assim, qualquer estética tradicional pretensamente dotada de uma reposta 

adequada e definitiva à questão “o que é arte?” deve ser capaz de justificar o estatuto artístico 

de todas as produções provenientes dessa era tão revolucionária. Nesse percurso, nosso foco 

incidirá sobre as artes visuais, com destaque para a pintura, mas também lançaremos nosso 

olhar, ainda que bem mais timidamente, para gêneros como a literatura, a música e outros, os 

quais foram igualmente atravessados por aportes inovadores em momentos históricos 

correlatos. Como o objetivo no que segue é pensar o alcance das teorias estéticas tradicionais 

no contexto da arte produzida desde o fim do século XIX até as produções mais atuais, além 

da chamada “arte moderna” também discutiremos a concepção de arte contemporânea, o que 

necessariamente nos conduzirá a uma distinção entre as ideia de moderno e contemporâneo na 

arte. O resultado dessa tentativa de subsunção dos desenvolvimentos da arte moderna e 

contemporânea às teorias estéticas tradicionais é que nos levará à compreensão do que o título 

deste capítulo refere como “desafio da escalabilidade”. 
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2.1 A ARTE MODERNA 

 

Todos nós estamos familiarizados com a divisão da história em quatro períodos: a 

idade antiga, a idade medieval, a idade moderna e a idade contemporânea. Desde a época dos 

bancos da escola, temos em mente que a história antiga corresponde ao longo espaço de 

tempo que compreende desde a invenção da escrita, datada de aproximadamente 4000 a. C., 

até a queda do Império Romano do Ocidente, ocorrida em 476, por conta da abdicação do 

imperador Rômulo Augusto por conta das pressões dos bárbaros germânicos; que a história 

medieval se estende desse significativo evento no século V até o ano de 1453, com a tomada 

de Constantinopla pelos turcos otomanos e a consequente queda do Império Bizantino, o 

Império Romano do Oriente – quando se inicia, então, a idade moderna; e que, com a eclosão 

da Revolução Francesa em 1789, chega ao fim a história moderna e tem início a idade 

contemporânea, a qual persiste até nossos dias. Todos esses acontecimentos e datas são pontos 

pacíficos entre os historiadores.  

No estudo da história da filosofia esse mesmo modelo quadripartite de divisão também 

é adotado, mas obviamente com mudanças nos eventos e datas que inauguram/encerram cada 

um dos períodos históricos – com a diferença que, no caso da filosofia, esses eventos 

(invariavelmente a publicação de obras) e datas estão longe de ser aceitos sem contestação por 

seus historiadores. Excetuando esse tipo de detalhe, é inegável que o desenvolvimento da 

filosofia antiga em grande medida coincide temporalmente com o período delimitado como 

sendo a antiguidade histórica, assim como a filosofia medieval, de um modo geral, 

corresponde ao período da história medieval, o mesmo podendo ser dito a respeito da filosofia 

moderna e contemporânea com relação à história moderna e contemporânea.  

No entanto, quando historiadores da arte falam em “arte moderna”, de modo algum 

estão se referindo às produções do Quattrocento ou de algum século imediatamente anterior 

ou posterior ao século XV, haja vista que, apesar de algumas divergências a respeito de qual é 

o marco exato do nascimento da arte moderna, há grande consenso de que ela é o resultado da 

atividade artística nascente em algum momento da segunda metade do século XIX. Ou seja, 

historicamente, a expressão “arte moderna” não diz respeito a um movimento ou estilo 

artístico que emerge culturalmente no seio da história moderna, mas sim a algo que irrompe 

em pleno desenrolar da história contemporânea.  

Verdade seja dita, é bastante incomum encontrarmos em obras dedicadas à 

apresentação da história da arte uma divisão em períodos que siga a tradicional periodização 

da história geral. Uma rápida consulta ao sumário desse tipo de texto revela que é muito mais 
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frequente a abordagem que considera as características das produções artísticas organizadas 

em torno de movimentos e estilos em par com a sucessão dos séculos, muitas vezes 

vinculando certos recortes temporais a mudanças artísticas específicas. Esse é o caso da 

conhecida obra de Ernst Gombrich (2013), das histórias da arte de Hugh Honour e John 

Fleming (2005), de Fritz Baumgart (1999) e de Gina Pischel (1966) e também do trabalho 

editado por Stephen Farthing (2011), só para ficarmos com alguns exemplos. Por outro lado, é 

certo que o uso de expressões como “arte antiga” e “arte medieval” está longe de se mostrar 

inusitado ou problemático como acontece com o termo “arte moderna” (e também “arte 

contemporânea”, como veremos mais adiante) quando pensado em paralelo com os períodos 

da história geral. Desse modo, quando vemos em um texto de história da arte uma seção 

especificamente sobre arte antiga podemos estar certos de que tal seção centrará seus 

exemplos do que for entendido como “arte”, suas descrições, suas explicações, suas 

interpretações, em torno das produções historicamente delimitadas ao período denominado 

“antiguidade”, quer esteja em pauta a arte oriental, quer a arte ocidental, ou ambas. E o 

mesmo também pode ser dito sobre qualquer abordagem em um texto de história da arte 

referente à chamada “arte medieval”: seja no oriente, seja no ocidente, “arte medieval” diz 

respeito à produção, considerada artística, empreendida ao longo do período de dez séculos 

habitualmente identificado sob o rótulo de “Idade Média”. Por que, então, a arte moderna não 

tem a ver com a época da Reforma Protestante e da Revolução Científica, do Século das 

Luzes, com as produções do dramaturgo William Shakespeare (1564-1616), do pintor Peter 

Paul Rubens (1577-1640) ou do músico Georg Friedrich Händel (1685-1759)? 

 Na verdade, esse descompasso entre a periodização da história geral e o uso da 

expressão “arte moderna” é fruto de algo até certo ponto óbvio: nomes são imposições 

arbitrárias – e o fato é que o adjetivo “moderno”59 ou suas formas substantivas “modernismo” 

e “modernidade” simplesmente não foram utilizados para referir o fazer artístico antes do 

século XIX. Mas, quando passaram a ser, fixaram-se a um certo momento histórico cujo 

desenvolvimento certamente fez jus a essas expressões, sinônimas de novidade e ruptura com 

o mais antigo. Segundo J. P. Hodin (1951), o termo “moderno” foi utilizado no âmbito da 

crítica de arte pela primeira vez em 1879 pelo escritor holandês Joris-Karl Huysmans (1848-

1907) a fim de “definir a atitude de Manet, Degas e dos Impressionistas com relação à vida 

                                                 
59 Segundo o Dictionaire etymologique et historique du français, editado por Jean Dubois (1997), o termo 
francês “moderne” foi empregado pela primeira fez pelo poeta Georges Chastellain (c. 1405-1475) em uma 
derivação direta do latim “modernus”. O mesmo dicionário aponta o uso da expressão “moderniste” pelo filósofo 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) no ano de 1769, ano que coincide com a redação dos livros VII a XII de sua 
obra autobiográfica Confissões, publicada em 1782.  
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contemporânea” (p. 342)60. Essa atitude foi muito bem caracterizada pelo poeta Baudelaire 

em seu ensaio O pintor da vida moderna, texto de 1863, onde o autor propõe a ideia de uma 

“teoria histórica do belo”, segundo a qual o belo seria constituído por dois elementos, um 

eterno e imutável, e outro, “relativo, circunstancial, que será, se quisermos, sucessiva ou 

combinadamente, a época, a moda, a moral, a paixão”, sendo a dimensão relativa uma 

condição para a apreensão da primeira, sem a qual esta seria “indigerível, inapreciável, não 

adaptad[a] e não apropriad[a] à natureza humana” (p. 852). A captura desse belo 

circunstancial é, diz-nos o poeta,  o objetivo do verdadeiro artista, aquele cuja “multidão é seu 

universo, como o ar é o dos pássaros, como a água, o dos peixes”, pois para ele “é um imenso 

júbilo fixar residência no numeroso, no ondulante, no movimento, no fugidio e no infinito” (p. 

857). Para Baudelaire, essa busca pela beleza entranhada em seu tempo visa “tirar da moda o 

que esta pode conter de poético no histórico, de extrair o eterno do transitório” (p. 859), ou, 

numa palavra, essa busca visa a “modernidade”. Ou seja, a tarefa do artista genuíno, aquele 

capaz de trazer à tona a beleza completa, é procurar e encontrar em seu próprio tempo o 

“invólucro aprazível, palpitante, aperitivo do divino manjar” (p. 852), a manifestação do 

eterno no presente. Daí sua crítica às obras em que apenas o passado e seus costumes, seu 

vestuário e sua mobília, ganham vida – como é o caso da arte acadêmica que lhe é 

contemporânea. Aqueles que pintaram na antiguidade tiveram o seu tempo como inspiração, a 

sua própria modernidade. Imerso nesse mesmo espírito celebrado por Baudelaire, o pintor 

alemão Emil Nolde (1867-1956) afirmou que: “Os ideais de nossos precursores não são mais 

os nossos. Já não apreciamos tanto as obras que durante séculos foram identificadas com os 

nomes dos grandes mestres. Artistas elegantes, a serviço de seu tempo, criaram obras para 

papas e palácios” (CHIPP, p. 148). E a arte, em sua peculiar tarefa de descortinar a beleza, 

deve sempre lançar o olhar ao seu próprio tempo e tentar apreendê-lo em seu fluxo se quiser, 

em última instância, tocar a eternidade. “A modernidade”, dirá Baudelaire, nada mais é que “o 

transitório, o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade o eterno e o 

imutável” (p. 859). E tentar capturar seu próprio tempo e sua efemeridade foi, como bem 

assinalou Huysmans, exatamente o que artistas como Edouard Manet (1832-1883) e outros 

impressionistas tentaram fazer. 

 Do ponto de vista das inovações técnicas, a pintura impressionista certamente se 

propôs a abraçar a transitoriedade da experiência do mundo. A mudança do local da pintura, 

                                                 
60 No ano de 1883, Huysmans viria a lançar um texto de crítica de arte chamado L’art modern. Segundo o 
Dictionaire de Dubois (1997), o mesmo Huysmans faria uso do termo “modernisme” em 1889, ano de 
publicação de sua obra Certains. 
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do ateliê para os espaços externos, en plein air, já revela a intenção de registrar o mundo tal 

como percebido em um instante específico, enquanto aparência determinada pela presença 

evanescente da luz natural – prática que revoluciona o tratamento das cores e o movimento 

das pinceladas para sua inserção na tela. O próprio nome do movimento, cunhado em 1874 

por um crítico hostil ao analisar a pintura intitulada Impressão: nascer do sol, de Claude 

Monet (1840-1926)61, remete diretamente à ideia de apreensão do momento e seu caráter 

fugidio. Essa mudança do ambiente interno para o externo fez também com que os 

impressionistas tomassem como inspiração de seus trabalhos não mais os grandes temas da 

pintura tradicional, mas sim qualquer coisa presente à vista desde que sob a luz. “Foi assim”, 

nos diz Gombrich (2013), “que os impressionistas, interessados nos efeitos da luz a céu 

aberto, chocaram o público ao pintar ruas do subúrbio ou montes de feno em vez de cenas 

com algum apelo ‘literário’” (p. 447). Desse modo, como consequência de seus interesses 

específicos a respeito da diversidade dos fenômenos luminosos e sua reprodução por meios de 

cores, alguns desses pintores se viram cumprindo a missão prescrita por Baudelaire de retratar 

a dimensão circunstancial da vida de sua época. 

 No entanto, no que diz respeito a Manet, a história parece ser ligeiramente mais rica 

do que isso. Não por acaso, então, são alguns de seus trabalhos, e não os dos impressionistas 

em geral, que costumam ser indicados como marco do que se chama de “arte moderna”. 

Segundo Pischel (1996), por exemplo, “A passagem para uma pintura substancialmente nova 

– pintura que, por via da sua coerência intrínseca, merece o apelativo de moderna – é 

assinalada por Edouard Manet” (p. 157). Parecer semelhante é apresentando por Gäetan Picon 

(1978) ao mencionar duas das mais conhecidas pinturas de Manet: “Em 1863 produz-se em 

Paris o acontecimento que nos permite realmente datar o nascimento da pintura moderna: 

trata-se do Salão dos Recusados62, que assiste ao escandaloso Déjeuner sur l’herbe, a que se 

seguiu a não menos escandalosa Olympia” (p. 55) e por Charles Harrison (2001): “a distinção 

do temperamento modernista se tornou pela primeira vez total e assumidamente perceptível 

durante os anos 1860, quando as pinturas de Manet chamara a atenção do público. O Salão 

francês de 1863 marcou um ponto de inflexão nítido” (p. 23). A importância seminal da obra 

                                                 
61 Segundo informa Farthing (2011, cf. p. 316), o crítico Louis Leroy (1812-1885) escreveu a respeito dessa tela 
de Monet em seu artigo A exposição dos impressionistas: “Impressão... qualquer papel de parede é mais bem 
acabado do que esta marinha”. 
62 Em 1863, o imperador francês Napoleão III determinou a realização de uma exposição paralela à tradicional 
exposição que ocorria no Salon de Paris, onde os membros da Real Academia Francesa de Pintura e Escultura 
expunham seus trabalhos. A decisão do imperador se deu em virtude de diversos protestos realizados por artistas 
que, naquele ano, tiveram suas obras rejeitadas pela Academia e, assim, recusadas para exposição no Salon. Foi 
nesse Salão paralelo, o Salon des Refusés, que o trabalho de Manet e de outros impressionistas tornaram-se 
conhecidos. 
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de Manet para a arte moderna também não deixou de ser ressaltada por Michel Foucault 

(2010): “Manet abalou, para além de tudo o que poderia preparar o impressionismo, tudo o 

que era fundamental na pintura ocidental após o quattrocento” (p. 262), ou seja, foi ele quem 

tornou possível “toda pintura posterior ao impressionismo, toda pintura do século XX, a 

pintura no interior da qual ainda, atualmente, desenvolve-se a arte contemporânea” (p. 260). 

De fato, ainda que os demais impressionistas tivessem contribuído para a consolidação de 

uma verdadeira revolução nas técnicas da arte da pintura e se ocupassem de temas estranhos 

aos da pintura procurada nos mais respeitáveis salões de arte, o fato é que em um importante 

aspecto seus trabalhados ainda se prendiam a características fundamentais das obras mais 

tradicionais: seu caráter naturalista, isto é, seu cuidado com a rigorosa imitação da natureza. 

Essa é, por exemplo, a interpretação apresentada por Gombrich (2013): 

 
Alguns talvez considerem que os impressionistas foram os primeiros 
modernos, por terem desafiado certas regras da pintura ensinadas nas 
academias. É bom ter em mente, porém, que os impressionistas não 
diferiam em seus em seus objetivos das tradições artísticas que vinham 
se desenvolvendo desde a descoberta da natureza na Renascença. Sua 
intenção também era pintar a natureza tal como a vemos, e sua disputa 
com os conservadores não era tanto acerca do objetivo, mas sim dos 
meios de atingi-lo. (p. 413) 
 

 Manet, portanto, assim como seus colegas impressionistas, dedicava-se à pintura como 

atividade voltada ao presente e imediato, conformando-se ao modelo de artista descrito por 

Baudelaire. Mas, mais do que isso, os temas de sua obra também tocavam, com grande 

intensidade, preocupações e vivências muito caras à época. E isso pode ser claramente 

observado em duas de suas principais telas, já mencionadas aqui: o Almoço na Relva (1862) e 

Olímpia (1863), exibidas, respectivamente, em 1863 e 1865.  

A primeira, a começar por seu título, que não remetia a qualquer evento ou 

personagem notável, é uma obra aparentemente desprovida de qualquer significado mais 

profundo, apenas figurando um encontro entre pessoas comuns. Por isso mesmo, a presença 

de uma moça completamente nua entre dois rapazes vestidos com roupas típicas da época em 

meio a um bosque foi vista como uma afronta deliberada aos valores morais daquela 

sociedade; no Almoço “nada é evocado poeticamente”, observa Giulio Carlo Argan (2010), 

“tudo acontece sob os olhos de todos” (p. 419). Segundo Harrison (2001), o grande incômodo 

causado por essa tela não residia na denúncia de alguma situação social efetiva, como poderia 

fazer uma obra de cunho mais realista, senão que seu efeito perturbador sobre o espectador 

“consistia antes em tornar presentes na imaginação justo aqueles componentes que a vida 
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social moderna não podia permitir que estivessem juntos na prática – entre outros, a nudez e 

os trajes modernos” (p. 27). Assim, com essa obra, mais do que um retrato de uma época, o 

que Manet apresenta é uma espécie de desafio visual: o quadro, diz Argan, não tem “segundas 

significações, não significa nada mais ou diferente do que se vê na tela” (p. 419), mas o que se 

vê na tela certamente é capaz de engendrar reflexões em torno dos valores da sociedade que 

ela reflete. 

Olímpia, por sua vez, é uma tela que se situa na tradição dos nus reclinados, sendo 

uma revisitação dos trabalhos dos pintores renascentistas italianos Giorgione (1477/8-1510) e 

sua Vênus adormecida (concluída por volta do ano de seu falecimento) e Ticiano (c. 

1473/1490-1576) e suas Vênus de Urbino (1538) e Vênus e Danae (1553/4)63, onde vemos, 

nos três trabalhos, a deusa romana do amor deitada nua sobre uma cama (estruturalmente, a 

obra de Manet guarda mais semelhanças com o trabalho de Ticiano). No quadro de Manet, a 

deusa é substituída por uma prostituta que encara o espectador (como, aliás, o faz a Vênus de 

Urbino de Ticiano – a de Giorgione está com os olhos fechados; mas com a importante e 

decisiva diferença desta ser a representação de uma deusa e a outra de uma prostituta). Assim, 

o espectador é prontamente colocado na posição de um eventual cliente: alguém que vê uma 

profissional do sexo desnuda, apenas com alguns adereços típicos de uma cortesã em seu 

corpo, deitada sobre uma cama desarrumada. Estaria ela imediatamente disposta a um novo 

trabalho? Obviamente o quadro de Manet resultou em um grande escândalo. Foucault (2010) 

informa que “Houve burgueses que, visitando o Salão, quiseram furá-la com seus guarda-

chuvas, tanto eles a consideravam indecente” (p. 275). Ao trazer para sua tela a representação 

de uma prostitua no lugar da representação de uma deusa, Manet estava claramente 

apresentando um de tantos retratos possíveis de sua época e sua vida social. Comentando essa 

obra, Harrison (2003) observa que “uma pesquisa histórica confirmaria que o predomínio da 

prostituição na Paris da década de 1860 era uma questão de fascínio não apenas nos círculos 

artísticos, mas também uma preocupação da polícia e demais autoridades civis.” (p. 190).  

 Contudo, não são essas características da obra de Manet – o voltar-se para o imediato e 

sua abordagem de temas da vida e valores de seu tempo – que a colocam em uma posição tão 

privilegiada na história da arte. Elas certamente o inserem no seio de uma atitude moderna, 
                                                 
63 Essas referências são apontadas por Argan (2010; cf. p. 418), que também destaca, além das obras dos mestres 
venezianos, a proximidade da tela de Manet com a Maja desnuda (c. 1800) do pintor e gravurista espanhol 
Francisco Goya (1746-1828) e também com A grande odalisca (1814), do pintor francês Jean-Auguste Ingres 
(1780-1867) Com relação à obra Almoço na relva, o autor também aponta duas fontes históricas estudadas por 
Manet: o Concerto campestre, pintado em torno de 1510 e cuja autoria não é clara, podendo ser uma obra de 
Giorgione ou de Ticiano (no Museu do Louvre, onde a obra se encontra atualmente, ela aparece como uma 
pintura de autoria de Ticiano) e uma gravura da tela O julgamento de Páris (c. 1517), do mestre florentino 
Rafael Sanzio (1483-1530), feita por Marcantonio Raimondi (c. 1480-1534). 
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como a aludida por Huysman e propagada por Baudelaire. Mas qual é a grande novidade 

trazida por sua pintura? Por que, mais do que simplesmente moderna, isto é, voltada para o 

presente, tanto da experiência imediata como da vida social, ela é também considerada por 

tantos como o marco da arte moderna? Uma resposta bastante informativa, que condensa 

pontos importantes que podemos explorar, pode ser encontrada em H. W. Janson (2007): 

 
O Déjeuner, como magnífico visual da liberdade artística (...) afirma 
uma prerrogativa do pintor: a de combinar quaisquer elementos que lhe 
agradem para a obtenção de um efeito meramente estético. (...) Ou, em 
outras palavras, o mundo da pintura obedece a “leis naturais” diferentes 
das que governam a realidade cotidiana e o pintor deve ser mais fiel a 
sua tela que ao mundo exterior. Assim teve início uma atitude que seria 
mais tarde sintetizada na doutrina da “arte pela arte” e se tornou o centro 
da discórdia entre progressistas e conservadores durante o resto do 
século. O próprio Manet desprezou tais controvérsias, mas a sua obra 
atesta uma dedicação de toda uma vida à “pintura pura” – a convicção de 
que as pinceladas e as manchas de cor, e não o que elas representam, 
constituem a primeira realidade do pintor. (p. 890) 
 

Retornemos então à obra Almoço na relva, mencionada na citação, para desdobrarmos a 

explicação de Janson. Mas atentemos agora para a maneira como ela apresenta seu tema, mais 

do que, como fizemos antes, para aquilo que ela apresenta. Como bem observou Foucault 

(2010), a iluminação do espaço pictórico nessa tela, o espaço onde ocorre a representação, é 

bastante peculiar, uma vez que completamente alheia a qualquer exigência naturalista. Mesmo 

observando uma mera fotografia dessa obra, é possível identificar uma fonte de luz que vem 

de cima à esquerda que ilumina a figura feminina ao fundo e cujo alcance parece se deter no 

canto direito da composição, em uma diagonal – uma “iluminação tradicional, iluminação 

clássica” (p. 274), como diz Foucault. Contudo, há uma segunda fonte de luz que vem de 

frente para a figura feminina no primeiro plano e ali mesmo se detém, apenas irradiando 

alguma luminosidade também sobre as duas figuras masculinas. De uma perspectiva 

naturalista, essa segunda fonte de luz não se justifica. Mais inusitado ainda é o fato dessas 

luzes praticamente não produzirem sombras no espaço pictórico e nem proporcionarem a 

criação volumes ou relevos (não há contraste claro-escuro volumétrico), fazendo com que 

todos pareçam simplesmente colados sobre um espaço cuja tridimensionalidade está mais 

sugerida do que construída em conformidade com as leis da perspectiva. Tudo aparece um 

tanto achatado no plano da tela e simplesmente justaposto em seu espaço. O fato de Manet 

deliberadamente ignorar tantas normas tradicionais da representação pictórica é o que marca 

sua “liberdade artística” – a “prerrogativa do pintor” mencionada por Jansen. Desde o 

Renascimento, a espacialidade na pintura foi pensada e explorada a partir da noção de 
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perspectiva, o que permitiu criar a ilusão de tridimensionalidade euclidiana a partir do plano 

bidimensional da superfície da pintura e, graças a essa nova técnica, a superação do tipo de 

naturalismo simplista que pode ser observado nas pinturas medievais. Assim, a partir de 

então, a pintura passou a ser vista e descrita como uma espécie de janela ou vidro 

transparente64 voltados para um mundo ilusório, mas ancorado perceptualmente ao mundo 

empírico. O Almoço na relva rompe com essa compreensão da representação do espaço: 

embora seja uma pintura com óbvios contornos naturalistas, a lógica da representação 

naturalista foi abandonada. É por isso que Jansen diz que, com a obra de Manet, o mundo que 

passa a ser explorado pelo pintor é o das “pinceladas e manchas de cor” e não mais o mundo 

das coisas que podem ser representadas por esse meio. O fato de que a “realidade cotidiana” e 

o “mundo da pintura” são regidos por leis completamente diferentes vem à tona. Se o mundo 

físico é tridimensional, a superfície de onde emerge uma pintura não é; se o mundo físico é 

constituído por corpos, objetos, movimentos, o da pintura é feito de tinta. A partir daí, o 

pintor, tendo em vista a “obtenção de um efeito meramente estético”, volta-se para o mundo 

da pintura e suas leis, relegando para o segundo plano as leis que regem o “mundo exterior” à 

tela onde trabalha. Tal é “doutrina da ‘arte pela arte’” de que fala Jansen, em alguns contextos 

também chamada de “esteticismo”: o propósito da pintura deixa de ser o tratamento 

naturalista de um tema qualquer e passa a ser a exploração do próprio meio material em que 

esses temas costumavam ser trabalhados. A pintura passa, pois, a se ocupar mais com o como 

do que com o quê. É por essa razão que Harrison (2001) diz que “um traço distintivo do 

modernismo” reside no fato de que “seus meios técnicos não se permitam mais 

transparentes”, algo que não ocorria na arte do século XVII ou na arte acadêmica do século 

XIX, para as quais “a técnica era concebida como um meio de executar um tema. Presumia-se 

que, no momento, em que essa execução estivesse acabada, a técnica como tal deixaria de ser 

perceptível” (p. 19). 

Vale assinalar que o destaque à presença inquestionável dos meios da representação na 

construção do representado era algo comum a todos os impressionistas. Sobre esse aspecto, 

Hans Hofstätter (1984) observa que com o impressionismo:  

 
a cor ganha caráter material e, consequentemente, autonomia como 
nunca acontecera até então na pintura ocidental: a matéria das tintas de 
óleo obtém o seu atrativo estético peculiar através do novo tipo de 
demão aplicada na tela, na qual até se observam vestígios materiais de 

                                                 
64 “As duas imagens”, diz Alberto Tassinari (2001), “se complementam. Se a janela aberta oferece uma 
perspectiva, o vidro plano e transparente a retém” (p. 29). 
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trabalho – pincel, cabo de pincel, espátula, dedo ou bocal da bisnaga. 
(pp. 26-27) 

 

No entanto, como já vimos, o fato de suas telas ainda estarem atreladas a um modelo de 

espaço pictórico herdado do Renascimento e, assim, a uma forma de figuração ainda 

fundamentalmente naturalista, seus trabalhos, apesar de chamarem a atenção para a dimensão 

material de sua atividade, não se igualam ao tipo de contribuição que Manet proporciona com 

o Almoço na relva, obra que, embora empregando elementos figurativos evidentes, 

deliberadamente abandona a ilusão tridimensional produzida pela perspectiva e celebra a 

planaridade da tela. “As pinturas de Manet”, disse Clement Greenberg (1997), “tornaram-se 

as primeiras pinturas modernistas em virtude da franqueza com que declaravam as superfícies 

planas em que estavam pintadas” (p. 102).  

Essa radical mudança de orientação, que caracteriza a pintura moderna, dá origem ao 

que Jansen chamou na citação acima de “discórdia entre progressistas e conservadores”, 

desacordo que também se coloca em um nível novo na história da pintura: não mais uma 

polêmica a respeito da adoção de uma nova técnica ou da figuração de um tema pouco 

habitual ou considerado indigno, mas sim uma discussão acalorada sobre a própria 

legitimidade da proposta de uma “pintura pura” (e, posteriormente, não figurativa). Picon 

(1978) descreve bem essa situação de impacto promovido pela pintura de Manet e suas 

consequências sobre a atividade artística subsequente:  

 
É a partir do escândalo do Salão dos recusados e das exposições 
impressionistas que a arte e o público se bifurcam em duas direções: de 
1863 aos nossos dias, haverá uma arte de invenção, de pesquisa, e uma 
arte convencional, acadêmica. Esta divisão constitui um fenômeno sem 
precedentes. Até então, todas as épocas haviam conhecido uma única 
forma de arte, no interior da qual se registravam diferenças de qualidade 
ou de gênero, mas não uma divergência radical de orientação. (p. 71) 
  

 Uma consequência marcante dessa “redução modernista”65, ou seja, a guinada da 

pintura para a exploração do meio de seu próprio ofício em detrimento do interesse direto por 

seus conteúdos ou temas, foi seu paulatino abandono da figuração. Se, por exemplo, 

atentarmos para os desenvolvimentos pictóricos posteriores ao impressionismo, como a 

pintura do francês Paul Cézanne (1839-1906), do holandês Vincent Van Gogh (1853-1890) 

ou do norueguês Edvard Munch (1863-1944), geralmente reunidas sob a denominação de 

                                                 
65 O termo “redução modernista” é utilizado por Greenberg, por exemplo, em seu escrito A nova escultura, 
escrito entre os anos de 1948 e 1958.  
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“pós-impressionista”, é evidente a distorção da figuração e seu afastamento de qualquer 

preceito naturalista (inclusive do ponto de vista cromático), o que certamente delimita o 

trabalho desses pintores frente ao de seus antecessores/contemporâneos impressionistas. 

Efetivamente, com o desprezo pela ilusão tridimensional proposto por Manet, a construção 

figurativa não tinha mais como permanecer a mesma, já que o espaço pictórico que a 

suportava fora substancialmente modificado. Como disse Greenberg (1997), a pintura 

modernista “não abandonou, por princípio, a representação de objetos reconhecíveis. O que 

por princípio abandonou foi a representação do tipo de espaço que objetos reconhecíveis 

podem ocupar” (p. 103). Desse modo, ainda que elementos figurativos não tenham sido 

completamente rejeitados pela pintura pós-impressionista, o fato é que sua presença na tela foi 

cada vez mais abrindo espaço para composições expressivas e subjetivas, como as que 

podemos observar em obras como O grito (1893), famosa tela de Munch, ou uma das dezenas 

de representações do Monte de Santa Victória pintadas por Cézanne. 

 Passo muito mais firme em direção a um tipo de pintura não-figurativa seria dado 

pelos chamados “cubistas”, como o artista espanhol Pablo Picasso (1881-1973) e o francês 

Georges Braque (1882-1963)66. Com o trabalho de Picasso e Braque a planaridade da tela 

começa a ser concebida como um espaço onde qualquer sugestão de volume ou 

tridimensionalidade deve estar ausente. O que esse espaço passa a revelar é a simultaneidade 

de perspectivas de um mesmo objeto, inclusive de seu próprio espaço circundante, em uma 

integração tal que a multiplicidade de informação presente na tela só pode ser apreendida 

como unidade. Dessa maneira, o espaço da tela deixa de simplesmente conter os elementos 

pictóricos e se torna, ele próprio, elemento pictórico67. Comentando sobre a obra de Braque, 

John Golding (2000) explica que as áreas da tela não ocupadas pelos traços da pintura, o 

chamado “‘vácuo’ renascentista”, tornaram-se para o pintor “tão importantes quanto os 

próprios objetos. [Em todos seus trabalhos], a intenção clara de Braque foi empurrar esse 

espaço em direção ao espectador, convidá-lo a explorar e a tocá-lo opticamente” (p. 50). Essa 

autonomia do espaço cubista para a construção (ou reconstrução) de objetos marca, segundo 

                                                 
66 O movimento cubista geralmente é dividido por seus estudiosos em três fases distintas: uma primeira, que vai 
de 1907 a 1909; uma segunda, chamada de “cubismo analítico”, que se desenvolve entre 1910 e 1912, e a 
terceira, chamada “cubismo sintético”, que vai de 1913 até o fim da década. Na transição da fase analítica para a 
sintética, os cubistas introduzem sua influente técnica da colagem. 
67 “O que antes constituía o fundo, que de fato não era senão uma delimitação convencional do espaço para 
tornar possível a representação dos objetos, se incorpora como elemento pictoricamente ativo na constituição 
formal ou na redução dos próprios objetos à função espacial” (ARGAN, 2010, p. 534). 
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Tassinari (2001), “o momento mais importante da arte moderna” (p. 34)68, uma vez que 

qualquer relação da pintura com um meio de representação – da tela como um espaço 

ocupado por objetos pictóricos – é abandonada e esse meio torna-se o próprio objeto. No 

cubismo, então, conforme destaca Argan (2010), chegamos a uma ideia do valor da obra de 

arte “como coisa em si independente das coisas representadas, como um novo objeto; e, por 

consequência, à caracterização do artista, não mais como intérprete da natureza, mas como 

produtor de objetos artísticos” (p. 534). É, pois, com os cubistas, que o ideal de uma “pintura 

pura” efetivamente se concretiza. O espaço da tela é o espaço de um novo mundo, 

completamente liberto de qualquer amarra com o mundo exterior físico ou de seus produtos 

culturais. Estão, assim, dadas as condições para o surgimento de um tipo de pintura 

meramente formal. Picasso e Braque, contudo, não perseguiram esse desenvolvimento rumo à 

completa abstração figurativa, mas é certo que sua obra “serviu como evidência conclusiva da 

possibilidade, e até da necessidade, de uma arte abstrata e, ao mesmo tempo, como um meio 

de transição prática para estilos totalmente não figurativos” (HARRISON, 2001, p. 48). E tal 

necessidade se manifestou, primeiramente, na obra do pintor russo, radicado na Alemanha, 

Wassily Kandinsky (1866-1944): é graças a ele que a redução modernista operada pelos 

impressionistas – mais decisivamente por Manet – e plenamente explicitada e levada a termo 

pela pintura cubista, encontra, enfim, o caminho para uma espécie de pintura em que a 

figuração está completamente ausente69. Quase concomitantemente ao trabalho não-figurativo 

de Kandinsky, alguns pintores ligados ao movimento conhecido como “orfismo”70, como 

Robert Delaunay (1885-1941), também produziram telas semelhantes. Em seguida, o 

suprematismo do artista russo Kasimir Malevich (1878-1935) e a obra dos organizadores do 

movimento De Stijl71, os holandeses Piet Mondrian (1872-1944) e Theo Van Doesburg (1883-

1931), deram continuidade à produção de trabalhos não-figurativos, geralmente com um viés 

                                                 
68 A imensa importância do cubismo para o desenvolvimento da arte moderna também foi destacada por Golding 
(2000), o qual o descreveu como “o movimento central em torno do qual gravitou a arte da primeira metade do 
século XX” (p. 67). 
69 Segundo Pischel (1966), a “primazia cronológica  quanto a [uma pintura abstrata, que tem o propósito de 
romper e eliminar toda referência com a realidade, com toda imagem concreta, com todo significado preciso, de 
ordem figural] cabe a Kandinsky com uma aquarela de 1910 – totalmente abstrata, que ele intitulou 
Improvisação” (p. 206). 
70O orfismo foi um movimento da pintura francesa, derivado do cubismo, que ganhou corpo entre os anos de 
1911 e 1914. Coube ao escritor e crítico de arte nascido na Itália, Guillaume Apollinaire (1880-1918), batizar o 
movimento em uma exposição realizada 1912. A denominação traz uma referência a referência a Orfeu, o poeta-
cantor da mitologia grega, e visava agrupar o desejo de alguns artistas de acrescentar um novo elemento 
de lirismo e cor ao cubismo analítico de Picasso e Braque. Em suas obras não-figurativas os artistas arrolados 
por Appolinaire como representantes do movimento pareciam perseguir uma analogia entre a abstração pura e 
a música, característica também identificável em algumas obras de Kandinsky.  
71 O movimento De Stijl (do holandês, “o estilo”), também chamado de neoplasticismo, se fez presente com 
força na arte europeia entre os anos de 1917 e 1931. 
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mais minimalista, quer dizer, com menor complexidade visual. Por fim, o primeiro 

movimento artístico nativo dos EUA, o expressionismo abstrato, cujo auge se deu na década 

de 1950, viria a fechar esse ciclo de trabalhos desprovidos de figuração no seio da arte 

moderna. 

Mas esse espírito da redução modernista não se restringiu apenas ao âmbito da pintura, 

senão que também encontrou paralelos em outros gêneros artísticos, como a escultura e a 

literatura, por exemplo. Na escultura, o trabalho do romeno Constantin Brancusi (1876-1957) 

veio a romper com a chamada “tradição monolítica” da escultura, isto é, a ideia de que a 

escultura se constitui a partir de uma massa compacta claramente separada de seu espaço 

circundante por meio de seu contorno e, desse modo, independente dele. “Para todos os 

efeitos”, afirmou Greenberg em A nova escultura, “a tradição renascentista e monolítica da 

escultura recebeu seu golpe de misericórdia com Brancusi” (2013, p. 167). No início desse 

mesmo texto, o crítico estadunidense descreve o propósito central da toda arte moderna como 

a tentativa de “evitar a dependência de qualquer ordem de experiência que não seja dada pela 

natureza mais essencialmente construída do seu meio” (p. 165). No que diz respeito à 

escultura, essa recomendação envolve, entre outras coisas, o reconhecimento da espacialidade 

circundante como matéria a ser trabalhada pelo artista: “O espaço está ali para ganhar forma, 

ser dividido, fechado, mas não para ser preenchido” (p. 168), diz Greenberg. De modo 

semelhante ao ocorrido com a pintura cubista, a escultura moderna também se reconhece 

como integrada ao espaço de uma maneira completamente diferente de simplesmente estar 

inserida nele. Por essa razão, Greenberg diz que a escultura moderna – que em A nova 

escultura ele chama de “escultura-construção” – aponta “de forma quase insistente, para suas 

origens na pintura cubista” (p. 168). De Picasso a Brancusi, de Cézanne a Kandinsky, diz o 

autor no ensaio Vanguarda e kitsch, todos “tiram sua principal inspiração do meio no qual 

trabalham. [Neles há uma] preocupação pura com a invenção e o arranjo de espaços, 

superfícies, formas cores, etc., excluído tudo que não seja necessariamente implicado nesses 

fatores” (2013, p. 31). E essa nova relação com o espaço da escultura-construção, tal como 

acontece na pintura cubista, permite o vir-a-ser de novas formas de figuração, desde aquelas 

que tomam o espaço mesmo como parte da obra, até aquelas que se estendem por ele de 

maneiras completamente originais e não figurativas. Como exemplo do primeiro tipo, 

poderíamos pensar nos diversos trabalhos intitulados Figura reclinada do escultor inglês 

Henry Moore (1898-1986), enquanto do segundo, poderíamos apontar uma parte considerável 

da obra do próprio Brancusi, como sua Madame L. R. (1917) ou o Torso masculino (1917). 

Na literatura, em especial no gênero narrativo, é o movimento de atenção ao meio narrativo 
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em detrimento da primazia absoluta do conteúdo narrado o que marcará a presença da redução 

moderna. Portanto, é a temporalidade, meio da narração por excelência, que sofre as 

mudanças mais significativas com o modernismo e seu aporte na literatura. Das narrativas em 

fluxo de consciência da escritora inglesa Virginia Woolf (1882-1941) em textos como Mrs. 

Dalloway (1925), do irlandês James Joyce (1882-1941) em escritos como Ulisses (1922) e 

Finnegan’s Wake (1939) e do estadunidense William Faulkner em romances como O som e a 

fúria (1929), à intrincada relação entre memória e tempo narrativo no monumental Em busca 

do tempo perdido (1913-1927), do escritor francês Marcel Proust (1871-1922), a maneira 

como a narração se dá nessas obras desempenha papel central na construção do seu sentido. 

Considerações semelhantes, isto é, destacando a redução modernista, poderiam ser feitas com 

relação ao trabalho do poeta francês Stéphane Mallarmé (1842-1898) e sua ideia de “poesia 

pura”, ao teatro épico do poeta e dramaturgo alemão Bertolt Brecht (1898-1956), organizado 

em torno da obtenção do “efeito de distanciamento” e da “queda da quarta parede”; e, quiçá, 

também com relação à música atonal do compositor austríaco Arnold Schönberg (1874-1951). 

Mas, para o objetivo visado nesta exposição sobre a arte moderna – a saber, colocar em relevo 

as características mais proeminentes da arte moderna – o que já foi dito parece suficiente para 

prosseguirmos.  

Agora que identificamos na redução modernista, e no afastamento da figuração 

decorrente dela, os traços mais destacados da arte moderna, podemos nos voltar para as 

teorias estéticas tradicionais que examinamos no capítulo anterior e verificar se as definições 

de ARTE por elas propostas são capazes de explicar satisfatoriamente a produção artística 

decorrente da revolução que Manet catalisou nas décadas finais do século XIX. Comecemos, 

então, com o exame crítico do alcance explicativo da teoria da arte como imitação, aqui 

representada pela teoria estética de Batteux. 

 

2.1.1 A arte moderna e a teoria da arte como imitação 

 

É plausível adotar a teoria da arte como imitação e afirmar que a essência da arte 

consiste na imitação da natureza? Mais especificamente: é possível afirmar que tudo que é 

arte apresenta a característica de imitar a natureza e que apenas o que é arte é apresenta tal 

característica? Vários capítulos da história das artes no Ocidente parecem dar suporte inicial a 

essa concepção. Quando observamos as obras de arte do passado, principalmente aquelas que 

poderíamos enquadrar entre as chamadas “artes visuais”, de fato parece que todas elas, de 

uma maneira ou de outra, eram realmente imitações. Pessoas comuns, animais, objetos, 
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criaturas mitológicas, cenas históricas, relatos bíblicos, paisagens; todos esses tipos de coisas, 

e outras mais, figuraram, em algum momento dessa história, em desenhos, telas, mármore, 

bronze, madeira e outros materiais empregados pelos artistas. Dos afrescos de Giotto di 

Bondone (1267-1377) ou Fra Angelico (1387-1455) às telas de Diego Velásquez (1599-1660) 

ou Johannes Vermeer (1632-1675), das esculturas de Míron (V a. C.) e Gian Lorenzo Bernini 

(1598-1680) ou Auguste Rodin (1840-1917) às pinturas de Peter Paul Rubens (1577-1640) e 

Rembrandt van Rijn (1606-1669), dos altos-relevos do Partenon aos desenhos de Leonardo da 

Vinci (1452-1519) e as xilogravuras de Albrecht Dürer (1471-1528), tudo que se produziu 

nesses gêneros artísticos poderia ser descrito como “imitação da natureza” exatamente no 

mesmo sentido empregado por Batteux, quer dizer, como “uma imitação onde se vê a 

natureza, não tal como ela é em si mesma, mas tal como ela pode ser, e tal como pode ser 

concebida pelo espírito” (p. 32). Na época do próprio Batteux, o estilo neoclássico de um 

Jacques-Louis David (1748-1825), absolutamente dominante na pintura e escultura francesas, 

também se encaixaria perfeitamente nessa descrição. E não apenas as artes visuais parecem 

ser imitações da natureza, mas igualmente todas as obras do teatro e da literatura produzidas 

desde a antiguidade. De outro modo, o que mais seriam as tragédias de Sófocles (497/6 a. C. -

406/5 a. C.) e William Shakespeare (1564-1616), os romances de cavalaria de Chrétien de 

Troyes (c. 1135 - c. 1191), as obras cômicas de Gil Vicente (1465-1536) e François Rabelais 

(1494-1553), a poesia épica de Homero (c. IX a. C.), Virgílio (70 a. C. - 19 a. C.), Dante 

Alighieri (1265-1321) ou Luís de Camões (1524-1579/80), ou ainda as narrativas de Miguel 

de Cervantes (1547-1616) e Jonathan Swift (1667-1745), se não imitações de ações humanas 

por meio das palavras, a personificação de indivíduos verossimilmente humanos inseridos em 

uma temporalidade clara e determinada? Com relação à música e a dança, parece menos óbvio 

de que maneira elas poderiam também ser essencialmente imitação. No entanto, Batteux as 

considera do mesmo modo: “o objeto principal da música e da dança deve ser a imitação dos 

sentimentos ou das paixões” (p. 136), da imitação com os sons no primeiro caso e da imitação 

com os gestos no segundo. E se pensarmos no caso da chamada “música programática” ou 

“música descritiva”, isto é, a música composta com o objetivo de evocar ideias e imagens 

extramusicais na mente de seus ouvintes, seria possível dar maior plausibilidade a essa 

afirmação do pensador francês – obras como As Quatro Estações, de Antonio Vivaldi (1678-

1741), ou o Capricho sobre a despedida de um irmão amado, de Johann Sebastian Bach 

(1685-1750), e suas subdivisões descritivamente intituladas, certamente poderiam servir como 

bons exemplos. E levando em consideração o subgênero musical da ópera, o assentimento a 

essa ideia da música como arte imitativa seria ainda menos problemático. No caso da dança, a 
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imitação pelo gesto, também não seria muito difícil encontrar exemplos satisfatórios de sua 

natureza imitativa ao longo da história desse gênero, ainda mais pelo fato dele geralmente 

comportar uma dimensão narrativa e ser acompanhado pela música, maximizando, assim, essa 

dimensão. Parece, então, que a definição do conceito ARTE como imitação da natureza não 

seria carente de respaldo empírico, na medida em que se mostra capaz de explicar 

satisfatoriamente porque toda essa imensa variedade de produções, da qual apenas uma ínfima 

parte foi aqui referida, é realmente arte. É inegável, portanto, o poder explicativo do tipo de 

teoria estética professada por Batteux. Suas deficiências teóricas, contudo, não têm a ver com 

sua adequação explicativa em relação à arte produzida – ou admitida como arte – até o século 

em que o autor francês viveu, mas sim com relação à arte que estava por vir. 

 Não resta dúvida de que, quando confrontada com uma dimensão mais ampla da 

história da arte e da cultura, a teoria da arte como imitação mostra-se irremediavelmente 

incapaz de explicar o estatuto artístico de inúmeros trabalhos hoje reconhecidos como arte. 

Entendida como uma estética tradicional, conforme destacado no capítulo anterior, essa teoria 

não tem como respeitar a cláusula todos/apenas, central para a concepção clássica de 

definição, e tampouco tem como explicar certas características das artes com base no 

princípio da imitação, violando, então, também a tese socrática da prioridade das definições. 

Não pode respeitar a cláusula todos/apenas pelo simples fato de existirem obras de arte cuja 

caracterização como imitações da natureza seria um absoluto contrassenso; e também pelo 

fato – esse certamente mais surpreendente, já que independente dos desdobramentos da 

história da arte posteriormente à publicação da obra de Batteux aqui examinada – da imitação 

não ser uma característica exclusiva das obras de arte.  

Com o advento da arte moderna, trabalhos visuais completamente destituídos de 

elementos imitativos vieram a público e colocaram em xeque a ideia de arte como 

essencialmente imitação. Vimos há pouco de que maneira diversos pintores abraçaram as 

implicações da pintura cubista e sua transformação do espaço representacional em um espaço 

real e autônomo, chegando à descoberta, digamos assim, da pintura não-figurativa. Malevich, 

por exemplo, expôs em 1915 uma primeira versão de quatro quadros, aos quais chamou de 

Quadrado negro sobre fundo branco; a obra, composta por dois quadrados paralelamente 

situados um dentro do outro, tal como descrito em seu título, foi apresentada pela primeira vez 

em uma exposição que marcou o lançamento do movimento suprematista. Ora, essa tela 

(tratava-se de uma pintura a óleo) de modo algum poderia ser classificada como imitação de 

qualquer objeto existente no mundo físico. O mesmo valeria para a maioria das obras dos 

chamados expressionistas abstratos, desde os trabalhos meramente policromáticos de Mark 
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Rothko (1903-1970), Clyfford Still (1904-1980), Barnett Newman (1905-1970) e Jackson 

Pollock (1912-1956) às formas abstratas de Robert Motherwell (1915-1991) e Franz Kline 

(1910-1962). Mas, mesmo em graus não tão extremos de abstração, ou seja, em pinturas em 

que certos elementos imitativos e naturalistas poderiam ser reconhecidos, o fato delas se 

distanciarem imensamente do mundo percebido já seria suficiente para afrontar o poder 

explicativo da teoria da arte como imitação. Pensemos, por exemplo, em algumas pinturas do 

suíço Paul Klee (1879-1940), como Senécio (1922), uma espécie de retrato do rosto e ombros 

de uma figura humana, ou as telas do espanhol Joan Miró (1893-1983), como O sorriso das 

asas flamejantes (1953), onde claramente se reconhece a presença de uma figura 

antropomórfica na porção à esquerda da tela e, à direita, de outras figuras capazes de incitar a 

especulação a respeito de seus supostos originais: embora essas obras contenham elementos 

que imitam coisas existentes no mundo, o resultado dessa figuração se assemelha muito pouco 

a qualquer coisa que poderíamos chamar de “verossímil”. Na escultura moderna ocorre o 

mesmo: podemos encontrar desde a abstração de qualquer elemento imitativo, algo que ocorre 

com os móbiles do pintor e escultor estadunidense Alexander Calder (1898-1976), como seu 

trabalho Digitais escarlates (1945), ou as esculturas dos construtivistas russos, como a obra 

Relevo (1917) de Vladimir Tatlin (1885-1953), ou a escultura em pedra Relação de volumes 

(1919) do artista belga, ligado ao movimento De Stijl, Georges Vantongerloo (1886-1965), 

além de diversos trabalhos de Brancusi – é o caso, por exemplo, de seu Pássaro no espaço 

(1923); bem como podemos encontrar inúmeros exemplos de trabalhos baseados em aspectos 

imitativos mas com resultados imensamente distantes de qualquer coisa passível de ser objeto 

de nossa percepção sensorial cotidiana. Nesse ponto, os exemplos abundam; mas poderíamos 

destacar trabalhos conhecidos, como a Formas únicas de continuidade no espaço (1913), do 

italiano Umberto Boccioni (1882-1916), ou a Figura sentada (1916), do escultor cubista 

ucraniano Alexander Archipenko (1887-1964). Por fim, poderíamos mencionar também os 

chamados “ready-mades” do artista francês Marcel Duchamp (1887-1968), associado 

principalmente ao movimento dadaísta, que nada mais eram do que objetos industriais prontos 

e simplesmente apropriados como obras de arte e, desse modo, completamente alheios a 

qualquer tipo de imitação – afinal, como objetos reais tornados arte poderiam ser imitação de 

alguma coisa? Em suma: face tantos contraexemplos de obras de arte não imitativas, tomar a 

imitação da natureza como característica essencial dessas obras e, portanto, como definidora 

do conceito ARTE, seria uma evidente violação da cláusula todos/apenas: simplesmente não é 

verdade – a experiência mostra isso – que todas as obras de arte possuam essa característica. 

E aqui, mesmo tendo nos baseado apenas nos exemplos das artes visuais, a profusão de 
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contraexemplos já parece suficiente, sem que tenhamos que explorar a questão no âmbito das 

demais artes, como a literatura, a música e a dança – gêneros reconhecidos como arte por 

Batteux. 

Nesse ponto, contudo, alguém poderia objetar que apesar dessas obras modernas não 

serem estritamente imitativas, quer dizer, apesar delas não representarem com grande 

semelhança coisas ou objetos efetivamente existentes no mundo, ou mesmo representarem-

nas apenas em um ínfimo aspecto, ainda assim elas seriam, inegavelmente, imitação de cores 

e, no caso da escultura, de formas físicas; desse modo, elas estariam de acordo com o 

princípio proposto por Batteux de que a imitação da natureza não deveria ser algo servil, uma 

cópia das coisas tal como elas realmente existem e, assim, uma mera reprodução, mas sim 

uma espécie de abstração da natureza em direção à bela natureza. Seguindo esse raciocínio, 

uma tela inteira só preenchida por cores (ou uma cor), sem um contorno para lhe dar alguma 

forma, ou com contornos muito distantes das formas concretas dos objetos naturais, ainda 

seria um tipo de imitação da natureza, mas de seus aspectos abstraídos, isolados de outras 

qualidades – não seria isso, inclusive, que se convencionou chamar de “arte abstrata”? Essa 

objeção, no entanto, não se sustenta quando confrontada com as ideias expostas no texto de 

Batteux. Embora seja verdade que o pensador francês não seja um proponente de uma teoria 

ingênua da arte como imitação, isto é, uma teoria em que a imitação nada mais deveria ser do 

que reprodução do mundo sensorial, uma mera cópia do que existe no mundo e tal como 

existe, também é verdade que as coisas que existem nesse mundo real são, para ele, o limite 

da abstração. Basta que lembremos o que o autor entende por “bela natureza”, ou seja, aquilo 

que é o objeto próprio da imitação essencialmente presente nas belas-artes. A bela natureza, 

como a presença do adjetivo “bela” já mostra, está ligada à perfeição da percepção sensorial. 

A mulher pintada por Zêuxis com base nas várias jovens escolhidas por ele não é, de fato, 

uma mulher real, mas ela se assemelha a uma mulher real em toda sua configuração – ela não 

é, por exemplo, como alguma das mulheres pintadas por Picasso. Para Batteux, as artes são 

“semelhanças que não são a natureza, mas que parecem sê-lo; e que, assim, a matéria das 

belas-artes não é o verdadeiro, mas somente o verossímil” (p. 27); por isso, “o gênio que 

trabalha para agradar não deve (...), nem pode, sair dos limites da própria natureza” (p. 26). 

Ou seja, ainda que a teoria elaborada por Batteux despreze a imitação servil que apenas 

reproduz aquilo que se mostra aos sentidos, que copia o mundo tal como o vê, a única 

abstração que está autorizada é aquela que mantém seu vínculo com a estrutura e aparência do 

próprio mundo. “[A] arte é perfeita quando representa [a natureza] perfeitamente (...), as 

obras-primas da arte são aquelas que imitam tão bem a natureza que a tomamos pela natureza 
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mesma” (p. 29). A imitação da bela natureza, que é o que reza a cartilha de Batteux, não pode 

ser a produção de uma imagem arbitrária e distorcida do mundo natural; ela certamente deve 

ir além desse mundo efetivamente percebido, mas deve igualmente conservar o parentesco 

próximo a ele. Transcender esse limite não é mais produzir arte, mas sim dar vez à loucura: 

“os limites estão marcados e assim que os ultrapassamos, perdemo-nos. Fazemos, antes, um 

caos e não um mundo, e causamos horror mais do que prazer” (p. 26). Para Batteux, a 

concepção da arte como imitação tem, portanto, íntima ligação com as ideia de beleza e 

prazer: a imitação deve produzir o belo, pois é ele que nos proporciona o prazer característico 

da arte. Para ele, tanto a imitação quanto a beleza são essenciais para a arte; mais 

precisamente: é a imitação da beleza que é a essência da arte. Assim, a natureza, na plena 

manifestação de sua independência frente aos caprichos e desejos humanos, pode gerar 

deformidade e feiura, mas para a arte essa rota não está aberta, pois a arte está essencialmente 

ligada ao belo: “As cores e os sons possuem entre si simpatias e repugnâncias. A natureza tem 

o direito de uni-los segundo suas vontades, mas a arte deve fazê-lo segundo as regras. Não 

somente é preciso que ela não fira o gosto, mas que o deleite” (p. 38). Na teoria estética de 

Batteux não há lugar para o feio, o grotesco, o repugnante. Mas quantos trabalhos 

inegavelmente artísticos, muitos considerados grandes obras de arte – pensemos nas telas do 

artista inglês Francis Bacon (1909-1992) – possuem esses atributos? É falso, portanto, que 

todas as obras de arte são imitação da (bela) natureza. 

Mas, mais do que isso, também é falso que apenas as obras de arte possuam essa 

característica. O curioso é que essa constatação já poderia ter sido feita em qualquer outro 

momento da história da arte, independentemente de suas transformações ao longo do tempo. 

A imitação, por exemplo, é uma característica marcante de brincadeiras infantis e outros tipos 

de jogos – e ninguém em sã consciência chamaria essas atividades ou seus produtos de 

“artes”. E o que se aspira com essas imitações e jogos infantis é justamente um ideal – o 

cavaleiro, a princesa, a guerreira, o astronauta, o xerife, etc. – ou seja, aquilo que é verossímil 

no contexto desse imaginário infantil. É bem pouca, então, a distância entre a menina que 

ergue um pedaço de madeira como se ele fosse um cetro mágico para expulsar os monstros da 

floresta e uma narrativa presente em uma peça literária ou em uma tela onde algo semelhante 

é figurado.  

Em síntese, a teoria estética proposta por Batteux, um claro exemplar da teoria da arte 

como imitação, embora dotada de forte poder explicativo, ou seja, da capacidade de  justificar 

a razão de muitas coisas serem consideradas obras de arte e outras não, não se mostra capaz 

de legitimar o estatuto artístico de muitas outras produções reconhecidas como arte, 
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especialmente aquelas que emergiram e se multiplicaram após do fim do século XIX (e 

observe-se que não consideramos com contraexemplos nenhuma obra de arte posterior aos 

anos 1950). Assim, apesar de todo seu prestígio desde o início das reflexões sobre as artes no 

pensamento ocidental, a teoria da arte como imitação não conseguiu sobrevier ao teste da 

história.  

 

2.1.2 A arte moderna e a teoria da arte como expressão 

 

Mas, se a imitação não pode ser a essência das artes, algo confirmado pela própria 

história da arte, qual seria essa característica que todas as coisas consideradas arte possuiriam 

e que apenas elas possuiriam? Poderia a teoria da arte como expressão oferecer uma resposta 

plausível a essa questão? Teria a essência da arte a ver com uma relação necessária entre o 

artista – e seus sentimentos – e a obra, mais do que entre a obra e a natureza? Essa concepção, 

principalmente em sua versão que reformulamos a partir da perspectiva de Ducasse, poderia 

superar as deficiências que a teoria da arte como imitação manifestou ao ser confrontada com 

a história da arte, em especial com o surgimento da arte moderna? 

 Conforme já foi dito, essa teria ainda hoje goza de grande prestígio entre muitas 

pessoas, ponto que não deixou de se destacado por Gordon Graham (2001) em um de seus 

estudos sobre o tema: “Essa ideia é tão comum que às vezes ela é simplesmente aceita como 

verdadeira por estudantes, críticos e pelos próprios artistas, até mesmo pelos maiores” (p. 

119). Essa aceitação, obviamente, não é sem razão de ser. Não é difícil ajustar esse critério à 

compreensão dos mais variados trabalhos artísticos e alegar que por trás de todas as obras há 

sentimentos que levaram os artistas a se expressar e a produzi-las. E isso valeria tanto para as 

obras com o conteúdo mais evidente possível, como uma Vista de Veneza com a Praça de São 

Marcos (c. 1735), do pintor italiano Canalleto (1697-1768) ou O ateliê do artista (1854/5) de 

Gustave Courbet (1819-1877), por exemplo, quanto para aquelas típicas da arte moderna, 

mais distantes de qualquer figuração naturalista, como a escultura Retrato de M. M. (1894), 

do italiano Medardo Rosso (1858-1928), ou mesmo trabalhos completamente abstratos como 

o realizado por Kandinsky em diversas de suas telas; ou seja, cobriria desde as obras 

figurativas ou imitativas até as não-figurativas ou abstratas. No caso de gêneros artísticos 

como a música, um gênero que poderia ser considerado um problema para as teorias da arte 

como imitação, a teoria da arte como expressão dos sentimentos também disponibilizaria uma 

promissora justificativa para sua consideração entre as demais artes. O mesmo valendo para a 

literatura – afinal, narrativas e poemas sempre parecem ser expressivos – o teatro e a dança. 
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Entretanto, levando em conta o rigor exigido pelo modelo clássico de definição, 

especialmente em sua exigência de qualquer definição incluir sob seu alcance e extensão 

todas as coisas passíveis de serem consideradas “arte”, e apenas/exclusivamente elas, também 

a teoria da natureza da arte como expressão dos sentimentos parece insuficiente. Logo de 

início, não vamos nos esquecer de que a pintura cubista emerge como uma tentativa de arte 

pura e autônoma, uma vez que, com ela, o espaço, anteriormente compreendido como meio de 

figuração e representação, agora é transformado em algo independente do mundo externo, 

apesar de ainda inserido nele. Com isso, a arte adquire uma espécie de autonomia nunca antes 

observada na história da arte ocidental, pois, mesmo tomando coisas do mundo físico como 

ocasião para a pintura, as obras cubistas não estão interessadas em conferir-lhes uma nova 

forma de objetividade (o mundo visto de uma “nova maneira”, digamos assim) e nem em 

expressar sentimentos a respeito delas, senão que visam o estabelecimento de um novo mundo 

onde sua legalidade intrínseca está para ser descoberta. No cubismo, diz Hofstätter (1984), a 

realidade pictórica torna-se “absoluta e autônoma e não representa, por exemplo, o reflexo de 

uma impressão, de uma vivência objetiva, mas segue o caminho inverso e cria tais impressões 

a partir de formas absolutas” (p. 80). Vê-se, então, que a ideia de expressão dos sentimentos 

do artista não encontra lugar na maneira como os cubistas manifestam sua atividade. A 

pintura, para esses artistas, é a mera exploração do espaço pictórico tomado a partir de suas 

próprias leis, a respeito da quais os sentimentos humanos pouco têm a contribuir. O cubismo 

tem, portanto, mais a ver com uma experiência ótica do que com uma experiência psicológica, 

mais com uma reordenação do mundo objetivo do que com uma objetivação dos sentimentos. 

Assim, afirmar que telas como A penteadeira (1910), de Picasso, ou Alaúde, de Braque 

(1909/10) são expressões de seus sentimentos a respeito desses objetos e não apenas uma 

investigação sobre o espaço pictórico e suas possibilidades de organização, parece ser, 

levando em consideração a redução modernista radical operada pelo movimento cubista, uma 

suposição infundada.  

É certo, por outro lado, que alguns pintores que igualmente exploraram as 

consequências dessa redução e da plena autonomia conferida aos meios da pintura vieram a 

produzir obras com forte teor expressivo. Podemos, a esse respeito, pensar em diversas telas 

de Kandinsky, principalmente aquelas produzidas a partir de 1910, ano em que o artista 

redigiu Do espiritual na arte, publicado no ano seguinte. Não por acaso, boa parte de sua 

produção artista esteve associada ao grupo de artistas expressionistas alemães, centrados na 
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cidade de Munique, chamado de Der Blaue Reiter72. E a proposta de um escrito sobre o 

“espiritual na arte” já deixa bem clara a relação que Kandinsky via entre a matéria visual da 

arte e a vida interior do ser humano. Mesmo em seus trabalhos destituídos de qualquer 

conteúdo figurativo, como Quadro com arco negro (1912), é inegável o papel expressivo 

desempenhado por suas formas e cores, ainda mais quando comparados com os trabalhos 

mais monocromáticos da fase chamada “analítica” da pintura cubista. Assim, embora, a 

redução modernista não tenha proporcionado apenas a produção de trabalhos estranhos à ideia 

de expressão dos sentimentos, é certo que graças a ela alguns movimentos originados no 

cubismo vieram a prescindir completamente de qualquer elemento dessa ordem. Quais são os 

sentimentos que estão expressos nas composições geométricas características dos artistas do 

movimento neoplasticista do De Stijl? Ou na tela Composição suprematista: branco sobre 

branco (1918), de Malevich? 

Mas, além da existência desses incômodos contraexemplos para a teoria da arte como 

expressão, pensemos no caso de uma obra rigorosamente imitativa, uma pintura semelhante 

ao tipo de cópia renegada por Batteux em virtude de sua servilidade à natureza; uma pintura 

extremamente técnica capaz de reproduzir em detalhe e com a mais absoluta fidelidade o 

objeto imitado. É improvável que pudéssemos dizer que tal pintor estivesse expressando seus 

sentimentos sobre a tela ao copiar os dados da sua percepção com tamanha atenção à 

adequação entre o modelo e o resultado de seu trabalho. Essa postura, inclusive, parece que 

seria desejável na produção de um retrato. “Retratos há”, observa Hegel (1996), “dos quais se 

tem dito, com alguma ironia, serem tão parecidos que causam náuseas” (p. 45). Seria 

plausível dizer, então, que tais trabalhos são arte, mesmo eles não passando de uma execução 

técnica, da cópia exata de um modelo? Se não, o que mais, na condição de pinturas, eles 

poderiam ser? E se toda arte envolve a expressão de sentimentos do artista, será que 

poderíamos mesmo chamar os ready-mades de Duchamp como a Roda de Bicicleta (1913) ou 

a famosa Fonte (1917) de “arte”? E, no caso das artes da palavra, a poesia concreta? Que tipo 

de sentimento, se algum, esses tipos de obras estariam expressando? Novamente, a arte 

moderna parece colocar em xeque a possibilidade de aplicação de um critério definidor a 

todas as obras de arte (e isso, vale ressaltar, sem levarmos em conta o que logo à frente 

discutiremos sob o nome de “arte contemporânea”).  

E quando passamos à consideração da possibilidade de apenas as obras de arte serem 

expressão de sentimentos, a teoria da arte como expressão novamente revela fragilidades. 

                                                 
72 Em alemão, “O cavaleiro azul”. 
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Vamos imaginar o autor ou autora de um diário que registra seus sentimentos por meio de 

descrições acuradas de seu dia-a-dia e que por suas páginas desfilam a dor, o medo, a alegria 

fortuita, o ódio e o amor. Imaginemos ainda que sua escrita é cuidadosa e que ele ou ela 

mantém um controle crítico de sua produção, revisando suas frases e sempre visando a melhor 

e mais adequada expressão. Seu diário é uma obra de arte? Seguindo a distinção de Tolstói 

entre a expressão objetiva do sentimento e a expressão objetiva do pensamento, Ducasse 

chama esta última de “prosa”, afirmando em seguida que “a arte como tal nunca expressa o 

pensamento, apenas o sentimento” (p. 46). Mas como distinguir uma coisa da outra no caso 

desse diário? Trata-se, é certo, de uma descrição de eventos, de uma expressão do pensamento 

sem qualquer pretensão de produzir uma obra de arte; mas, por outro lado, por ser um texto 

pessoal, reflete os sentimentos e estados mentais de seu autor ou autora e, assim, os expressa. 

Mais uma vez: seria esse texto uma obra de arte literária ou apenas uma prosa? O critério da 

expressão criticamente controlada dos sentimentos parece inadequado para lidar 

satisfatoriamente com a questão. 

Mas talvez o maior problema com essa teoria nem sejam os trabalhos que ela não 

consegue encaixar em seu esquema explicativo, mas sim a presença de um controverso 

pressuposto que lhe é fundamental: afirmar que tudo que é arte é expressão dos sentimentos 

demandaria saber dos próprios artistas se isso é verdade. É claro que é possível que haja um 

sentimento de um artista por trás da execução do mosaico figurando a corte do Imperador 

Justiniano73 existente na Basílica de San Vitale, em Raverna, Itália. Mas como saber? O que 

impediria esse trabalho de ser apenas uma imagem composta a partir de qualquer outro 

impulso que não os sentimentos do seu executor (ou executores)? O fato de sentirmos algo 

diante de uma obra não implica, não necessariamente, que ela seja o resultado de ações 

guiadas por sentimentos – ainda que, é óbvio, seu executor, sendo humano, tenha sentimentos, 

e inclusive durante a realização da obra esteja com eles presentes em seu psiquismo. O ponto 

é que é plenamente possível que a execução da obra não esteja ligada a esses sentimentos, 

mas subordinada a outros propósitos, como a excelência técnica, o cumprimento de ordens, a 

solução de problemas teóricos intrínsecos às artes, etc. “Mas aí essa execução e seu produto 

não seriam arte”, poderia alegar o defensor da teoria da arte como expressão. Exato: como 

saber? Como um critério desse tipo poderia ser teoricamente útil ou explicativo? Certamente é 

possível entrevistar artistas vivos, ou consultar escritos de artistas que já morreram. Isso, no 

entanto, estaria bastante longe de proporcionar uma solução para essa dificuldade. Além do 

                                                 
73 Justiniano I governou Império Bizantino de 527 a 565, ano de sua morte. Nasceu em Constantinopla, no ano 
de 482. 
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mais, que a arte produza ou desperte sentimentos é algo que qualquer um pode facilmente 

constatar. Mas o fato de algo produzir ou despertar sentimentos em nós, não significa que essa 

coisa esteja, por assim dizer, carregada de sentimentos: uma cédula de 100 dólares encontrada 

em uma calçada pode causar diversos sentimentos em um transeunte que a encontre e 

certamente isso nada tem a ver com quem a confeccionou (e muito menos com quem a 

perdeu). Em outras palavras: como podemos saber que há sentimentos por trás de uma 

produção humana qualquer se só podemos saber com certeza a respeito da existência de 

nossos próprios sentimentos? A resposta a essa questão parece simples: não podemos.  

Tudo leva a crer, portanto, que também a teoria da arte como expressão – ou 

expressivismo74 – fracassa em sua tentativa de apresentar uma definição do conceito ARTE. 

E, mais uma vez, foi o confronto com o mundo efetivo da arte e sua condição histórica, em 

especial os fenômenos artísticos característicos dos movimentos da arte moderna, que 

permitiu a constatação da presença de incômodas rachaduras em seu edifício teórico. Mas, e a 

teoria da arte como forma? Estaria ela imune aos contraexemplos que se mostraram fatais às 

pretensões das teorias da arte como imitação e da arte como expressão?  

 

2.1.3 A arte moderna e a teoria da arte como forma 

 

A teoria de Bell, conforme vimos no capítulo anterior, constrói-se principalmente a 

partir de uma inversão de perspectiva com relação à teoria da arte como expressão: nela é a 

dimensão do espectador e sua relação com a obra que é privilegiada, e não a dimensão da 

relação entre a obra e o artista, como ocorre na explicação de Tolstói/Ducasse. E esse 

deslocamento de polo, por assim dizer, parece, de início, proporcionar à posição de Bell um 

maior poder explicativo, na medida em que abre a possibilidade dos mais variados tipos de 

objetos e atividades serem considerados arte: basta que sejam capazes de produzir emoção 

estética – e tudo o que produz emoção estética, e somente o que produz tal emoção, possui 

forma significante. Para Bell, portanto, a resposta à questão socrática “o que é arte?” pode ser 

                                                 
74 Essa expressão serve de titulo para o texto de Graham (2001), já mencionado neste capítulo, onde o autor 
examina a posição de outros dois influentes defensores da teoria de que a arte é expressão dos sentimentos: o 
filósofo italiano Benedetto Croce (1866-1952) e o filósofo inglês R. G. Collingwood (1889-1943). Que também 
esses dois autores estavam diretamente ocupados da questão definicional em sua forma essencialista pode ser 
sugerido pelo título da primeira parte, a lição primeira, da obra Breviários de Estética, de Croce, publicada em 
1912, chamada “O que é arte?”, e, no caso de Collingwood, de modo ainda mais explícito, já na introdução de 
seu The Principles of art, publicado em 1938: “O objetivo deste livro é responder à questão: o que é arte? (...) 
[D]evemos proceder a uma definição do termo ‘arte’” (CAHN; MESKIN, 2008, p. 282). Collingwood, contudo, 
nega a tese da prioridade do conhecimento definicional presente nos diálogos socráticos que, como vimos, 
constitui um elemento importante da concepção clássica de definição. 
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elaborada por meio de uma fórmula linguística bastante simples: arte é forma significante. 

Qualquer combinação de linhas e cores passível de promover a emoção estética em um 

espectador, repete o autor diversas vezes em seu Art, é uma forma significante. Não é difícil 

ver como essa concepção se apresenta de maneira promissora para lidar com os movimentos 

da arte moderna que mencionamos há pouco. Os contraexemplos mais danosos à teoria da 

imitação e à teoria da expressão eram justamente as obras mais representativas da redução 

modernista, principalmente aquelas ligadas ao cubismo e movimentos que brotaram de seu 

ideal de uma pintura pura. No entanto, a novidade dessa redução é justamente a afirmação da 

primazia do meio artístico sobre seu conteúdo; ou seja, com a redução modernista, foram 

justamente seus elementos formais que ganharam destaque. “Os elementos figurativos de uma 

oba de arte”, diz Bell, “podem ser ou não prejudiciais, mas são sempre irrelevantes” (pp. 40-

41). O que importa na arte, não apenas de um aspecto meramente valorativo, mas sim da 

perspectiva de seu próprio estatuto enquanto arte, é, portanto, algo de natureza puramente 

formal; e essa ideia certamente abre caminho para justificar a legitimidade artística de obras 

como A composição em azul (1917) de Mondrian ou Ritmo de uma dança russa (1918) de 

Van Doesburg – isto é, trabalhos que as teorias da arte como imitação e da arte como 

expressão seriam incapazes de considerar como arte.  

Contudo, apesar dessa vantagem explicativa sobre suas concorrentes, o fato é que a 

noção de forma significante é imensamente nebulosa. Quais seriam, exatamente, as 

combinações de linhas e cores aptas a produzir em seus observadores a devida emoção 

estética? E o que dizer dos gêneros artísticos que não empregam esses elementos como parte 

de sua constituição, como é o caso a literatura e da música, por exemplo? Claro que 

poderíamos identificar os elementos formais desses gêneros – a melodia, a harmonia e o ritmo 

no caso da música, digamos. Mas ainda persistiria o problema: quais exatamente seriam as 

combinações desses elementos capazes de produzir a emoção estética peculiar ao contato com 

genuínas obras de arte? Bell, ao colocar ênfase sobre a dimensão subjetiva da arte, deixa de 

indicar quais tipos de características na obra poderiam produzir essa emoção. E, seguindo a 

trilha do pensamento de Bell, como poderia ser interpretado o desacordo entre diversos 

observadores semelhantemente treinados na técnica da crítica que discordassem a respeito de 

uma obra possuir forma significante ou não? Como seria possível que para um desses críticos 

o trabalho fosse uma obra de arte e para o outro não? Vale lembrar aqui que para o autor, ele 

próprio um renomado crítico de arte, as pinturas dos futuristas italianos não eram arte... Mas, 

talvez fosse possível identificar o erro de um e o acerto de outro e, desse modo, explicitar a 

posição correta e resolver a questão. Só que, novamente, qual seria o critério para isso?  
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Outro problema que assola a teoria da arte como forma é que o raciocínio por trás de 

sua ideia principal é viciosamente circular. Sabemos que para Bell uma coisa X é arte se, e 

somente se, ela possui forma significante. Mas o que é a forma significante? Segundo o autor, 

trata-se de uma combinação de elementos formais que gera uma emoção estética em seu 

espectador. E o que é peculiar a essa emoção estética? Por que as obras de arte produzem tal 

efeito sobre nós? Para Bell, isso ocorre porque todas as obras de arte, e apenas ela, possuem 

forma simbólica. Ou seja, para explicar o que é forma simbólica o autor faz uso da noção de 

emoção estética, e para explicar a noção de emoção estética, o autor faz uso da noção de 

forma simbólica. Como aquilo que deve ser explicado é utilizado como elemento da 

explicação oferecida, a explicação toda é circular. Na verdade, uma explicação circular não é 

algo tão danoso quanto pode parecer: um dicionário lexical, por exemplo, é constituído de 

explicações de termos que empregam outros termos que também estão presentes no dicionário 

– se na definição de “jacaré” aparecer a palavra “réptil”, haverá um verbete explicando o 

sentido desta última. Assim, um conjunto explicativo pode ser circular e informativo, o que, 

de um ponto de vista teórico, não é um problema. Agora, se esse mesmo dicionário explicasse 

o sentido de “réptil” dizendo apenas que ele refere coisas como “jacaré”, aí sim teríamos um 

circulo vicioso: sem saber com clareza o que são “jacaré” e “réptil”, seria de pouca ajuda que 

uma noção ser utilizada para esclarecer a outra. E é exatamente isso que acontece com as 

noções de “forma significante” e “emoção estética” na teoria de Bell. 

Os problemas que espreitam a teoria de Bell são, portanto, de um tipo diferente 

daqueles que minaram o poder explicativo da teoria da arte como imitação e da arte como 

expressão. Estas, pelo fato de terem se mantido fiéis à exigência formal prescrita pela cláusula 

todos/apenas da concepção clássica de definição e adotado como critério as características que 

tomaram como essenciais (isto é, imitação e expressão), mostraram-se incapazes de lidar 

adequadamente com a revolução da arte moderna e suas novas produções. Bell, por outro 

lado, ainda que completamente preso ao mesmo critério, ao propor a forma significante como 

qualidade essencial das obras de arte, serviu-se de uma noção profundamente vaga, o que 

parece permitir à sua teoria justificar o caráter artístico de qualquer obra produzida no 

contexto da arte moderna – um problema intimamente ligado a sua abordagem subjetivista. 

Mas, como o filósofo austríaco Karl Popper (1902-1994) tantas vezes ressaltou em sua 

filosofia da ciência, uma explicação para a qual não se é capaz de pensar um contraexemplo 

adequado, uma explicação cujas condições de refutação não podem ser claramente apontadas, 

não pode ser uma boa explicação. Segundo ele, para que o apoio a uma teoria possa ser 

verdadeiramente obtido, “deve-se definir que situações observáveis refutariam a teoria se 
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fossem realmente observadas” (1994, p. 67). É muito fácil conceber um contraexemplo para a 

teoria da arte como imitação ou para a teoria da arte como expressão – e a história da arte 

confirmou plenamente a existência desses contraexemplos. Mas o que poderia ser um 

contraexemplo concebível para a teoria da arte como forma? Quais “situações observáveis” 

poderiam refutar essa teoria? Obviamente, bastaria concebermos a possibilidade de uma coisa 

sem forma significante, isto é, sem a combinação de elementos formais. Mas, no mundo, tudo, 

de certa maneira, tem propriedades formais. Então, teríamos que buscar aquelas combinações 

específicas que produzem emoção estética – afinal, é isso que é peculiar à forma significante. 

E que combinações, exatamente, são essas? Por que algumas coisas as teriam e outras não? 

Bom, diria o defensor das ideias de Bell, porque algumas causam emoção estética e outra não. 

Só que, por esse caminho, de novo esbarramos na subjetividade e na impossibilidade de 

apontar objetivamente quais características teria um contraexemplo dessa teoria. Portanto, a 

teoria de arte como forma tem justamente em seu irrestrito poder explicativo o seu maior 

defeito, seu maior algoz.  

Mas algo envolvido na elaboração dessa teoria parece acertado e coerente com o 

desenvolvimento da arte moderna. Ao colocar sua ênfase sobre os aspectos formais das obras 

de arte, Bell estava principalmente buscando uma justificação para o trabalho dos pintores 

pós-impressionistas, especialmente a obra de Cézanne, de quem ele e seu colega e 

conterrâneo, também crítico de arte, Roger Fry (1866-1934), eram grandes admiradores75. 

Bell relata que a obra de Cézanne lhe causou forte impressão mesmo antes dele “perceber que 

a insistência na supremacia da forma significante era sua característica mais forte. Quando 

percebi isso, minha admiração por Cézanne e alguns de seus seguidores confirmaram minhas 

teorias estéticas” (pp. 40-41). Nesse contexto, colocar em destaque a ideia de forma 

significante como sendo o traço essencial das obras de arte certamente era uma maneira de 

justificar a redução modernista e seu afastamento da prática figurativa a partir de uma noção 

filosoficamente mais ampla. Assim, por mais nebulosa que sejam as ideias de forma 

significante e de emoção estética, parece evidente que Bell, e também Fry, estavam 

procurando legitimar a existência de uma dimensão autônoma da arte e desvinculada do 

mundo natural, ainda que intimamente ligada ao mundo do homem. No texto An essay in 

aesthetics, de 1909, Fry (1963) traça uma distinção entre a “vida real” e a “vida imaginativa” 

do ser humano e afirma que a “a obra de arte está intimamente conectada a essa vida 

imaginativa que todos os homens vivem em maior ou menor grau” (p. 20), sendo que nela 

                                                 
75 O termo “pós-impressionista” foi cunhado pela primeira vez por Fry, como informa Bell no prefácio de seu 
Art (cf. p. xix), para referir a obra de uma série de pintores, dente eles, Cézanne. 
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“nossa consciência se foca sobre os aspectos perceptivos e emocionais da experiência. Dessa 

maneira, na vida imaginativa, chegamos a um conjunto diferente de valores e a diferentes 

tipos de percepção” (p. 18). Bell, por sua vez, faz uma distinção análoga entre a “emoção 

estética” e as “emoções da vida”, e defende que o mundo das obras de arte é “um mundo 

detentor de um imenso e singular significado próprio. Esse significado não está relacionado 

com o significado da vida. Nesse mundo, não há lugar para as emoções da vida. É um mundo 

com emoções próprias” (p. 42). Em outro ensaio, de 1912, chamado Art and socialism, Fry 

diz que a arte é “um dos principais órgãos daquilo que, por falta de uma palavra melhor, devo 

chamar de vida espiritual” (p. 55) e, mais reveladoramente, no ensaio intitulado French post-

impressionists, de 1912, texto que serviu de prefácio para a segunda exposição de pintura pós-

impressionista organizada por ele na Inglaterra, o autor afirma que “Toda arte depende de 

separar as respostas práticas e as sensações da vida comum para, por esse meio, libertar um 

puro e, por assim dizer, desencarnado funcionamento do espírito” (p. 242). “A arte”, segundo 

Bell, “transporta-nos do mundo da atividade do homem para um mundo de exaltação estética. 

Por momentos esquecemos os interesses humanos; as nossas expectativas e memórias ficam 

suspensas, somos elevados acima do fluxo da vida” (p. 41). Nesses fragmentos de texto, fica 

evidente que para Bell e Fry há uma realidade peculiar à arte que se liga diretamente à vida 

espiritual e imaginativa dos seres humanos, a qual não guarda qualquer proximidade temática 

com o mundo em que se organiza a vida humana. E a explicitação dessa realidade é a grande 

contribuição da arte moderna e de artistas como Cézanne. A vida espiritual e imaginativa do 

ser humano desde há muito tempo o levou a produzir arte, mas é apenas com a redução 

modernista que os limites desse domínio são contornados com precisão e a independência da 

arte frente ao mundo pode ser plenamente assegurada. Desse modo, se é verdade que a teoria 

da arte como forma, construída em torno da ideia de forma significante e sua contraparte 

subjetiva, a emoção estética, é uma explicação demasiadamente vaga e, por isso, frivolamente 

aplicável a qualquer tipo de fenômeno, por outro, também é verdade que o fato dessa teoria 

ter sido proposta como uma espécie de fundamentação filosófica da recém alcançada redução 

modernista permite que lhe façamos uma pequena modificação. Assim, em vez de 

empregarmos a obscura noção de forma significante como elemento constitutivo de uma 

definição conforme ao modelo clássico, vamos reter apenas a ideia de forma e, inspirados 

nela, empregar o termo “arte” para referir todas as coisas obtidas a partir da livre exploração 

dos meios dos gêneros artísticos conhecidos e historicamente consolidados. Tudo o que é arte, 

e apenas o que é arte, é o resultado dessa exploração. Há deficiências e problemas nessa 

reformulação? Possivelmente. Mas, por ora, vamos deixá-la de lado e retomá-la mais adiante, 
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depois que tivermos considerado as mudanças mais gerais que a arte do século XX ainda viria 

a sofrer. Falemos, pois, de arte contemporânea. 

 

2.2 A ARTE CONTEMPORÂNEA 

 

Da mesma maneira que a expressão “arte moderna” não se aplica à arte que surge no 

contexto da idade moderna, também a arte contemporânea, embora reconhecida como uma 

manifestação cultural imersa na temporalidade da história contemporânea, não se ajusta com 

precisão aos limites do que os historiadores denominam “idade contemporânea”: ela não é 

exatamente um produto do final do século XVIII, senão que floresce apenas no século XX, 

provavelmente em algum momento posterior – talvez bem posterior – à Segunda Guerra 

Mundial. O que hoje se chama de “contemporâneo” na arte não teve início, portanto, com a 

Revolução Francesa.  

Mas, além do estranhamento que esse descompasso, digamos assim, entre a 

periodização da história geral e o uso das expressões “arte moderna” e “arte contemporânea” 

costuma causar na maioria das pessoas, uma confusão ainda mais surpreendente parece brotar 

do uso desses termos pelos próprios historiadores e teóricos da arte quando estes se propõem 

a falar da arte produzida a partir da segunda metade do século XIX.  Se, por exemplo, 

recorrermos a alguns textos escritos na metade do século passado, veremos que a maior parte 

dos autores que lida com questões sobre história da arte emprega “arte moderna” e “arte 

contemporânea” como sinônimos. É isso que faz Jesse J. Garrison (1950) em seu artigo 

Historical art and contemporary art, cuja proposta é discutir a relação entre a arte do seu 

tempo, que ele chama de “arte contemporânea” ou “arte viva” (living art) (p. 158), e a arte do 

passado, ou seja, a “arte histórica” que aparece no título do texto. Na sua exposição, Garrison 

emprega as expressões “arte contemporânea” e “arte moderna” de maneira intercambiável 

durante todo o texto, inclusive com o segundo termo sendo mais recorrente do que o primeiro 

(apesar do título do artigo poder sugerir o contrário). Também o historiador da arte Josef P. 

Hodin (1951) emprega de maneira indiscriminada os termos “arte contemporânea” e “arte 

moderna” em seu artigo Contemporary art: its definition and classification e, assim como no 

caso do texto de Garrison, com mais frequência o segundo do que o primeiro (apesar do título 

do texto, novamente, empregar a expressão “arte contemporânea”). Hodin, no entanto, 

diferentemente de Garrison, problematiza o uso irrestrito desses dois termos, observando que 

na “fala coloquial o moderno geralmente é substituído pelo contemporâneo, que basicamente 

apresenta o mesmo significado, mas é mais limitado no tempo” (p. 342). A limitação a que 



102 
 
Hodin alude diz respeito ao fato do contemporâneo sempre ser o tempo partilhado pela 

perspectiva daquele que fala sobre o “contemporâneo”, o que linguisticamente o torna uma 

espécie de dêitico.  Já o termo “moderno” tem um alcance mais amplo, ao ponto de podermos 

chamar de “moderno” não só o que pode estar em evidência hoje, em nosso tempo (ou seja, o 

contemporâneo), mas, ao mesmo tempo, algo do passado, de muito tempo atrás (como quando 

chamamos de “ciência moderna” o conjunto de contribuições feitas por Galileu Galilei (1564-

1642), Johannes Kepler (1571-1630), René Descartes (1596-1650), Isaac Newton (1643-

1727) e outros importantes pensadores dos séculos XVI e XVII). Apesar de perceber e 

destacar essa sutil diferença, Hodin opta por empregar “arte moderna” e “arte contemporânea” 

como sinônimos até que expressões mais adequadas possam vir a dar conta das diferenças 

entre a arte do passado e a arte de seu tempo. Textualmente:  

 
Acreditamos que a característica distintiva [entre a arte antiga e a arte 
dos últimos 100 anos] será encontrada sob a influência da ciência 
empírico-analítica, e talvez essa conclusão nos leve a um nome novo e 
mais expressivo da arte dessa época que hoje nós ainda chamamos tão 
inarticuladamente de “moderna” ou “contemporânea” (p. 345). 
 

Herschel Chipp (1996), por outro lado, já parece distinguir mais explicitamente o 

período da arte moderna do período da arte contemporânea em sua antologia de escritos de 

artistas e críticos de arte intitulada Teorias da arte moderna, originalmente publicada em 

1968. No último capítulo de sua obra, nomeado “Arte contemporânea: a autonomia da obra de 

arte”, Chipp chama a atenção para a ocorrência de “transformações excepcionalmente 

drásticas” no âmbito das artes “mesmo num século caracterizado por revoluções em todas as 

áreas da cultura, da sociedade e da política” (p. 509). Para ele, são justamente essas 

transformações radicais nas artes que marcam o “período contemporâneo, iniciado por volta 

de 1945” (p. 509). Nesse capítulo, o autor traz uma seleção de fragmentos de textos 

organizada em torno da procedência geográfica da arte desse período, a qual ele divide em 

dois grupos distintos de autores: “os americanos” e “os europeus”. Referente à seleção dos 

primeiros, encontramos fragmentos de textos de artistas como Pollock, Motherwell e Rothko, 

todos representativos do expressionismo abstrato, conforme já vimos, e entre os segundos, 

textos do artista plástico suíço Alberto Giacometti (1901-1966) e do pintor inglês Francis 

Bacon, artistas comumente associados ao movimento expressionista europeu. No entanto, ao 

considerar o expressionismo abstrato e os trabalhos de Giacometti e Bacon como arte 

contemporânea, a posição de Chipp entra em conflito com a de importantes críticos e 

historiadores da arte que consideram todos esses “americanos” e “europeus” como típicos 
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representantes da arte moderna: todos eles artistas atuantes sob o signo da mais canônica 

redução modernista.  

O escritor Nikos Stangos (2000), por sua vez, no livro Conceitos da arte moderna, 

uma coletânea de artigos editada por ele e publicada em 1974 (e reeditada em 1981) com o 

propósito de “contribuir para uma história da arte moderna” (p. 7), apresentou a seus leitores 

capítulos explicativos sobre os principais movimentos da arte do século XX, como o 

fauvismo, o expressionismo, o cubismo, o futurismo, e outros referindo os principais 

movimentos da arte moderna, além de capítulos sobre a arte pop e a arte conceitual, 

movimentos que muitos historiadores e críticos de arte não hesitariam hoje em chamar de 

“arte contemporânea”.  

Esse emprego confuso das expressões “arte moderna” e “arte contemporânea” 

certamente pode ser justificado pela etimologia das palavras “moderno” e “contemporâneo” e, 

consequentemente, pelo seu uso na linguagem comum. Segundo o dicionário de Antonio 

Houaiss (2001), o primeiro sentido da palavra moderno é: “relativo ou pertencente à época 

histórica em que se vive (a década ou o século atual)”. O mesmo dicionário traz como uma de 

suas definições lexicais para o termo “contemporâneo” exatamente o mesmo sentido: “que ou 

o que é do tempo atual”. De fato, na linguagem comum essas duas expressões são 

reiteradamente empregadas como sinônimos; falamos de uma “roupa moderna”, de um 

“penteado moderno” tanto quanto de uma “roupa contemporânea”, de um “penteado 

contemporâneo”. Logo, não é tão surpreendente que mesmo hoje alguém possa falar em “arte 

moderna” querendo com essa expressão se referir à arte contemporânea, ou vice-versa. Esse 

sentido bastante comum do emprego dos adjetivos “moderno” e “contemporâneo” 

corresponde exatamente à sua dimensão etimológica: “moderno” encontra suas raízes na 

expressão latina “modernus” (do latim dito “tardio” ou “baixo-latim”, consolidado por volta 

do século VI, após a queda do Império Romano do Ocidente), calcada na expressão mais 

antiga “hodiernus” (de “hodie”: hoje), significando, segundo apontam Antonio Cunha e 

Claudio Sobrinho (1982) em seu Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, exatamente 

“dos nossos dias, recente, atual”. O termo “contemporâneo”, por sua vez, também deriva do 

latim, da expressão “contemporarius” (do latim medieval, historicamente posterior ao latim 

tardio), sendo formada pelo prefixo “com”, que desde o latim arcaico significava “junto a, 

com”, e pela palavra “temporarius”, significando “do tempo, temporal”, ou seja, designando 

algo simultâneo ao tempo, junto ao tempo, daí o sentido etimológico de “contemporâneo” 

indicado por Cunha e Sobrinho: “diz-se de, ou indivíduo que é, do mesmo tempo, que vive na 

mesma época”. Portanto, o emprego dos termos “moderno” e “contemporâneo” como 
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sinônimos pelos usuários da língua portuguesa (e outras línguas com alguma ascendência 

latina) mostra-se em diversas ocasiões satisfatoriamente justificado. Mas, ainda em seu uso 

comum, o dicionário Houaiss informa que o termo “moderno” pode ser empregado para 

designar algo que, embora presente, apresenta-se como estando à frente de seu tempo: “cujos 

valores, opiniões, comportamento, etc., ainda não são aceitos pela maioria das pessoas numa 

sociedade” ou “em que métodos, equipamentos, etc., antigos foram substituídos por outros 

que representam avanço tecnológico, científico” . Nesse outro sentido, o termo “moderno” 

não encontra paralelo com o termo “contemporâneo”. 

Levando em consideração essas observações etimológicas, fica claro que o adjetivo 

“contemporâneo” pode ser usado a qualquer tempo para referir o presente de seu enunciador. 

É por isso que na palestra intitulada Art today, o filósofo francês Jean-Luc Nancy (2010) 

afirma que “a arte sempre foi contemporânea de seu tempo. Michelangelo era contemporâneo, 

Praxíteles era contemporâneo, o pintor de Lascaux era contemporâneo de seus 

contemporâneos, pois como poderia um artista não ser contemporâneo?” (p. 92). E isso, 

obviamente, pode ser fonte de confusão. Há um sentido, portanto, em que uma obra de arte 

produzida e exposta este ano é contemporânea, mesmo que ela seja uma tela abstrata 

semelhante às pinturas expressionistas. Esse tipo de trabalho, então, embora contemporâneo, 

seria um claro exemplar (estilístico) de arte moderna. De maneira semelhante, quando Manet 

pintou Alomoço na relva, sua obra era um exemplar de arte contemporânea ao trabalho de 

seus colegas impressionistas, isto é, produzida na mesma temporalidade que suas obras, 

mesmo sendo considerada um marco da pintura moderna. Nesse sentido, portanto, toda arte 

que se produz e se produziu é inegavelmente contemporânea, isto é, é sempre numa co-

temporalidade que ela vem a ser, conforme sintetiza Nancy: “a arte sempre é contemporânea 

porque ela sempre pertence a uma criação de formas no espaço do contemporâneo, no espaço 

de uma atualidade” (p. 92). Daí os historiadores e críticos que foram mencionados nos 

parágrafos anteriores falarem em “arte contemporânea” mesmo quando querendo referir a arte 

de seu tempo nos anos 1950, 1960, etc.  

Entretanto, em um sentido mais estrito, a expressão “arte contemporânea” se 

assemelha a “arte moderna” na medida em que ambas são empregadas para designar períodos 

específicos da história da arte, geralmente indicativos de transformações significativas nas 

condições de produção e apreciação das artes. O período histórico coberto pela locução “arte 

moderna”, conforme vimos, tem sua aurora nas décadas finais do século XIX – ponto 

praticamente pacífico entre os historiadores da arte, ainda que existam divergências pontuais 
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sobre datas exatas ou a respeito de seu grande pioneiro76 –, sendo que até os dias de hoje se 

produz arte com características que poderíamos chamar de “modernas” (aliás, como também 

hoje se produz obras com características pré-modernas – por mais que as instituições e 

consumidores de arte manifestem pouco interesse por elas). Já o nascimento da arte 

contemporânea, ou, mais especificamente daquilo que se convencionou chamar de “arte 

contemporânea”, mostra-se, por sua vez, envolto em controvérsias e perspectivas destoantes – 

ainda que haja clareza de que após o auge do expressionismo abstrato, alcançado no final da 

década de 1950, uma nova maneira de lidar institucionalmente com a arte e de produzi-la 

começou a emergir na década seguinte. A fim de nos guiarmos por esse caminho pavimentado 

em várias direções e pouco sinalizado, seguiremos aqui principalmente as indicações deixadas 

por dois influentes autores e estudiosos da arte contemporânea: o filósofo estadunidense, e 

também crítico de arte, Arthur Danto (1924-2013) e o crítico e historiador da arte australiano 

Terry Smith (1944-    ).  

 

2.2.1 Danto e a arte contemporânea como arte “após o fim da arte” 

 

  “[O] museu é apenas parte da infraestrutura da arte que cedo ou tarde terá que lidar 

com o fim da arte e com a arte depois do fim da arte” (Danto, 2006, p. 21). Essa é uma das 

últimas observações que o Danto faz no capítulo introdutório de seu livro A arte após o fim da 

arte – A arte contemporânea e os limites da história, originalmente publicado em 1997. Essa 

passagem, aqui descontextualizada por sua citação, poderia causar espanto e confusão em 

leitores não familiarizados com a obra do autor e com a centralidade que a noção de “fim da 

arte” ocupa em sua filosofia da história da arte. O que esse filósofo quis dizer com uma 

expressão tão apocalíptica quanto “o fim da arte”? Será que ele quis dizer que a arte tal como 

conhecemos simplesmente acabou? Que novas obras de arte deixarão de ser produzidas? Que 

novos museus deixarão de ser inaugurados? Mas isso tudo não seria um grande absurdo? 

Além disso, esse veredito não estaria em flagrante contradição com a menção a uma “arte 

depois do fim da arte” feita no trecho citado há pouco? Se a arte chegou ao fim, como seria 

possível falar de algo “artístico” depois desse marco?  

                                                 
76 Vimos que diversos autores atribuem o nascimento da arte moderna à influência de Manet. Alguns, no entanto, 
consideram Cézanne como esse precursor; e o caso de Herbert Read (1974) que em seu livro História da pintura 

moderna afirma: “Não há dúvida de que aquilo a que chamamos o movimento moderno em arte começa com a 
determinação obstinada de um pintor francês em ver o mundo objetivamente. Não há necessidade de fazer 
mistério aceca desta palavra: o que Cézanne desejava (...) [era] excluir essa superfície bruxuleante e ambígua das 
coisas, e penetrar na realidade imutável que estava presente sob o quadro brilhante mas enganador apresentado 
pelo caleidoscópio dos sentidos” (p. 11). 
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Não há dúvida de que quando a expressão “fim da arte” é compreendida em um 

sentido mais literal, isto é, quando a palavra “fim” é tomada como um sinônimo para 

“término”, “ruína” ou “morte”, esse tipo de questionamento mostra-se absolutamente 

razoável. Contudo, o fato é que posição de Danto está longe de sugerir algo semelhante a esse 

tipo de absurdo, embora ele próprio reconheça que falar em “fim da arte” seja “um meio algo 

dramático” (p. xvi) de expressar uma de suas principais ideias referente à arte e sua história. 

Ao apresentar uma das principais ideias de sua filosofia da história da arte – ou seja, de sua 

interpretação do sentido dos nexos temporais e causais dessa história – por meio da locução 

“fim da arte”, Danto não estava professando o desaparecimento da atividade artística ou de 

seus produtos. Desse modo, que tipo de ideia estaria encerrado então sob tão enigmática 

formulação? Para chegarmos a uma resposta a essa questão, consideraremos a seguir alguns 

importantes textos do filósofo sobre o assunto e, seguindo esse propósito, também teremos 

condições de explicitar o contexto necessário para a interpretação da citação textual que abriu 

esta seção. Após a reunião desses pressupostos, também chegaremos a uma compreensão do 

que autor entende por “arte contemporânea”. 

 Segundo Danto, a arte e a filosofia são atividades humanas indissociavelmente ligadas 

historicamente; ambas “estiveram unidas pelo quadril desde o começo” (1998, p. 135), diz ele 

no artigo The end of art: a philosophical defense. O que o autor quer colocar em destaque 

com essa espirituosa afirmação é justamente a existência de um estreito liame histórico entre 

o surgimento da filosofia ocidental, ocorrido nas colônias gregas situadas na Ásia Menor por 

volta do século VI a. C77 e a poesia épica grega (e a mitologia a ela associada). A importância 

da poesia para a formação intelectual dos povos que habitavam as cidades helênicas nesse 

contexto havia sido, como bem assinala o filósofo italiano Giovani Reale (2012), fundamental 

e estruturante de sua visão de mundo: 

 
Antes do nascimento da filosofia, os educadores incontrastados dos 
gregos foram os poetas, sobretudo Homero, cujos poemas foram, como 
se disse com justiça, quase a Bíblia dos gregos, no sentido de que a 
primitiva grecidade buscou alimento espiritual essencial e 
prioritariamente nos poemas homéricos, dos quais extraiu modelos de 
vida, matéria de reflexão, estímulo à fantasia e, portanto, todos os 
elementos essenciais à própria educação e formação espiritual. (p. 19) 
 

                                                 
77 Essa ligação genética, por assim dizer, entre a poesia grega e a filosofia nascente também foi colocada em 
destaque, vários anos antes, só que por um prisma geográfico, pelo filósofo alemão Eduard Zeller (1931): “A 
Jônia, na Ásia Menor, foi o berço da filosofia grega. Foi aqui, nas colônias do outro lado do Mar Egeu, onde os 
cantos de Homero ressoaram pela primeira vez, que a filosofia veio a nascer.” (p. 24-25) 
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Esse “nascimento”, porém, longe de representar uma ruptura radical com a poesia homérica, 

especificamente os cantos e narrativas contidas na Ilíada e na Odisseia, foi forjado em seu 

seio e, a partir dela, na forma de uma oposição recrudescente, a filosofia se desenvolveu e 

adquiriu autonomia. Não por acaso, então, destaca Reale (2012), podemos encontrar 

elementos característicos do pensamento racional já presentes de maneira absolutamente 

original nas narrativas de Homero: “os poemas homéricos contém algumas dimensões que os 

diferenciam nitidamente de todos os poemas que estão na origem dos vários povos e já 

manifestam algumas das características do espírito grego que criaram a filosofia” (p. 19), a 

saber, um profundo senso de harmonia e proporção nessas narrativas, a apresentação de 

razões para o encadeamento de fatos narrados e, por fim, uma aspiração à totalidade, isto é, 

uma descrição completa da realidade. Daí a constatação, feita anos antes por Werner Jaeger 

(1957), de que “Não é fácil traçar a fronteira temporal do momento em que aparece o 

pensamento racional. (...) A harmonia do elemento racional com o ‘pensamento mítico’ [na 

epopeia homérica] é tão estreita que seria possível apenas separá-los” (p. 150-151). É para 

esse enraizamento germinal da atitude filosófica no próprio mito que Danto chama nossa 

atenção ao falar de uma ligação “pelo quadril” entre arte e filosofia. Mas, com que propósito 

ele resgata esse aspecto dos primórdios história da filosofia e seu florescimento? O que isso 

tem a ver com sua concepção da história da arte e a explicação filosófica que o autor pretende 

apresentar para ela? 

Com o nascimento da filosofia, entende Danto, tem início um processo de 

marginalização da arte e, a partir daí, a história da arte, até então passível de ser compreendida 

como uma atividade dotada de um proeminente papel social na condição de veículo de 

conhecimento e arquiteta de uma cosmovisão, passa a ser a história de uma atividade inferior 

e de menor importância junto aos propósitos da humanidade, um tipo e esforço que “nada faz 

acontecer” (2014, p. 39). A história da arte é, pois, “a história da censura” (p. 51). Esse é 

precisamente o tema da obra O descredenciamento filosófico da arte, em especial o ensaio 

homônimo que compõe o livro originalmente publicado em 1984, onde o filósofo pretende 

caracterizar a reflexão filosófica acerca da arte “como um esforço político grandioso para 

enfraquecer ou suplantar a arte” (p. 50). Segundo o autor, o amadurecimento do discurso 

filosófico no contexto da Grécia Antiga conduz a arte (representada nesse contexto 

principalmente pela poesia homérica) a um “descredenciamento” enquanto discurso 

verdadeiro e digno de confiança, com ela passando a ser vista, inclusive, como um perigo para 

a sociedade: “Nos primeiros escritos filosóficos sérios sobre arte (...) declara-se um tipo de 

estado de guerra entre filosofia e arte” (p. 39). O primeiro momento digno de nota nesse 
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recém-estabelecido confronto, assim revela a “arqueologia dessas teorias descredenciadoras” 

(p. 38) empreendida pelo autor, é o ataque de Platão às artes no livro X da República. Dessa 

postura belicosa do filósofo ateniense frente às artes emergem dois tipos de “agressões contra 

a arte”, dois tipos de “movimentos descredenciadores” identificáveis na obra de todos os 

filósofos posteriores que viriam a lidar com a questão da natureza da arte: “O primeiro é o 

esforço para tornar efêmera a arte ao tratá-la como conveniente apenas ao prazer, e o segundo 

é a visão de que a arte é apenas filosofia numa forma alienada” (p. 30). Tanto o primeiro 

movimento, chamado por Danto de “efemerização”, quanto o segundo, chamado de 

“capitulação”, se manifestam na filosofia de Platão e, mais do que isso, “são a filosofia da arte 

de Platão” (p. 30); é como se, diz ele, “a metafísica platônica fosse gerada para definir um 

lugar para a arte a partir do qual é uma questão de garanta cósmica que ela nada possa fazer 

acontecer” (p. 40). Assim, a história da filosofia, no que diz respeito à sua relação com a arte, 

consiste na alternância “entre um esforço analítico para tornar a arte efêmera, e por isso 

difusa, e a permissão de certo grau de validade para a arte, tratando-a como se ela fizesse o 

que a própria filosofia faz, mas de forma grosseira” (p. 41). Vejamos, brevemente, como essas 

duas estratégias de descredenciamento da arte aparecem na filosofia de Platão e encontram 

eco em outros importantes filósofos, como Kant e Hegel (que são os principais autores 

mencionados e discutidos por Danto no texto que estamos examinando). 

Com relação ao primeiro movimento, o de efemerização, a filosofia de Platão é 

bastante explícita: a arte é algo isolado e distante da realidade e, por isso, uma atividade 

danosa para o conhecimento e perigosa para a vida social. Já tivemos ocasião de falar 

brevemente no capítulo anterior sobre essa crítica do filósofo às artes ao colocar em destaque 

que sua concepção dependia da compreensão de que a arte era essencialmente a produção de 

imitações da natureza. O início do livro X da República já deixa bem evidente sua rejeição da 

arte com vista ao perigo que ela representa: 

 
Sócrates: E se afirmo que a nossa cidade foi fundada da maneira mais 
correta possível, é, sobretudo, pensando no nosso regulamento sobre a 
poesia [ποιήσεως] que o digo. 
Glauco: Que regulamento? 
Sócrates: O de não admitir em nenhum caso a poesia imitativa 
[µιµητική]. Parece-me mais do que evidente que seja absolutamente 
necessário recusar a admiti-lo, agora que estabelecemos uma clara 
distinção entre os diversos elementos da alma [τῆς ψυχῆς εἴδη]. 
Glauco: Não compreendi bem. 
Sócrates: Digo, sabendo que não ireis denunciar-me aos poetas trágicos 
[τραγῳδίας ποιητὰς] e aos outros imitadores [µιµητικούς], que, segundo 
creio, todas as obras deste gênero arruínam o espírito [διανοίας] dos que 
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as escutam, quando não têm o antídoto, isto é, o conhecimento do que 

elas são realmente [τὸ εἰδέναι ὄντα]. 
Glauco: Por que falas assim?  (595a-b) 
 

 De início, o problema que Platão vê com as artes chamadas imitativas e sua 

consequente rejeição é vinculado a uma certa “distinção entre os diversos elementos da alma”, 

sendo que tais artes arruínam o “espirito”, e tal ruína, por sua vez, está ligada à ignorância 

acerca do que de fato são as artes, isto é, ao desconhecimento da natureza dessa imitação. 

Segundo ele, a imitação característica das artes é uma imitação da aparência das coisas, ou 

seja, não se trata, segundo ele, de uma imitação das coisas: 

 
Sócrates: (...) Sobre o pintor [ζωγράφος], responde-me ainda: tenta ele, 
a teu ver, imitar [µιµεῖσθαι] cada uma das coisas que existem na 
natureza ou as obras dos artesãos? 
Glauco: As obras dos artesãos. 
Sócrates: Tais como são [οἷα ἔστιν] ou tais como parecem ser 
[οἷα φαίνεται]? Distingue-me mais isso. 
Glauco: O que queres dizer? 
Sócrates: Vê, caro Glauco, uma cama, quer a olhes de lado, quer de 
frente, quer de qualquer outra maneira, é diferente de si mesma ou, sem 
diferir, parece diferente? E acontece o mesmo com as outras coisas? 
Glauco: Sim, o objeto parece diferente, mas não é. 
Sócrates: Agora considera esse ponto: qual desses dois objetivos se 
propõe a pintura no que se refere a cada objeto: representar o que é tal 
como é ou que parece tal como parece? É imitação da aparência 
[µιµήσασθαι φαντάσµατος] ou da realidade [ἀληθείας οὖσα µίµησις]? 
Glauco: Da aparência [φαντάσµατος]. (598a-b) 
  

  O problema com as artes miméticas reside, então, em uma característica das mesmas e 

numa consequência dessa característica: elas são a imitação da aparência das coisas e, pelo 

fato das pessoas não se atentarem para esse fato, tais artes arruínam seus espíritos. Como 

também já vimos, para Platão, o mundo sensível é uma espécie de cópia do mundo real e 

verdadeiro, este acessível apenas pela razão. Levando em consideração essa concepção 

ontológico-epistemológica de Platão, não é difícil perceber o quão problemático é o estatuto 

das obras de arte quando pensadas em sua ligação com as ideias de realidade e verdade: se o 

mundo sensível é falso e ilusório, e as obras de arte são justamente uma imitação desse 

mundo, então as obras de arte não passam de uma cópia da cópia. Sendo objetos tão 

ontologicamente inferiores, os artistas que os produzem não podem ser vistos como possuindo 

qualquer tipo de conhecimento, daí o perigo de sua presença em uma sociedade regida pela 

justiça, afinal, de que maneira alguém que seduzisse outros com base na ignorância e ilusões 

poderia ter algum papel positivo a desempenhar em alguma comunidade humana?  
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Sócrates: Tomemos como princípio que todos os poetas, a começar por 
Homero, são simples imitadores das aparências [ποιητικοὺς µιµητὰς 
εἰδώλων] (...), mas que não atingem a verdade [ἀληθείας]. São 
semelhantes nisso ao pintor de que falávamos a instantes, que desenhará 
uma aparência de sapateiro, sem nada entender de sapataria, para 
pessoas que, não percebendo mais do que ele, julgam as coisas segundo 
a aparência. 
Glauco: Sim. (600e) 
 

 Mas, além disso, quer dizer, além de disseminar a ignorância, de um ponto de vista 

ético-psicológico, a atividade imitativa das artes, ao alimentar na alma humana o que ela tem 

de inferior, tornaria os seres humanos pessoas piores e problemáticas na condução de suas 

relações interpessoais. É nesse ponto, que sua teoria da tripartição da alma surge como um 

importante pressuposto. Para Platão, a alma humana divide-se em três partes – a razão, a 

vontade e o desejo –, conforme podemos observar nessa conhecida caracterização presente no 

diálogo Fedro, o chamado “mito da parelha alada”: 

 
Imaginemos, pois a alma como uma força mediante a qual são mantidos 
naturalmente reunidos em parelha de cavalos e um cocheiro, sustentado 
por asas. Entre os deuses, os cavalos e os cocheiros são todos bons e de 
boa raça, mas, fora desse caso, as qualidades deles estão misturadas. 
Entre nós, há, primeiramente, aquele que comanda [o racional] e conduz 
os dois animais atrelados, mas, se um dos cavalos é excelente e de 
excelente raça [o irascível/vontade], o outro [o concupiscível/desejo] é 
exatamente o contrário, por ele mesmo e por sua origem: assim sendo, a 
condução da parelha, no nosso caso, é ofício difícil e ingrato. (246a-
249b; interpolações acrescentadas) 
 

Assim, de acordo com essa imagem, é a razão que deve se encarregar de conduzir nossa alma, 

tarefa que sempre é feita sob a influência de nossa vontade e nosso desejo. Quando 

permitimos que alguns dos cavalos conduzam o cocheiro e não o inverso, toda a carruagem se 

vê desgovernada. Pois bem: as artes imitativas são justamente o tipo de atividade que, com 

seus produtos, inclinam nossa carruagem para o caminho do desejo, pois são elas que 

alimentam nossos sentidos com suas imitações e com o prazer decorrente dessas imitações. 

Quer dizer, as artes imitativas, em vez de nos auxiliarem na condução de nossa alma e de 

nossa vida, tornam-nos escravos do desejo, conduzindo-nos por um caminho irracional. 

Segundo o filósofo: 

 
Sócrates: Estamos, então, bem fundamentados para não recebermos o 
pintor [ζωγράφῳ] num Estado que deve ser regido por leis sábias, visto 
que esse indivíduo desperta, alimenta e fortalece o elemento mau da 
alma e assim arruína o elemento racional [τὸ λογιστικόν], como ocorre 



111 
 

num Estado que se entrega aos maus, deixando-os tornar-se fortes e 
destruindo os homens mais nobres. Diremos o mesmo do poeta imitador 
[µιµητικὸν ποιητὴν] que introduz um mau governo na alma de cada 
indivíduo, lisonjeando o que nela há de irracional [τῷ ἀνοήτῳ] (...) 
(605b; negritos meus) 
Sócrates: E, no que diz respeito ao amor, à cólera e a todas as outras 
paixões da alma [ἐπιθυµητικῶν], que acompanham cada uma de nossas 
ações, a imitação poética [ποιητικὴ µίµησις] não provoca em nós 
semelhantes efeitos? Fortalece-as regando-as, quando o certo seria secá-
las, faz com que reinem sobre nós quando deveríamos reinar sobre elas, 
para nos tornarmos melhores e mais felizes, em vez de sermos mais 
viciosos e miseráveis. (606d) 
  

   O ataque platônico às artes miméticas, portanto, as separa completamente do âmbito 

da vida e do conhecimento, e, ao isolá-las dessa maneira o que o filósofo faz é, segundo 

Danto, “interpor uma ontologia na qual a realidade é logicamente imunizada contra arte” (p. 

41).  É exatamente esse tipo de afastamento da arte frente a realidade e a vida humana que 

Danto chama de “efemerizacão”.  

No entanto, apesar desses duros ataques às artes imitativas, após a conclusão do 

segundo argumento, o argumento ético-psicológico, Platão surpreendentemente abre espaço 

para a admissão da poesia imitativa na cidade ideal, conforme revela o trecho a seguir: 

 
Sócrates: Tínhamos isto a ser dito, visto que voltamos a falar da poesia 
[ποιήσεως], para nos justificar de termos banido do nosso Estado 
[πόλεως] uma arte desta natureza: a razão [λόγος] obrigava-nos a isso. 
(...) Declaremos, porém que se a poesia imitativa 
[ποιητικὴ καὶ ἡµίµησις] puder provar-nos com boas razões que tem o seu 
lugar numa cidade bem policiada, vamos recebê-la com alegria, 
porquanto temos consciência do encanto que ela exerce sobre nós, mas 
seria ímpio trair o que se considera a verdade [ἀληθὲς]. Aliás, meu 
amigo, não te sentes seduzido também ainda mais quando a vês através 
de Homero? 
Glauco: Muito. 
Sócrates: Portanto, é justo que possa entrar, depois de se ter justificado 
(...) Permitiremos até que seus defensores que não são poetas 
[ποιητικοί], mas que amam a poesia, falem por ela em prosa e nos 
demonstrem que não é apenas agradável, mas também útil, ao governo 
dos Estados e à vida humana. (...) No entanto, enquanto não for capaz de 
justificar-se, escutá-la-emos repetindo, como um encantamento que nos 
previna contra ela, as razões que acabamos de enumerar. (607b-608) 
 

Mas por que razão Platão encerraria sua argumentação marcadamente negativa 

admitindo como possível alguma forma de poesia e, assim, de arte imitativa? Ora, essa 

possibilidade é ilustrada justamente pela própria obra de Platão, pelo diálogo platônico: o que 

ele é senão uma imitação, mas de um tipo diferente da imitação dramática dos dramaturgos de 

sua época, como Ésquilo (c. 525 a. C.-456 a. C.) ou Eurípedes (c. 489 a. C.-406 a. C.)? 
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Temos, então, o segundo movimento do descredenciamento das artes mencionado por Danto, 

a capitulação: à arte, agora na forma do diálogo platônico e sua mise en scène literária – típica 

da dramaturgia, da arte do teatro, da poesia dramática – cabe uma tarefa que a torna digna de 

ser considerada. Como diz o filósofo estadunidense, a capitulação consiste justamente em 

“tanto quanto possível, racionalizar a arte, de modo que a razão, pouco a pouco colonize o 

domínio dos sentimentos, sendo o diálogo [platônico] uma forma de representação dramática 

na qual a substância é a razão” (p. 41). 

E, para Danto, essa concepção de que a arte é algo distanciado da realidade e, desse 

modo, distante da vida, também aparece, obviamente sob outras vestes, na obra de Kant. 

Também no capítulo anterior, ao tratar da ideia da arte como forma, vimo que, para o filósofo 

alemão, o desinteresse é o atributo distintivo da peculiar forma de prazer que a mente humana 

encontra ao se colocar diante da beleza, principalmente frente às obras de arte capazes de 

produzirem esse sentimento. Na experiência estética, o sentimento da beleza proporciona um 

estado mental em que a atividade conceitual do entendimento, e as demandas do desejo 

sensorial e do dever moral, são deixadas de lado, produzindo, então, um prazer que não 

remete à dimensão fenomênica do mundo. A esse prazer desinteressado, caracterizado por 

Kant como alheio à existência real de algo fora de sua representação, a interpretação de Danto 

contrasta os interesses humanos envolvidos na existência efetiva das coisas. Assim, ao 

associar a apreciação artística à noção de prazer desinteressado, Kant, tal como Platão, isola a 

arte de sua relação com o mundo, relegando para ela um âmbito especial e dotado de uma 

legitimidade própria, “uma espécie de lugar ontológico vago de nossas preocupações 

definitórias como seres humanos e com respeito às quais, consequentemente, ‘nada faz 

acontecer’” (DANTO, p. 43). Com essa expatriação do mundo da vida, a arte é novamente 

neutralizada em suas pretensões de contribuir de alguma maneira para sua compreensão. É 

certo que, comparada à visão, digamos assim, agressiva de Platão frente à arte e sua influência 

social78, a posição de Kant parece bem mais simpática e positiva; mas, da perspectiva de 

Danto, ambas operam, ainda que por caminhos diferentes, o mesmo movimento de 

efemerização da arte. É por isso que, em outro texto, Danto afirma que “os grandes sistemas 

metafísicos delinearam uma espécie de prisão para a arte” (1998, p. 135). 

A filosofia da arte de Hegel, por sua vez, é considerada pelo filósofo estadunidense, 

como um claro exemplar da outra estratégia de descredenciamento do estatuto filosófico da 

arte: a capitulação. Vimos que, em Platão, esse movimento se revelou sob a forma de uma 

                                                 
78 Danto chega a descrever a teoria platônica da arte como “amplamente política, um movimento numa luta pela 
dominação sobre a mente dos homens, na qual a arte é concebida como o inimigo” (2014, p. 40). 
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justificação do valor da arte enquanto atividade submetida à razão: sua dignidade é restaurada 

quando ela se articula como meio auxiliar para o discurso filosófico. E a maneira como a arte 

é concebida pela filosofia hegeliana comporta, assim entende Danto, exatamente o mesmo 

tipo pensamento que vê na arte algo como uma filosofia em estado imperfeito ou prematuro. 

De maneira bastante simplificada, a concepção de Hegel é a seguinte: a arte representa o 

estágio inicial de desenvolvimento daquilo que o filósofo chama de “espírito absoluto”, sendo 

que os demais estágios são a religião e, por fim, a filosofia. Segundo esse esquema, então, a 

arte nada mais é do que uma forma preliminar dessa realização.  

É com base nessa teoria de que a história da filosofia da arte se apresentou como um 

esforço de marginalizar a arte ao mantê-la distanciada do mundo e da vida – seja por 

processos de efemerização, seja por processos de capitulação – que devemos pensar a tese de 

Danto sobre o “fim da arte”. E decisivo para a compreensão dessa ideia são os momentos da 

história da arte chamados de “arte moderna” e de “arte contemporânea”. Vimos há pouco que 

“arte moderna” assinala um período de profundas transformações no fazer artístico iniciado 

nas últimas décadas do século XIX. Nele, os artistas voltam sua atenção para os meios 

artísticos, anteriormente considerados apenas como elementos necessários para a apresentação 

de um tema, mas completamente secundário em relação a ele, e passam a explorar a 

peculiaridade desses meios – a planaridade da tela, no caso da pintura, a espacialidade, no 

caso da escultura, a temporalidade, no caso da narrativa literária, etc. É como se a arte 

simplesmente passasse a ter como tema ela própria – daí o conhecido lema da “arte pela arte” 

que caracteriza o modernismo. “Com o modernismo”, diz Danto (2006), “as próprias 

condições de representação tornaram-se centrais, de modo que a arte de certa forma tornou-se 

o seu próprio assunto” (p. 9). Essa “redução” do tema e de sua apresentação aos seus próprios 

meios, a “redução modernista” de que fala Greenberg, conduz as artes por novos e inauditos 

caminhos que a vão levando para o abandono progressivo de qualquer figuração, alusão 

histórica ou literária, e, consequentemente, para uma significativa ampliação qualitativa de 

seu sistema de objetos. Da perspectiva de Danto (2014), esse prolífico momento da história da 

arte, em que “a arte se torna objeto para si mesma” (p. 245), não é “apenas outra passagem 

para um novo período: é uma passagem para um novo tipo de período. [A arte moderna] 

marca um tipo de crise” (pp. 244)79. Com essa descrição, o autor quer destacar que a arte 

moderna não é o resultado de uma mera sucessão temporal de estilos na história da arte, 

como, por exemplo, é o rococó em relação ao barroco, ou o realismo em relação ao 

                                                 
79 Essa afirmação aparece em no último ensaio que constitui o livro O descredenciamento filosófico da arte, 
chamado a Arte, evolução e consciência da história. 
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romantismo, mas sim que a transformação que seu advento imprime sobre a história da arte é 

uma mudança de grau, uma mudança mais vertical, digamos assim, do que horizontal. Esse 

“novo tipo de período” situa-se, pois, em outro patamar da história da arte; é nele que, pela 

primeira vez após a vigência das combativas estratégias descredenciadoras armadas por 

Platão, a arte assume para si uma tarefa autônoma e um viés investigativo de 

autodescobrimento. Dito de outra maneira, com a arte moderna, a questão “o que é arte?” é 

levantada pela primeira vez no seio da própria atividade artística (não mais de fora, pela 

filosofia) e verbalizada por seus principais atores, conforme evidencia o acalorado processo 

de crítica e autocrítica plasmado na multiplicidade de manifestos publicados pelos diversos 

movimentos da arte moderna. “[O] que marcou as diretrizes do modernismo”, defende Danto 

(2006), “foi elaborar uma definição filosófica da arte” (p. 75)80. Por isso, como disse ele em 

uma passagem de texto citada acima, a arte moderna indica a ocorrência de uma “crise”: trata-

se de uma crise de identidade, em torno da qual as artes começam a explorar seus próprios 

limites no afã de encontrar uma resposta para o enigma sobre sua natureza.  

E os limites dessa exploração foram encontrados muito rapidamente, mas de uma 

maneira que, na situação histórica em que essa descoberta ocorreu, não foi completamente 

absorvida. Em seu processo de autodescobrimento e busca por identidade, a arte moderna 

voltou-se para seus meios de representação. E enquanto esses meios começavam a ser 

explorados, Duchamp introduziu a ideia de ready-made na história da arte – isto é, objetos 

industrialmente faturados e meramente apropriados como obra de arte – e ali os limites da 

redução modernista foram claramente apontados: com seus objetos reais, esse artista mostrou 

que a arte tampouco estava confinada aos limites de seus meios tradicionais. A audácia de 

Duchamp levou a questão “o que é arte?”, recém colocada pela arte moderna, a seu extremo e, 

desse modo, por volta da década de 1910, sua realização já suplantava a revolução modernista 

e apontava para algo além dela: “Duchamp não só levantou a questão ‘o que é arte?’, mas, 

antes, por que algo é uma obra de arte, quando algo exatamente idêntico não o é?” (2014, p. 

48). E, segundo Danto, é exatamente o tipo de consciência alcançada pela obra do artista 

francês, aquilo que marca o fim da arte: “Para mim, uma vez que a própria arte destacou a 

verdadeira forma da questão filosófica – isto é, a questão da diferença entre obras de arte e 
                                                 
80 Nesse ponto, talvez alguém possa pensar que Danto incorre no mesmo tipo de estratégia de capitulação 
identificada por ela na história da filosofia da arte, uma vez que sua interpretação da arte moderna como uma 
espécie de colocação da questão “o que é arte?” sugere que a arte, então, é um tipo de filosofia. Contudo, esse 
não parece ser o caso, já que, se é verdade que o viés crítico e investigativo da arte moderna a deixa próxima da 
atividade filosófica, também é verdade sua “ascensão a um novo tipo de consciência” (2006, p. 10) implica a 
busca por sua própria filosofia e não a construção de uma investigação para algum fim externo à própria arte. 
Nesse estágio, a arte certamente não está liberta da filosofia, mas a consciência de sua autonomia e a busca por 
sua própria definição são um primeiro passo nesse sentido. 
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coisas reais –, a história chegou ao fim” (p. 126). O fim da arte coincide, pois, com o fim do 

modernismo.  

Isso significa, então, que a arte contemporânea tem início com a obra de Duchamp e 

que ela se desenrola em paralelo com a própria arte moderna? Não é assim, contudo, que 

Danto interpreta o papel histórico da obra do artista francês. O fato da obra de Duchamp ter 

sido proposta em pleno auge do modernismo e com um intento claramente polêmico, 

contestador e explicitamente ligada a um movimento que se caracterizava como “antiarte”81, 

impediu que sua revolução sobre a revolução, por assim dizer, fosse intensa o suficiente para, 

naquele momento, instaurar uma nova e radical maneira de produzir e compreender a arte. Por 

isso, embora Danto veja nos ready-mades de Duchamp o potencial para uma nova mudança 

de nível na história da arte, só vai situar o fim da arte algumas décadas depois, com os 

trabalhos da pop art, especificamente com as Caixas Brillo (1964), um conjunto de caixas 

confeccionado pelo artista estadunidense Andy Warhol (1928-1987) para se assemelhar 

exatamente às caixas de papelão da marca Brillo utilizadas comercialmente para transportar 

sabão. Segundo Danto, pois, os ready-mades de Duchamp faziam parte de um projeto 

negativo de contestação da arte e de crítica radical a qualquer esteticismo (isto é, a 

valorização de qualquer atributo agradável aos sentidos), enquanto as Caixas Brillo de 

Warhol, por outro lado, haviam sido concebidas em torno de uma agenda positiva de 

celebração do cotidiano, inclusive em seus aspectos estéticos. “Alguns críticos me 

perguntaram por que acho que Warhol pôs fim à história da arte da maneira como a 

entendíamos antes – por que não Duchamp com seus ready-mades?”, nos conta Danto (2012) 

em uma de suas obras dedicadas à biografia artística de Warhol: “Ora, a verdade é que Andy 

fazia suas caixas, enquanto Duchamp, de maneira geral, não podia fazer seus ready-mades. Só 

que nem todo objeto pode ser um ready-made, já que Duchamp os restringia a objetos 

indistinguíveis do ponto de vista estético” (p. 95).  Por essa razão – seu aspecto positivo e não 

meramente reativo –, a obra de Warhol apresenta-se com mais força histórica que a de 

Duchamp e, assim, a questão sobre a diferença entre as obras de arte e as coisas reais, é 

colocada em sua plenitude.  

Seja como for, o ponto principal que Danto quer estabelecer parece claro: quando a 

arte, mais do que colocar a questão a respeito de sua natureza (o que decorre da redução 

modernista), levanta explicitamente o problema da indiscernibilidade entre a arte e as coisas 

                                                 
81 A obra de Duchamp está associada principalmente ao movimento conhecido como “Dadaísmo”, ou 
simplesmente “Dadá”, em uma alusão onomatopeica aos balbucios infantis. O movimento emergiu após o final 
da Primeira Guerra Mundial e se caracterizou por uma postura crítica e irônica, às vezes de revolta frente à 
sociedade e seus produtos – entre eles a arte. 
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reais, a arte moderna se depara com seu limite e, a partir daí, podemos falar em “arte 

contemporânea”: “‘Por que sou uma obra de arte?’ Com essa pergunta deu-se por encerrada a 

história do modernismo” (DANTO, 2006, pp. 17-18)82. A arte contemporânea é, pois, a “arte 

após o fim da arte”, e sua característica principal é seu absoluto pluralismo: ainda que uma 

infinidade de coisas não seja arte, tudo pode ser arte: “Dizer que a história acabou é dizer que 

não há um limite da história além do qual as obras de arte possa cair. Tudo é possível. 

Qualquer coisa pode ser arte” (p. 126). Tal é a condição da arte após o fim de sua história: a 

pluralidade é o que singulariza sua condição pós-histórica. O fim da arte, então, não é o fim 

da produção artística, mas sim uma indicação do fim de qualquer narrativa particular sobre 

sua natureza, sobre o que a arte deve ser ou como deve parecer. Com o fim da arte, esta se 

liberta das estratégias descredenciadoras que a filosofia havia lhe imposto e, assim, a 

possibilidade de reconciliação com o mundo e com a vida lhe é proporcionada: “A libertação 

da arte da tarefa filosófica que ela colocou para si mesma é a libertação da arte para a 

persecução de seus fins próprios ou os da sociedade” (DANTO, 1998, p. 135). Desse modo, 

voltando ao ponto de onde partimos ao iniciar essa seção sobre a interpretação de Danto a 

respeito da arte contemporânea, aos museus fica um importante desafio: comportar e 

organizar produções e atividades artísticas que, agora livres de qualquer tipo de restrição 

estilística ou material, podem se apresentar sob qualquer configuração. 

 

2.2.2 SMITH E AS CORRENTES DA ARTE NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

 

“Por volta dos anos de 1990, toda nova instituição de arte, e cada novo departamento 

das já existentes, estavam ocupados nomeando, ou renomeando, a si mesmos de 

‘contemporâneo’” (p. 46). Essa informação aparece logo no início da contribuição de Smith 

para o Questionnaire on “The Contemporary”, um questionário enviado para diversos críticos 

e curadores de arte, organizado pelo também crítico e historiador da arte Hal Foster para uma 

edição especial, publicada em 2009, do conhecido periódico October sobre arte 

contemporânea. E nas outras respostas compiladas para o volume não é difícil encontrar 

                                                 
82 Ponto semelhante é observado por Nancy (2010), ainda que o autor não coloque explicitamente em destaque a 
questão da indiscernibilidade: “o espaço de significação que a chamada arte contemporânea proporciona é um 
espaço de contradição, disputa, às veze violenta, no centro do qual está a questão da arte, porque, como vocês 
sabem, muitas pessoas estão prontas para dizer, se vocês falarem com elas a respeito da arte contemporânea, que 
ela não é arte (não vou citar trabalhos que todos vocês já devem ter em mente). Mais do que isso, eu diria que 
não é de hoje que isso começou, mas podemos dizer que o que é marcante é que a arte contemporâneo poderia 
ser definida como a abertura de uma forma que é, acima de tudo, uma questão, a forma de uma questão (...) Por 
ora, eu diria que a no centro da arte contemporânea está precisamente a questão da arte. A arte hoje é uma arte 
que, acima de tudo o mais, pergunta ‘o que é arte?’” (pp. 93-94) 
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entendimento semelhante de que, como um termo mais operacional, “arte contemporânea” 

passou a ser sistematicamente empregado realmente por volta dessa época. Mas, mais do que 

uma novidade a respeito do uso do termo, afinal, como já vimos, muitos autores em pleno 

modernismo usaram a expressão para referir a arte do seu tempo, é o período histórico que 

passa a ser abarcado por essa prática de nomeação e renomeação institucional que merece 

nossa atenção. Segundo o historiador da arte Alexander Alberro, um dos participantes da 

compilação feita por Foster (2009): 

 
Os anos seguintes a 1989 viram a emergência de um novo período 
histórico. Nele não apenas ocorreu o colapso da União Soviética e de 
seus estados satélites e a proclamação da era da globalização, senão que 
tecnologicamente ocorreu a completa integração da cultura digital ou 
eletrônica e economicamente o neoliberalismo, com seu objetivo de 
trazer toda a ação humana para o domínio do mercado, tornou-se 
hegemônico. No contexto das belas artes, esse novo período começou a 
ser conhecido como “o contemporâneo”. (p. 55) 
 

É tendo em vista essa nova ordem mundial que devemos entender as reflexões de Smith a 

respeito da arte contemporânea, uma vez que para ele a arte assim chamada se desenvolve 

justamente a partir de condições históricas como as apresentadas por Alberro.  

 “Qual é a atual imagem do mundo?”, pergunta Smith no prefácio seu livro What is 

contemporary art?, publicado em 2009, e sua resposta é a de que a “contemporaneidade é o 

mais evidente atributo da atual imagem do mundo” (p. 5) – resposta repetida literalmente em 

sua contribuição para o Questionnaire (cf. p. 48). Mas o que exatamente o autor entende por 

“contemporaneidade”? Ou, para colocarmos o mesmo tipo de questão, só que da maneira 

formulada pelo próprio autor: “O que é existir nas condições da contemporaneidade?” (p. 2). 

Nesse mesmo prefácio, Smith chama a atenção para três sentidos em que o adjetivo 

“contemporâneo”, especificamente quando usado em relação à arte, pode ser empregado. De 

acordo com o primeiro sentido, toda arte é contemporânea ao seu próprio tempo e, assim, toda 

arte feita hoje é contemporânea para nós – mas, se Manet viajasse no tempo e viesse para o 

século XXI, essa arte não lhe seria contemporânea nesse sentido; esse é o sentido em que o 

contemporâneo significa o mesmo que “imediato”. Em um segundo sentido, toda arte é 

contemporânea a outras que emergem em sua mesma temporalidade; por exemplo, a obra dos 

cubistas era contemporânea às dos dadaístas e dos futuristas, isto é, sua gênese ocupava o 

mesmo recorte temporal. Talvez esse seja o sentido mais óbvio de “contemporâneo”83 – é 

                                                 
83 Esse segundo sentido de “contemporâneo” e referido por Smith, em inglês, como “contemporaneous”. Mas, ao 
falar sobre o contemporâneo de um modo geral, o autor emprega a palavra “contemporary”. 
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nessa acepção que dizemos que Platão e Aristóteles eram contemporâneos, ou que Smith e 

Danto são contemporâneos. Em um terceiro sentido, a arte é contemporânea a outras formas 

de arte (ou melhor: outras formas de arte lhe são contemporâneas) que não lhe são 

contemporâneas no primeiro sentido e nem no segundo, mas que, assim como a obra de 

Manet, coexistem hoje com ela. De acordo com esse sentido, todo contemporâneo é, na 

verdade uma co-presença de temporalidades diversas – daí Smith reservar a ele o termo “co-

temporal”. Esse terceiro sentido, diz o autor, é seu sentido “mais profundo” (p. 4). Levando 

em conta esses três sentidos do termo “contemporâneo”, qualquer obra de arte feita hoje nos é 

contemporânea no primeiro sentido, assim como ela é contemporânea a outras tantas 

produzidas em outros lugares na mesma época, e, por fim, contemporânea a outras obras que, 

embora produzidas em tempos passados, habitam também o tempo presente. Assim, como diz 

o autor – e o que responde a sua questão reproduzida logo acima –, existir na 

contemporaneidade é “apontar para uma multiplicidade de relações entre o ser e o tempo” (p. 

4). Portanto, é esse tipo de multiplicidade o principal atributo da “atual imagem do mundo”. 

 O que Smith quer dizer com isso é que as condições históricas que são determinantes 

para a arte chamada de “contemporânea” também se interligam dessa maneira múltipla em 

suas espacialidades e em suas temporalidades: “como a própria contemporaneidade, a arte 

hoje é feita em relação ao desdobramento de três correntes principais, cada uma com suas 

características distintivas, ainda que ligadas às outras – suas contemporâneas – e as 

contestando” (FOSTER, p. 50). No âmbito das condições históricas que marcam a 

contemporaneidade84, as três forças concorrentes “que se voltam umas sobre as outras 

incessantemente” (p. 48) são (a) os processos de globalização, (b) a desigualdade entre 

pessoas, classes e indivíduos, e (c) nossa imersão em mundo de representações. Essas três 

forças estão intimamente relacionadas ao momento histórico destacado pela citação de 

Alberro feita acima: globalização e neoliberalismo e a revolução digital. Paralela e 

analogamente a essas forças, também a produção da arte é condicionada por três correntes que 

se inter-relacionam, três correntes que são nossas contemporâneas, são contemporâneas entre 

si e contemporâneas a várias temporalidades diversas. Vejamos o que é característico de cada 

uma dessas correntes e, de que maneiras elas se imbricam entre si e com relação às condições 

históricas da contemporaneidade. 

A primeira dessas correntes é chamada por Smith de “estética da globalização”, a qual 

possui dois aspectos principais (ou tendência) distintos, batizados pelo autor como “retro-

                                                 
84 No artigo Currents of world-making in contemporary art, de 2011, Smith deixa claro que o que ele entende 
por “condições da contemporaneidade” equivale ao “que queremos dizer quando falamos ‘o presente’”. (p. 176) 
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sensacionalismo” e “remodernismo”. A primeira tendência envolve uma aceitação “das 

vantagens e desvantagens da economia neoliberal, do capital globalizado e da política 

neoconservadora (...) mediante repetições das estratégias avant-garde do início do século XX, 

mas carente de suas utopias políticas e seu radicalismo teórico” (FOSTER, p. 50), 

promovendo assim uma forma de produção artística ditada pelas exigências mais diretas do 

mercado da arte e assemelhadas a um tipo de trabalho contestador, polemista e mais 

conceitual, como o de Duchamp, por exemplo. Como amostras de obras retro-

sensacionalistas, Smith cita os trabalhos dos Young British Artists, como Damien Hisrt 

(podemos aqui nos lembrar de seus animais mergulhados, às vezes fatiados, em tanques de 

formol, como o tubarão-tigre que compõe a obra A impossibilidade física da morte na mente 

de alguém vivo (1991), uma de suas obras mais conhecidas), do estadunidense Jeff Koons (de 

cuja produção destaca-se, pelas polêmicas causadas, a série de trabalhos pornográficos 

intitulada Feito no céu, exposta na Bienal de Veneza em 1990) e do japonês Takashi 

Murakami, com suas pinturas e esculturas alusivas à cultura dos mangás e animes de seu país. 

Por sua relação com uma atitude conceitual já vivenciada na história da arte, por um lado, e, 

por outro, por conta de sua clara intenção de causar impacto visual sobre sua audiência, Smith 

reserva a essa tendência a denominação composta que destaca essas duas atitudes. A segunda 

tendência é vista pelo autor como uma tentativa das instituições financeiramente voltadas para 

os acervos da arte moderna de manter em evidência o tipo de produção por elas valorizada, o 

que é feito por meio de esforços para “reviver iniciativas anteriores, para abrir caminho na 

nova arte para os antigos impulsos e imperativos modernistas, para renová-los” (p. 50) – daí o 

nome escolhido por Smith para essa tendência. Como exemplos desse aspecto remodernista 

da estética da globalização, o autor menciona o escultor estadunidense Richard Serra, autor de 

imponentes esculturas em grande escala, geralmente de aço; o alemão Gerhard Richter e suas 

diversas pinturas expressivas e não-figurativas, e o trabalho fotográfico-conceitual do 

canadense Jeff Wall. Smith ainda observa que alguns representantes dessa corrente acabam 

reunindo características do retro-sensacionalismo e do remodernismo, dando origem a uma 

tendência híbrida chamada por ele “espetacularismo”, por conta da sua “notável realização, 

gerando uma estética do excesso que poderia ser rotulada (...) como a Arte do Espetáculo” (p. 

50). O artista estadunidense Matthew Barney e o chinês Cai Guo-Qiang são dois exemplos 

mencionados por Smith: o primeiro, mais conhecido por seu trabalho The cremaster cycle, 

uma sequência de cinco filmes produzidos entre 1994 e 2002 que traz também muito do seu 

trabalho performático, fotográfico, escultura e também de instalações, cujo título remete ao 

músculo cremaster, localizado na bolsa escrotal e responsável pela manutenção da 
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temperatura dos testículos (o que revela o teor biológico-sexual da produção de Barney); o 

segundo, conhecido por seus desenhos feitos com a queima de pólvora. Essa primeira corrente 

chamada por Smith de “estética da globalização” corresponde, em grande medida à “arte 

contemporânea oficial, institucionalizada” (2011, p. 179) e suas tendências podem ser 

pensadas como estilos, em um sentido do termo mais comum na história da arte, quer dizer, 

como certas ideias influentes que determinam certos momentos da produção artística e depois 

perdem força e chegam a um fim. Seu principal motor ainda é um impulso tipicamente 

moderno de experimentalismo e reflexividade, ainda que fortemente guiado pelas demandas 

econômicas do mundo da arte. Nesse sentido, como uma herdeira direta do modernismo, 

digamos assim, essa corrente representa, “a fase mais recente da história da arte enquanto tal” 

(FOSTER, p. 50). 

A segunda corrente emerge no contexto contemporâneo como resultado de uma 

“virada transnacional”, a qual traz para o mundo oficial da arte uma grande quantidade de 

“arte modelada por valores locais, nacionais, anticoloniais e independentes” (p. 51). Mais uma 

vez evidencia-se a influência do irrefreável processo de integração econômica, política, social 

e cultural a que chamamos de “globalização” sobre a produção da arte, o qual, por sua vez, 

torna mais visível a presença de profundas assimetrias entre os povos e suas reações a práticas 

imperialistas, inclusive no âmbito cultural. Como consequência dessa globalização, temos a 

proliferação das bienais em todos os continentes, a ascensão de mercados locais de arte e 

outras instituições voltadas para o mesmo segmento, o crescimento do turismo incentivado 

por elas e a troca de experiências decorrente desse fluxo de imigração (às vezes passageiro, às 

vezes permanente). Também nessa corrente, Smith identifica tendências diversas, mas todas 

marcadas por esse diálogo global e transnacional. A primeira tendência aproxima-se da 

corrente da estética da globalização ao relacionar preocupações locais de seus artistas a temas 

mais globais, o que, em alguns casos, propicia a criação de obras que se assemelham aos 

dessa corrente (ainda que matizados por seu contexto sociocultural originário). Como 

exemplos dessa tendência, Smith cita, entre outros, a artista iraniana Shirin Nishat que, com 

seu trabalho fotográfico e fílmico, questiona o papel das mulheres na sua cultura; o artista 

Georges Adéagbo, de Benin, conhecido por suas instalações narrativas sobre a África (muitas 

como site specific, ou seja, montadas para um local específico) construídas a partir de 

materiais encontrados; e o sul-africano William Kentridge e seus desenhos filmados dotados 

de forte conteúdo político, principalmente a respeito da segregação entre negros e brancos em 

seu país. A segunda tendência apresenta-se de uma maneira mais crítica frente ao capitalismo 

global e à postura colonialista, com práticas que “traçam criticamente e apresentam com 
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contundência os movimentos globais da nova desordem mundial entre as economias mais 

avançadas e aquelas conectadas de múltiplas maneiras a elas” (p. 51). Exemplos de 

representantes dessa tendência são os estadunidenses Mark Lombardi e seus desenhos na 

forma de diagramas remetendo a supostas relações políticas e econômicas escusas, e as 

fotografias e filmes de Allan Sekula que, unidos a seus textos, pretendem tecer duras críticas 

às manifestações mais recentes do capitalismo e seu viés neoliberal; e a artista multimídia 

(fotografia, vídeo, som, performance, etc.) Emily Jacir, nascida na Palestina, que por meio de 

seu trabalho explora as condições de vida de seu povo e de seu país. A terceira tendência 

desenvolve sua prática explorando a ideia de relacionamento sustentável frente ao meio-

ambiente, revestindo sua produção artística de fortes valores ecológicos. No texto do 

Questionnaire, Smith não menciona exemplos de artistas ligados a essa tendência, mas no 

artigo de 2011, Currents of world-making in contemporary art, ele menciona o trabalho 

paisagístico da artista estadunidense Maya Lin e as obras de land art e esculturas site specific 

de Andy Goldsworthy. Por fim, uma quarta tendência da virada transnacional centra-se na 

exploração das mídias eletrônicas no contexto de “lutas entre o acesso livre, forçado e 

comercial a essas mídias, e sua massiva colonização por meio da indústria do entretenimento” 

(p. 51). Um exemplo de representante dessa tendência, também dado apenas no texto de 2011, 

é o trabalho de imersão em realidade virtual da artista canadense Charlotte Davies85. Podemos 

ver, então, que essa segunda corrente comporta aspectos muito plurais, reunindo artistas das 

mais variadas nacionalidades e o emprego de materiais e meios de expressão artística também 

muito variados. A pluralidade característica dessa corrente, ressalta Smith, é o sinal, presente 

na arte contemporânea, de uma “mudança de paradigma em câmera-lenta que corresponde à 

mudança da ordem geopolítica e econômica mundial” (p. 52). 

Para a terceira corrente, Smith não reserva um nome específico, limitando-se a 

caracterizá-la. Enquanto arte, essa corrente “assume a forma de contribuições bastante 

pessoais, em pequena escala, e modestas” vindas de artistas, muitas vezes de grupos e 

coletivos, que investigam “as potencialidades interativas de vários meios materiais, redes de 

comunicação virtual e modos reais de conectividade aberta” (p. 52). Sua produção se dá de 

forma mais independente, mediante o alinhamento dos interesses vindos dos artistas e de um 

público que, ainda que possa ser de qualquer parte do mundo, insere-se na mesma geração. 

Há, pois, nessa corrente, um forte sentimento de partilha e coletividade, o que impulsiona seus 

                                                 
85 Na verdade, em Currents of world-making in contemporary art, Smith apresenta as últimas três tendências da 
segunda corrente ao discutir a terceira corrente. Como essas tendências são discutidas em um contexto onde o 
autor menciona a crítica pós-colonial e a rejeição do capitalismo, é provável que a disposição do texto impresso 
tenha resultado em algum erro (cf. pp. 183-184). 
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artistas em direção ao uso cada vez maior de tecnologias em rede. Assim, comparada com as 

duas outras correntes, esta certamente é a mais distante das grandes instituições de arte, dos 

museus e das bienais, ainda que, também figure nelas. Um exemplo de trabalho ligado a essa 

corrente são as ações interativas do grupo Blast Theory, fundado em 1991, na Inglaterra; suas 

atividades e produções envolvem o uso de diversas mídias digitais, como, por exemplo, no 

trabalho Can you see me now, desenvolvido em 2001, que consiste em uma espécie de jogo 

urbano de captura conduzido com a ajuda de notebooks, sistemas de GPS e wakie talkies que 

são utilizados para perseguir jogadores – o público da obra, por assim dizer – cujos avatares 

podem ser identificados e localizados em mapas virtuais. 

Essas três correntes são contemporâneas para nós, isto é, imediatamente 

contemporâneas, e também contemporâneas entre si, o que possibilita influências e 

interferências dos mais diversos tipos sobre a produção que ocorre em cada uma delas. Mas 

também se desenvolvem de modo contemporâneo a outras temporalidades, como é o caso dos 

diversos momentos da história da arte (mas não só da arte) que lhes proporciona material e 

inspiração. Assim como também lhe são contemporâneas nos mesmos sentidos as próprias 

condições da contemporaneidade, advindas de nossa condição histórica. A arte 

contemporânea, então, no sentido mais estrito proposto por Smith, é um reflexo daquilo que o 

autor chama de “o mundo”. Ela, diz o autor, é “uma arte que emana de um sentido muito 

contemporâneo do que constitui ‘o mundo’, e de um sentido radicalmente expandido do que 

constitui ‘arte’” (2011, p. 171). E “o mundo” nada mais é do que essa multiplicidade 

simultânea. Daí a conclusão de seu artigo: a arte contemporânea está se torando “talvez pela 

primeira vez na história – verdadeiramente uma arte do mundo” (2011, p. 186). A arte, hoje, 

reflete a condição múltipla e plural do mundo em que vivemos. Ela, “vem de todo o mundo, 

de toda sua diferença contemporânea, e ela cada vez mais tenta imaginar o mundo como um 

todo, precisamente em toda sua diferença contemporânea”. (p. 186). 

 

Do que vimos a respeito da arte contemporânea segundo as perspectivas de Danto e 

Smith, o que nos interessa destacar é a radical pluralidade, evidenciada pelos dois autores, das 

produções artísticas que passam a dominar o cenário das artes desde a segunda metade do 

século XX. É verdade que Danto vê a arte que ele considera “contemporânea” nascer já na 

década de 1960, enquanto Smith discorre principalmente sobre uma produção que ganha 

corpo a partir da década de 1990. Apesar dessa diferença, ambos autores reconhecem que uma 

mudança histórica fundamental na arte vem à tona quando esta assume em sua própria 

atividade uma preocupação eminentemente filosófica a respeito de sua natureza e a respeito 
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de suas próprias peculiaridades. Vimos que, para Danto, essa preocupação se manifesta já 

com a obra de Duchamp, ainda que, de maneira positiva, ela só seja colocada plenamente por 

Warhol. E algo semelhante também aparece na obra de Smith:  

 
Testadores provocativos, gestos cheios de dúvida, objetos equívocos, 
projeções experimentais, proposições hesitantes, ou antecipações 
esperançosas: essas são as formas mais comuns de arte hoje. O que faz 
desses interesses algo distinto das preocupações contemporâneas à arte 
anterior é que eles são colocados – explicitamente, embora mais 
frequentemente de maneira implícita – não apenas por cada obra de arte 
para si própria ou para suas contemporâneas, mas também, e 
definitivamente, como uma interrogação acerca da ontologia do 
presente, uma que se pergunta: o que é existir nas condições da 
contemporaneidade. (2009, p. 2) 
 

Assim, o característico da arte contemporânea para os dois autores é o fato dela levantar uma 

questão que é, em virtude de sua dimensão crítico e reflexiva, eminentemente filosófica. E, ao 

se colocar essa questão, a arte se descobre como radical pluralidade. Tanto para Danto quanto 

para Smith, qualquer coisa pode vir a ser arte, ainda que, obviamente, nem tudo seja arte de 

fato. Existe uma diferença. Onde ela está? Como identifica-la. Esse é o desafio legado pela 

arte contemporânea. 

 

2.3 O DESAFIO DA ESCALABILIDADE 

 

Já há alguns anos os termos “escalabilidade” e “escalável” vêm sendo empregados 

com certa recorrência nas discussões sobre tecnologia da informação, engenharia de software 

e/ou de hardware, economia, administração, gestão de negócios, além de ocasionalmente 

também aparecer na literatura produzida no âmbito das humanidades. Esse uso frequente, 

bastante abrangente e, consequentemente, impreciso, levou o pesquisador Mike D. Hill, um 

membro do Departamento de Ciências da Computação da Universidade de Wisconsin, a 

questionar a utilidade da noção de escalabilidade na sua área de especialização, concluindo 

um de seus artigos com o ultimato de que “ou a comunidade técnica define rigorosamente a 

escalabilidade ou para de usá-la” (1990, p. 18).  

Mas, apesar das evidentes diferenças que perpassam as áreas do conhecimento acima 

mencionadas, não seria nenhum disparate acreditar que os diversos empregos de 

“escalabilidade” feitos em cada uma delas seriam suficientes, caso mostrassem pontos de 

convergência, para garantir alguma coerência em seu uso. Assim, mesmo respeitando a 

exigência feita por Hill de que o termo “escalabilidade”, na ausência de uma definição 
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rigorosa, deveria ser abandonado, – decisão que eventualmente poderia se mostrar acertada 

para os debates envolvendo os cientistas da computação – nada nos impediria, em princípio, 

de empregá-lo de maneira teoricamente frutífera e com algum grau de efetividade em outros 

tipos de discussão. E o que uma busca por definições do termo “escalabilidade” nessas 

diversas matrizes disciplinares nos revela é justamente a presença de claras confluências, 

conforme atesta a pequena amostragem a seguir obtida em uma rápida busca em páginas da 

internet: 

 

- “é uma característica desejável em todo o sistema, em uma rede ou em um processo, 

que indica sua habilidade de manipular uma porção crescente de trabalho de forma 

uniforme, ou estar preparado para crescer”86; 

 

- “a habilidade que câmbios, bancos e instituições financeiras têm de lidar com 

demandas crescentes, como a de grandes volumes de negociação. Em sentido 

corporativo, uma companhia escalável é aquela que mantém ou aprimora as margens 

de lucro à medida que o volume de vendas cresce”87; 

 

- “a habilidade de uma companhia sustentar ou aprimorar sua performance em termos 

de rentabilidade ou eficiência quando seu volume de vendas aumenta”88; 

 

- “o potencial de um negócio ou parte de um negócio para continuar funcionando 

efetivamente na medida em que seu tamanho aumenta”89; 

 

- “a habilidade de qualquer sistema de aumentar seu tamanho de uma maneira linear 

sem modificar suas propriedades fundamentais”90; 

 

- “propriedade de um sistema qualquer que lhe confere a capacidade de aumentar seu 

desempenho sob carga, quando mais recursos (esp. hardware, no caso de 

computadores) são acrescentados a esse sistema”91; 

                                                 
86 http://pt.wikipedia.org/wiki/Escalabilidade 
87 http://www.investopedia.com/terms/s/scalability.asp 
88 http://economictimes.indiatimes.com/definition/scalability 
89 http://www.investorwords.com/4398/scalability.html 
90 http://www.inc.com/encyclopedia/scalability.html 
91 http://www.aulete.com.br/escalabilidade 



125 
 

 

- “a habilidade de uma aplicação ou produto de computador (hardware ou software) de 

continuar funcionando bem quando seu tamanho ou volume (ou de seu contexto) é 

modificado”92. 

 

 Desse variado apanhado de definições lexicais (ou talvez de meras caracterizações) 

podemos, pois, observar e destacar como traços comuns à maioria delas as ideias de que (1) a 

escalabilidade é uma propriedade, atributo ou qualidade desejável em certos sistemas, sendo, 

portanto, não uma propriedade que os sistemas efetivamente apresentam, mas algo que eles 

deveriam apresentar, e de que (2) a escalabilidade está ligada, enquanto propriedade 

desejável, à capacidade de um sistema permanecer funcionalmente eficaz quando confrontado 

com a ampliação contínua de dados/informação e, consequentemente, em face da inevitável 

modificação do seu campo prévio de operações93. 

 Embora a mera indicação desses traços comuns talvez esteja longe de satisfazer as 

demandas de uma definição formal e rigorosa, como as almejadas pela concepção clássica, ela 

parece suficiente para os propósitos deste trabalho. Tomando essas duas características como 

elementos constitutivos do sentido do termo de “escalabilidade” (e também da expressão 

adjetiva “escalável”), podemos utilizá-lo para formular o que no título deste capítulo foi 

chamado de “desafio da escalabilidade” às teorias estéticas tradicionais. 

 Conforme vimos, tanto a arte moderna quanto a arte contemporânea promovem 

verdadeiras revoluções nas condições da produção artística. Com o modernismo, essa 

revolução leva à existência de novas obras de arte, não apenas no sentido de um acréscimo 

quantitativo àquelas já existentes no mundo, mas sim no sentido de uma inclusão de novos 

tipos de coisas a um conjunto limitado pré-existente. Estamos aqui falando de pinturas e 

esculturas não-figurativas, trabalhos feitos a partir de colagens e assemblages94, ready-mades, 

sem contar o surgimento de novos gêneros a partir da difusão de novas mídias, como a 

fotografia e o cinema. Essa ampliação do sistema das artes ainda no auge do modernismo já 

                                                                                                                                                         
 
92 http://searchdatacenter.techtarget.com/definition/scalability 
93 O termo “sistema”, que aparece intimamente ligado à noção de escalabilidade nessas definições, embora muito 
mais claro e consolidado em sua significação, talvez também seja digno de algum esclarecimento: por essa 
palavra podemos entender qualquer conjunto de elementos interligados de tal maneira a constituir um todo 
organizado. Nesse sentido, um organismo biológico é um sistema tanto quanto uma língua natural ou uma teoria 
científica. 
94 O termo “assemblage” foi incorporado às artes em 1953 pelo pintor francês Jean Dubuffet (1901-1985). Com 
essa expressão o autor se referia aos trabalhos que, tal como as colagens, empregavam a utilização de materiais 
alheios à pintura, mas em conjunto com elas. O princípio que orienta a feitura de assemblages é o de uma 
estética da acumulação a partir da qual todo e qualquer tipo de material pode ser incorporado à obra de arte. 
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coloca, então, um problema de escalabilidade para as teorias estéticas tradicionais, 

inicialmente para a teoria da arte como imitação que, até então, não havia sido requerida em 

sua eventual escalabilidade. Ou seja, o sistema das artes sofre uma vertiginosa ampliação de 

dados e a grande questão que se coloca é se os princípios sobre os quais o sistema se organiza 

conseguem se manter eficazes e operativos para dar conta dos novos itens. O desfecho dessa 

história, agora, já nos é conhecido: a teoria da arte como imitação fracassa, o que leva ao 

desenvolvimento de teorias alternativas – baseadas em outros princípios explicativos, mas 

estruturalmente organizadas em torno do mesmo modelo definicional. Contudo, vimos que 

não só a teoria da arte como imitação, mas igualmente a teoria da arte como expressão, são 

incapazes de lidar com as novidades da arte moderna (sem contar as da arte contemporânea), 

uma vez que seu comprometimento com as exigências da definição clássica, em particular o 

respeito à cláusula todos/apenas, as restringe rigorosamente e seu sistema explicativo colapsa. 

A teoria da arte como forma, em princípio, parece se mostrar escalável, sendo capaz de 

acomodar em seu princípio explicativo, também conforme à cláusula todos/apenas do modelo 

definicional clássico, todas as produções da arte moderna e provavelmente da arte 

contemporânea. Por outro lado, esse mesmo princípio apresenta-se como algo bastante vago e 

subjetivo, virtualmente se aplicando a qualquer coisa, o que o trivializa. Em virtude dessa 

deficiência, ao final da primeira seção deixamos a título de sugestão uma proposta de restrição 

à ideia de forma significante como sendo a essência apreendida pelo conceito ARTE, 

substituindo-a pela ideia mais precisa de “forma”, de modo a referir por meio desse termo 

apenas o resultado da exploração dos meios materiais dos gêneros artísticos historicamente 

consolidados. É óbvio, a esta altura, que essa alternativa também sucumbe frente ao desafio 

da escalabilidade, uma vez que tanto a arte moderna quanto a arte contemporânea 

introduziram diversos novos meios e novos materiais em suas produções, levando, inclusive, 

a uma grande proliferação de gêneros artísticos ao longo desse período. Em nosso exame da 

arte contemporânea mencionamos fotografias, filmes, performances, instalações, arte 

encontrada, trabalhos conceituais, jogos, sem contar outros tantos trabalhos e artistas originais 

que sequer chegamos a mencionar. Portanto, os três paradigmas de teorias estéticas 

tradicionais que examinamos se revelaram incapazes de lidar de maneira satisfatória com as 

novidades da arte moderna e contemporânea; eles não são, dito de um modo que agora 

podemos entender, escaláveis. E é a arte contemporânea que conduz o desafio da 

escalabilidade ao seu limite: ao comportar uma pluralidade radical de objeto e atividades em 

que qualquer coisa pode ser uma obra de arte, o potencial virtual do mundo da arte mostra-se 

infinito, não apenas quantitativamente, mas qualitativamente. Frente a essa gigantesca 
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expansão no sistema de objetos da arte é possível articular uma definição baseada no modelo 

clássico que seja capaz de lidar com tal fenômeno? É possível elaborar uma definição 

essencialista em que a indicação de propriedades presentes em todas e apenas nas obras de 

arte seja capaz de lidar com a expansão ilimitada, quantitativa e qualitativa, do fenômeno 

artístico – com a arte após o fim da arte, como diz Danto? 

 No próximo capítulo, passaremos a examinar a posição dos filósofos analíticos com 

relação a essa questão. E o que veremos, de início, é que os primeiros autores dessa tradição 

da filosofia contemporânea a se debruçar sobre os problemas da filosofia da arte decretaram a 

impossibilidade das teorias estéticas tradicionais proporcionarem uma teoria capaz de lidar 

com a evolução histórica das artes. Em outras palavras, para esses o desafio da escalabilidade 

enterrou a estética tradicional. Mas essa perspectiva, conforme veremos, seria apenas uma 

primeira onda de pensamentos a respeito da questão da definição do conceito ARTE a chegar 

ao prolífico terreno teórico da filosofia analítica.  
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CAPÍTULO 3 

A TEORIA ESTÉTICA NA FILOSOFIA ANALÍTICA 

 

 Neste capítulo, veremos como a filosofia analítica, uma das principais correntes de 

pensamento da filosofia contemporânea, iniciou sua abordagem a respeito da arte e dos 

fenômenos a ela associados – um tema bastante alheio às primeiras décadas de seu 

desenvolvimento – e, consequentemente, de que maneira essa tradição95 veio a discutir o 

problema definicional característico da teoria estética. A história dessa discussão possui três 

momentos claramente distintos, ainda que temporalmente sobrepostos: no primeiro, a 

possibilidade das teorias estéticas tradicionais, isto é, as teorias estéticas pautadas pela agenda 

definicional clássica, é absolutamente rechaçada; em um segundo momento, a ideia de 

compreensão do conceito ARTE a partir do modelo clássico de definição é retomada, mas em 

nova chave, com forte ênfase sobre a dimensão contextual da atividade artística e não mais 

sobre as propriedades perceptualmente evidentes dos trabalhos considerados como arte; após 

certo predomínio dessa auspiciosa perspectiva das novas teorias estéticas, uma renovada onda 

de ceticismo em torno do projeto definicional clássico volta a ganhar corpo à medida que a 

abordagem contextual, principalmente em sua versão conhecida como “teoria institucional”, 

também vai se revelando internamente inconsistente e rodeada por dificuldades e, então, 

caminhos diferentes começam a ser propostos. No próximo capítulo, examinaremos um 

desses caminhos, a concepção agregativa do conceito ARTE, ocasião em que será 

argumentado que essa teoria traz elementos explanatórios promissores, se não suficientes, 

para a superação do desafio da escalabilidade e para um melhor entendimento da lógica desse 

conceito. Mas, nesta parte da exposição, o objetivo principal é apresentar criticamente as teses 

e argumentos dos autores mais influentes desses três momentos pelos quais até hoje transita o 

debate dos filósofos analíticos a respeito das teorias estéticas é o objetivo principal desta parte 

da exposição. Preliminarmente, porém, convém tomar conhecimento de algumas 

características do trabalho de alguns dos principais filósofos que ajudaram a dar forma às 

ideias dessa importante vertente da filosofia contemporânea. Isso é salutar não apenas para 

iluminar os comprometimentos teóricos dos autores e textos que examinaremos na sequência, 

                                                 
95 Segundo Hans-Johann Glock (2011), a literatura a respeito da filosofia analítica costuma referi-la como uma 
“escola”, um “movimento”, ou uma “tradição”. Chamá-la “tradição” é, a seu ver, a caracterização mais precisa, 
já que essa expressão deixa mais claro que ela é “um corpo de problemas, métodos e crenças que é socialmente 
transmitido do passado e evolui com o passar do tempo” (p. 183); para ele, “escola” e “movimento” denotariam 
algo mais restrito e local, tanto espacial quanto temporalmente. Com isso, Glock quer ressaltar que estamos 
falando de autores e obras com perspectivas teóricas bem diversas, ainda que conectadas historicamente por 
problemas e pressupostos metodológicos comuns. 
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mas também para explicitar o viés epistemológico-metodológico que permeia toda a 

abordagem deste trabalho. 

 

3.1 O MÉTODO DE ANÁLISE NA FILOSOFIA ANALÍTICA 

 

 Conforme assinala o professor Danilo Marcondes (2004, cf. p. 7) nas primeiras frases 

de seu breve texto introdutório sobre o pensamento dos principais filósofos analíticos, há duas 

maneiras de se entender a expressão “filosofia analítica”: ela tanto pode referir qualquer 

filosofia comprometida com a aplicação de um método analítico quanto, de maneira mais 

específica, uma tradição filosófica que surge perto do final do século XIX e passa a dominar a 

produção teórica dos países anglófonos (ainda que, certamente, não restrita apenas a eles) nos 

séculos seguintes. O ponto central em ambas as acepções é, obviamente, a ideia de análise. 

Comecemos, pois, explorando alguns aspectos mais gerais ligados a essa ideia. 

 Etimologicamente, “análise” deriva do grego ἀνάλυσις, termo que, segundo o 

Dicionário Grego-Português96, significava “1. ação de desatar 2. liberação 3. dissolução; 

decomposição 4. redução (em silogismo) 5. ação de solucionar; solução” (p. 62).  Segundo 

Michael Beaney (2014), “a análise sempre esteve no coração do método filosófico, mas foi 

entendida e praticada de muitas maneiras diferentes”97. Duas concepções de análise, contudo, 

merecem maior destaque por parte desse autor: uma, que ele chama de “decomposicional”, 

aproxima-se dos três primeiros sentidos identificados acima e pode ser caracterizada como o 

processo de divisão de uma forma complexa até a obtenção de seus elementos mais simples. É 

esse tipo de processo que está por trás dos exercícios de análise sintática que costumávamos 

fazer nas aulas de língua portuguesa: um complexo sintático nos era apresentado – uma frase 

– e tínhamos que decompor seus elementos sucessivamente, começando por reconhecer sua 

estrutura mais geral, em termos de sujeito e predicado, e depois também desatando essas 

estruturas em tipos sintáticos mais simples, como verbos e complementos verbais e 

complementos nominais. Fazíamos exercícios de análise também nas aulas de química, 

quando tínhamos que, ao estudar as reações químicas, decompor uma substância em seus 

elementos constitutivos a fim de entender a ação exata de um elemento sobre os outros. É 

                                                 
96 Levando em consideração a diferença entre a língua grega atual e o grego clássico, vale observar que esse 
dicionário é, conforme destacado no texto do prefácio por sua equipe de colaboradores, um material concebido 
com a intenção de ser “uma ferramenta de trabalho para o estudante e o leitor do grego clássico” (MALHADAS, 
2006, p. vii). 
97 O artigo de Beaney faz parte do verbete “Analysis” da Stanford Encycopedia of Philosophy, publicação 
disponível apenas na internet, por isso não consta o número de página como referência da citação. A referência 
completa desse material consta, porém, na bibliografia indicada ao final do trabalho. 
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nesse mesmo sentido que na filosofia se fala em “análise conceitual”, ou seja, a decomposição 

das representações articuladas por um conceito em uma fórmula linguística capaz de revelar 

suas propriedades definidoras – análise que condiz com a busca socrática por definições que 

examinamos no primeiro capítulo deste trabalho. O outro tipo de análise destacado por 

Beaney, chamado por ele de análise “regressiva”, abarcado pelo quarto e quinto sentidos 

apontados no verbete do Dicionário Grego-Português, mostrou-se comum aos procedimentos 

de prova na geometria, tendo sido empregado dessa maneira pelo matemático e astrônomo 

Téon de Alexandria (335-395), responsável pela edição da seminal obra de Euclides de 

Alexandria (c. 300 a. C.), os Elementos, para referir o método de assumir como ponto de 

partida de uma demonstração um teorema que se pretende provar e, então, regressivamente, 

indicar os passos dedutivos necessários desde os primeiros princípios para atingi-lo98. Na 

filosofia, esse tipo de análise foi empregado por diversos filósofos, notadamente aqueles mais 

afeitos ao pensamento matemático. Apesar de envolverem procedimentos distintos, esses dois 

tipos de análise – a decomposicional e a regressiva – têm em comum a ideia de um processo 

que se inicia a partir de algo dado (seja um conceito a ser analisado ou um teorema a ser 

provado) e que culmina na identificação de elementos mais básicos e fundamentais em 

relação a esse dado (sejam as características que compõem uma definição ou os princípios ou 

axiomas a partir dos quais um teorema pode ser deduzido). 

 É justamente esse ponto comum tanto à análise decomposicional quanto à análise 

regressiva que devemos ter em mente quando falamos em “método analítico” para referir o 

tipo de filosofia que passa a ser professado por alguns autores na virada do século XIX para o 

XX. E se levarmos em conta o que o filósofo Michael Dummett (1991) diz a respeito das 

origens históricas da filosofia analítica, poderemos afirmar com segurança em que consiste 

esse dado, isto é, qual é o locus inicial da aplicação do método analítico: “a única rota para a 

análise do pensamento passa pela análise da linguagem”, sendo este, segundo ele, “o axioma 

fundamental da filosofia analítica” (p. 111)99. Apesar de diversos autores terem considerado a 

posição de Dummett exagerada e imprecisa, alegando o fato dela ser restritiva demais100, 

                                                 
98 Essas informações podem ser encontradas sob o verbete “análise” presente no primeiro volume do Dicionário 

de Filosofia elaborado por José Ferrater Mora (2000). 
99 Em Origins of analytical philosophy, Dummett repete a mesma tese ao afirmar que “O que distingue a 
filosofia analítica, nas suas diversas manifestações, de outras escolas é a crença de que, primeiramente, uma 
explicação filosófica acerca do pensamento pode ser alcançada mediante uma explicação filosófica da linguagem 
e, em segundo lugar, que somente assim tal compreensão pode ser obtida” (1994, p. 4), arrematando em seguida 
que “a filosofia analítica nasceu quando se deu a ‘virada linguística’” (p. 5). 
100 Ray Monk, por exemplo, argumenta no artigo Was Russell an analytical philosopher? que, pelo critério de 
Dummett, o filósofo inglês Bertrand Russell (1872-1970), certamente um dos mais importantes e reconhecidos 
filósofos analíticos (inclusive pelo próprio Dummett), teria que ser considerado um não-analítico, dado a ênfase 
de sua análise sobre aspectos epistêmicos de nossa experiência do mundo.  Esse tipo de rejeição à interpretação 
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provavelmente nenhum deles negaria o fato da análise da linguagem ser realmente uma 

característica marcante da filosofia analítica. Marcondes (2004) certamente entende a questão 

dessa maneira:  

 
Em termos gerais, a filosofia analítica pode ser caracterizada por ter 
como ideia básica a concepção de que a filosofia deve realizar-se pela 
análise da linguagem. Sua questão central seria, então, pelo menos em 
um primeiro momento, “Como uma proposição tem significado?”. É 
nesse sentido que, nessa concepção de filosofia, o problema da 
linguagem ocupa um lugar central. (p. 12) 
 

E não seria difícil corroborar essa afirmação com base nos escritos dos principais 

autores comumente considerados como “filósofos analíticos”. Um levantamento desse tipo 

nos permitiria, inclusive, distinguir entre dois tipos de análise da linguagem levada a cabo 

pelos autores ligados a essa tradição. De acordo com uma delas, historicamente anterior à 

outra, as línguas naturais, isto é, os idiomas efetivamente utilizados pelos diferentes povos em 

todo mundo, seriam ferramentas intrinsecamente vagas e imprecisas para a comunicação do 

pensamento, mas que, por meio da aplicação de métodos de análise baseados em novos 

desenvolvimentos no estudo da lógica, sua forma lógica subjacente, uma forma mais pura e 

universal de expressão do pensamento, poderia vir à tona e seu verdadeiro valor cognitivo 

seria revelado. Esse processo de superação da forma linguística superficial em direção a uma 

forma profunda da linguagem consistiria justamente na tarefa específica da filosofia frente a 

outros saberes. O outro tipo de análise, por sua vez, nega essa distinção entre camadas de 

significado da linguagem, centrando seus esforços analíticos na elucidação da linguagem a 

partir da consideração de seu emprego em contextos efetivos de comunicação. Nos dois casos, 

o aspecto comum que identificamos ao apresentar a distinção de Beaney entre uma análise 

decomposicional e uma regressiva, ou seja, o fato da investigação assumir um certo dado 

como ponto de partida e, por meio de algum procedimento analítico, chegar a elementos mais 

fundamentais, mostra-se claramente presente: em ambos a linguagem natural, seus termos e 

asserções, é tomada como ponto de partida mas, no primeiro caso, o ponto de chegada é uma 

forma lógica, isto é, a estrutura de uma proposição tal como parafraseada pela lógica formal, 

                                                                                                                                                         
de Dummett também é defendido por outros autores que, assim como Monk e seu artigo, contribuem com a 
coletânea de textos organizada por Hans-Johann Glock, chamada The rise of analytic philosophy. Na introdução 
dessa edição, Glock observa que os autores que participaram do projeto “parecem concordar que é preciso 
distinguir entre o nascimento da filosofia analítica, por um lado, e a virada linguística por outro, uma vez que, do 
contrário, filósofos como Moore, Russell e o próprio Frege teriam que ser excluídos do movimento” (1997, p. 
vii). 
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ao passo que, no segundo, o ponto de chegada são as condições concretas de significatividade 

dessas expressões.  

O filósofo e matemático alemão Gottlob Frege (1848-1925), “seguidamente apontado 

como o fundador da filosofia analítica” (BRANQUINHO et al., 2006, p. 339), em sua 

primeira obra, a Conceitografia, uma linguagem formal do pensamento puro imitada da 

linguagem formal da aritmética, publicada em 1874, trabalho que pode ser considerado um 

dos marcos da lógica simbólica ou matemática, propõe-se a fazer exatamente aquilo que o 

extenso título de seu trabalho anuncia: trata-se da apresentação de uma escrita gráfico-

simbólica cujo objetivo é explicitar apenas o conteúdo conceitual (begrifflichen Inhalt) das 

expressões linguísticas e por esse meio proporcionar um “instrumento para servir a 

determinados fins científicos” (2009, p. 46) capaz de superar “o obstáculo da insuficiência da 

linguagem” (p. 45). Para Frege, embora as línguas naturais sejam absolutamente ricas e 

versáteis, elas não são adequadas quando o que se visa é a precisão e a verdade científicas. 

“Creio que a melhor maneira de elucidar a relação que se dá entre a minha conceitografia e a 

linguagem corrente”, diz o autor, “seria compará-la com a relação que existe entre o 

microscópio e o olho” (p. 46). Ou seja, da mesma maneira que um microscópio tem bem 

menos dados qualitativos a mostrar do que o olho humano, o fato é que esse instrumento 

revela de maneira muito mais detida e pontual aquilo que está ao seu alcance, impedindo que 

detalhes mais específicos sejam passados por alto. “De fato, se um objetivo científico exigir 

grande acuidade de resolução, o olho se mostra insuficiente. Por outro lado, o microscópio se 

afigura perfeitamente adequado para tais fins, embora seja por isso mesmo inadequado para 

outros” (p. 46). A escrita conceitual proposta por Frege é justamente o análogo desse 

microscópio. Por isso, em um escrito posterior, intitulado Sobre a justificação científica de 

uma conceitografia, de 1882, o filósofo, afirma de maneira categórica que “a linguagem 

verbal não basta. Carecemos de um conjunto de sinais do qual se expulse toda ambiguidade, e 

cuja forma rigorosamente lógica não deixe escapar o conteúdo” (1980, p. 193). Daí Frege 

estender sua ideia de uma linguagem formal também ao tratamento das questões filosóficas: 

 
Se uma das tarefas da filosofia for romper o domínio da palavra sobre o 
espírito humano, desvendando os enganos que surgem, quase que 
inevitavelmente, em decorrência de utilizar a linguagem corrente para 
expressar as relações entre os conceitos, ao liberar o pensamento dos 
acréscimos indesejáveis a ele associados pela natureza dos meios 
linguísticos de expressão, então minha conceitografia, desenvolvida 
sobretudo para esses propósitos, poderá ser um valioso instrumento para 
os filósofos. (2009, p. 48) 
 



133 
 
O que acaba de ser exposto evidencia que Frege compreende a filosofia como um trabalho de 

análise no primeiro sentido indicado, quer dizer, como uma atividade que visa a obtenção de 

uma linguagem mais pura, no sentido de livre de associações que poderiam torná-la imprecisa 

(associações psicológicas, históricas, sociológicas, etc.), que é justamente o que acontece em 

seus usos cotidianos.    

 É provável que um dos exemplos mais claros de análise lógica entendida como 

explicitação de um sentido lógico subjacente às enunciações das linguagens naturais seja a 

famosa teoria das descrições definidas, proposta por Russell no artigo Da denotação, 

publicado em 1905. Descrições definidas são expressões que referem algo singular por meio 

da apresentação de uma característica exclusiva à coisa denotada. Por exemplo, a expressão 

“o maior planeta do Sistema Solar”, ao referir o planeta Júpiter por meio de uma descrição 

pertinente apenas a esse planeta (só há nesse sistema um único planeta que pode ser 

considerado “o maior”, e esse planeta é Júpiter), é uma descrição definida, assim como a 

expressão “o candidato derrotado no segundo turno das eleições presidenciais de 2014 no 

Brasil”, que se refere exclusivamente ao atual senador Aécio Neves. Esse tipo de expressão, 

segundo Russell, dá origem a pelo menos três tipos de quebra-cabeças (puzzles), sendo que o 

autor acredita que sua teoria das descrições é capaz de solucionar satisfatoriamente todos eles. 

Vamos nos deter aqui apenas sobre um desses quebra-cabeças, o qual poderíamos chamar de 

“problema das expressões vazias” – os outros dois sendo geralmente denominados “problema 

da identidade” e “problema das sentenças existenciais negativas” (cf. 1978, p. 8). Sempre que 

uma descrição definida ocupa a posição sintática correspondente ao sujeito de uma frase ela 

parece desempenhar uma genuína função referencial, ou seja, parece remeter à existência de 

algo descrito pela expressão, tal como um nome o faria. Russell apresenta como exemplo para 

pensar o problema das expressões vazias a sentença “o atual rei da França é careca”. Essa 

sentença é verdadeira ou falsa? Do ponto de vista da lógica clássica, dizer que essa sentença é 

falsa implicaria, pela aceitação do princípio do terceiro excluído101, considerá-la como 

verdadeira. Mas, como diz Russell (1978), “se enumerarmos as coisas que são carecas, e a 

seguir as coisas que não são carecas, não encontraremos o atual rei da França em nenhuma 

das duas enumerações” (p. 8). Assim, a sentença também não pode ser verdadeira. Seria, 

então, uma sentença sem sentido? O problema é que, se assim fosse, nós não deveríamos 

                                                 
101 A lógica clássica é um sistema baseado na ideia de bivalência, o que significa que nesse sistema existem 
apenas dois valores de verdade: o verdadeiro e o falso. Desse modo, o princípio do terceiro excluído requer que, 
dada uma proposição, à qual apenas dois valores de verdade podem ser atribuídos, se ela não é verdadeira, ela 
deve ser falsa e, se ela não é falsa, ela deve ser verdadeira; qualquer terceiro valor de verdade está, pois, 
excluído. 
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compreendê-la, mas o fato é que qualquer usuário competente da língua portuguesa pode 

entendê-la perfeitamente. Segundo Russell, essa dificuldade envolvendo a determinação do 

valor de verdade dessa afirmação é produto apenas de uma confusão entre a forma gramatical 

da sentença e a sua forma lógica, a qual, para ser acessada, requer um método de análise 

capaz de explicitá-la – e sua teoria das descrições é justamente esse método. Assim, para 

resolver esse quebra-cabeça, Russell propõe que a sentença “o atual rei da França é careca” 

seja analisada de modo a eliminar a descrição definida que desempenha a função referencial, 

o que pode ser feito trazendo à tona seus pressupostos lógicos. A análise sugerida pelo autor é 

que a sentença tomada como ponto de partida seja separada em três outras sentenças que 

revelam de maneira mais clara o seu conteúdo: 

(1) Existe um X que é rei da França; 

(2) Existe apenas um X que é rei da França; 

(3) Qualquer X que seja rei da França é também careca 

As sentenças (1) e (2) explicitam o caráter definido da descrição, isto é, a função 

desempenhada pelo artigo definido masculino singular “o”: existe pelo menos um indivíduo, e 

exclusivamente um, que é o atual rei da França; e, segundo (3), é esse indivíduo – nenhum 

outro – que é careca. Assim, a verdade de (3) depende da verdade de (1) e (2). O propósito da 

análise de Russel é mostrar que com a explicitação da função lógica desempenhada pelo “o”, 

a expressão problemática “o atual rei da França” é eliminada. Uma vez reduzida às sentenças 

(1), (2) e (3), a sentença original pode seguramente ser declarada falsa sem incorrer em 

qualquer violação do princípio do terceiro excluído, já que não há nada no mundo que possa 

ocupar o lugar da variável X nessas funções proposicionais: (1) e (2) são falsas, assim como 

(3), que as pressupõe.  

 Essa teoria das descrições de Russel ilustra uma tese que também ocupa lugar central 

nas ideias desenvolvidas pelo filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951) em seu 

Tractatus Logico-Philosophicus, publicado em 1921102, a tese de que há uma estrutura lógica 

subjacente à linguagem ordinária que deve ser explicitada por meio de um método de análise: 

“Toda filosofia é ‘crítica da linguagem’”, diz o autor no aforismo 4.0031103, acrescentando 

                                                 
102 Originalmente o texto foi publicado em alemão. No ano seguinte veio à luz uma tradução da obra para o 
inglês, feita pelos filósofos ingleses Charles Ogden (1889-1957) e Frank Ramsey (1903-1930). 
103 O Tractatus é organizado em torno de sete teses numeradas, na forma de aforismos, sendo que o corpo da 
obra são comentários e expansões dessas teses (com exceção da última tese – a famosa “Sobre aquilo que não se 
pode falar, deve-se calar” (1994, p. 281) – que é apenas enunciada sem qualquer observação adicional). Quando 
essas teses são comentadas, uma casa decimal é adicionada (1.1, por exemplo), e essa estratificação descente 
comporta, em alguns casos, várias casas decimais – como na citação acima. Neste trabalho, além da numeração 
utilizada por Wittgenstein, também será mencionado o número de página da edição do Tractatus aqui 
consultada. 
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logo em seguida que “O mérito de Russell é ter mostrado que a forma lógica aparente da 

proposição não pode ser sua forma lógica real” (1994, p. 165). Wittgenstein deixa bem claro 

no aforismo 4.112 a maneira como entende o papel investigativo da filosofia em sua condição 

de “crítica da linguagem”: a filosofia, diz ele, “não é um teoria, mas uma atividade. Uma obra 

filosófica consiste essencialmente em elucidações. O resultado da filosofia não são 

‘proposições filosóficas’, mas é tornar proposições claras.” (p. 177). Essa atividade de 

elucidação só pode ser alcançada por meio da análise, isto é, pela superação da linguagem 

natural mediante a revelação de sua verdadeira estrutura lógica. Em um texto de 1929, 

chamado Some remarks on logical form, o projeto de análise da linguagem empregado por 

Wittgenstein é assim descrito: 

 
A ideia é exprimir num simbolismo apropriado aquilo que na linguagem 
comum leva a infindáveis enganos. Quer dizer, lá onde a linguagem 
comum disfarça a estrutura lógica, lá onde permite a formação de 
pseudoproposições, lá onde usa um termo numa infinidade de 
significados diferentes, devemos substitui-la por um simbolismo que 
forneça uma figuração clara da estrutura lógica, exclua 
pseudoproposições e use seus termos de maneira inequívoca. (1929, p. 
163) 
 

 Vemos, então, que Frege, Russell e Wittgenstein, podem ser tomados como típicos 

representantes do primeiro tipo de análise mencionado anteriormente. Com relação ao 

segundo tipo, seu pioneiro e principal representante é, talvez de maneira surpreendente, o 

próprio Wittgenstein. Não por acaso é comum que a obra desse autor seja dividida em dois 

períodos marcadamente distintos e que, inclusive, sejam recorrentes a menção ao “primeiro 

Wittgenstein” e ao “segundo Wittgenstein” – o primeiro, associado aos resultados alcançados 

pelo Tractatus, e o segundo, representado principalmente pelas ideias expostas nas 

Investigações filosóficas, texto finalizado em 1945, mas publicado apenas postumamente, em 

1953. Podemos descrever a mudança entre o pensamento do primeiro Wittgenstein e o do 

segundo dizendo que ela concerne principalmente ao método de análise adotado em cada uma 

dessas fases, mas não com relação aos objetivos buscados pelo filósofo. Tanto no Tractatus 

quanto nas Investigações, Wittgenstein entende que o objetivo central da filosofia é a 

elucidação da linguagem e, dessa maneira, a clarificação de seus conceitos; no entanto, sua 

concepção a respeito da natureza dos conceitos sofre uma drástica reformulação e, junto com 

ela, também sua compreensão de quais são os processos a serem seguidos nessa clarificação é 

radicalmente transformada. De um modo geral, a importância dessa tarefa elucidativa está 

ligada ao fato da filosofia tradicional ser considerada pelo autor como o resultado de diversos 
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equívocos e confusões acerca do uso de conceitos, os quais, por terem sido pensados à luz da 

linguagem natural, sempre foram concebidos com imprecisão: “A maioria das proposições e 

questões que se formularam sobre temas filosóficos não são falsas, mas contra-sensos (...). A 

maioria das questões e proposições dos filósofos provém de não entendermos a lógica de 

nossa linguagem” (p. 165), diz ele no aforismo 4.003 do Tractatus. E considerações 

semelhantes a respeito dos perigos teóricos decorrentes da proximidade entre a filosofia e a 

linguagem natural também permeiam o pensamento do segundo Wittgenstein, como sugere 

esta passagem do §109 das Investigações: “A filosofia é uma luta contra o enfeitiçamento do 

nosso entendimento pelos meios da linguagem” (1979, p. 54). Mas, de acordo com o texto do 

Tractatus, o método de análise que deve ser empreendido com vista à elucidação da 

linguagem e a superação das deficiências conceituais da filosofia tradicional, visa, em última 

instância, o alcance da algo universal e essencial a respeito da linguagem e, por extensão, do 

mundo. Esse tipo de essencialismo acerca da linguagem é apresentado no primeiro parágrafo 

das Investigações por meio da citação de uma passagem das Confissões de Santo Agostinho 

(354-430). A partir dela, Wittgenstein tece as seguintes considerações: 

 
Nessas palavras [de Agostinho] temos, assim me parece, uma 
determinada imagem da essência da linguagem humana. A saber, esta: as 
palavras da linguagem denominam objetos – frases são ligações de tais 
denominações. – Nesta imagem da linguagem encontramos as raízes da 
ideia: cada palavra tem uma significação. Está significação é agregada à 
palavra. É o objeto que a palavra substitui. (p. 9) 
 

Wittgenstein cita Agostinho, mas bem poderia ter citado a si próprio recorrendo a passagens 

do seu Tractatus, já que essa “imagem da essência da linguagem humana” igualmente 

perpassa as teses de sua primeira obra. Assim, levando em conta que é exatamente esse tipo 

de concepção representada pelas ideias de Agostinho sobre a linguagem que suas 

Investigações se esforçarão em refutar, podemos dizer que um dos principais interlocutores e 

adversários teóricos de Wittgenstein nesse texto é o próprio Wittgenstein, algo, aliás, que ele 

próprio já ressalta em seu prefácio ao observar que seus novos pensamentos “apenas poderiam 

ser compreendidos por sua oposição ao [seu] velho modo de pensar, tendo-o como pano de 

fundo” (p. 8). Vejamos, então, algumas ideias desse “velho modo de pensar” do autor a fim de 

compreendermos melhor, conforme sua própria orientação, suas novas ideias. São estas que 

serão determinantes para a emergência das discussões sobre arte na tradição da filosofia 

analítica. 
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Uma das teses centrais do Tractatus é a de que há uma estreita relação entre o mundo 

e a linguagem, na medida em que esta espelha, por sua estrutura, a estrutura daquele. Na 

verdade, a metáfora presente em “espelhar” não é a mais adequada, já que Wittgenstein se 

serve explicitamente de uma descrição bastante rica para caracterizar essa relação da 

linguagem em relação ao mundo no aforismo 4.01: “A proposição é uma figura [Bild] da 

realidade. A proposição é um modelo da realidade [Wirklichkeit]104” (p. 165). A estrutura da 

linguagem a que estamos nos referindo aqui diz respeito à linguagem concebida como 

resultado da análise, isto é, à forma lógica da proposição, e não à linguagem natural, 

entendida como o ponto de partida desse processo. Desse modo, mediante a análise lógica da 

linguagem, podemos conceber sua estrutura lógica subjacente e, por meio desta, dado que ela 

figura o mundo por meio de suas proposições, conceber a estrutura do próprio mundo; da 

lógica, então, somos levados à ontologia. Assim, para ele, da mesma maneira que os 

elementos mais básicos constitutivos do mundo são seus objetos (Gegenstandes) ou coisas 

(Dinge) – o aforismo 2.02 diz que “O objeto é simples” e o 2.021 que “Os objetos constituem 

a substância do mundo. Por isso não podem ser compostos” (p. 139) –, os elementos mais 

simples da linguagem são os nomes (Namen), sendo que o nome, segundo o aforismo 3.203, 

“representa o objeto. O objeto é seu significado” (p. 151). Os objetos ou coisas, quando 

relacionados no mundo, constituem estados de coisas (Sachverhalt) – conforme revela o 

aforismo 2.01: “O estado de coisas é uma ligação de objetos (coisas)” (p. 135) –, e, de 

maneira correlata, nomes reunidos no âmbito da linguagem constituem uma proposição 

elementar (Elementarsatz) – como atesta o aforismo 4.21: “A proposição mais simples, a 

proposição elementar, assere a existência de um estado de coisas”, sendo que, segundo o 

aforismo 4.22, “A proposição elementar consiste em nomes. É uma vinculação, um 

encadeamento de nomes” (p. 189). De acordo com o aforismo 2, estados de coisas, quando 

existentes, são chamados de “fatos” (Tatsachen) ou “o caso” (Der Fall): “O que é o caso, o 

fato, é a existência de estados de coisas” (p. 135) e, na linguagem, aos fatos correspondem as 

proposições (Satze), conforme acabamos de ver ao citar o aforismo 4.01 logo acima. E o 

mundo (Die Welt), nada mais é do que “a totalidade dos fatos” (aforismo 1.1), ou “tudo que é 

o caso” (aforismo 1, p. 135), enquanto a linguagem nada mais é do que “a totalidade das 

proposições” (aforismo 4.001, p. 165). É esse completo paralelismo lógico-ontológico (nomes 

– objetos/coisas; proposições elementares – estados de coisas; proposições – fatos/caso; 

                                                 
104 Na verdade, no Tractatus, Wittgenstein faz uma distinção entre “mundo” (Die Welt) “realidade” 
(Wirklichkeit): o mundo é aquilo que é representado pela totalidade das proposições verdadeiras (cf. aforismo, 
2.04, p. 141), ao passo que a realidade é aquilo representado pela totalidade das proposições, inclusive as 
proposições falsas (cf. aforismo 2.06, p. 141). 
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linguagem – mundo) que fundamenta a afirmação de que há uma essência da linguagem, uma 

vez que há uma essência do mundo; o mundo é algo absolutamente independente de qualquer 

determinação humana, mas a lógica da linguagem está estruturalmente vinculada a ele.  

Podemos, agora, com mais clareza, ver como a interpretação que Wittgenstein 

apresenta da passagem de Agostinho se aplica às ideias então defendidas por ele no Tractatus: 

as palavras da linguagem denominam objetos, frases são ligações de palavras – logo, 

representam a ligação de objetos – e, assim, palavras têm significações fixas, uma única para 

cada palavra. E um dos objetivos principais da primeira parte das Investigações é exatamente 

contestar essa concepção de linguagem segundo a qual os significados das palavras são fixos 

(por serem objetos determinados – objetos físicos no caso de Agostinho e objetos lógicos no 

caso do Tractatus) e exclusivos para cada uma delas. O argumento principal de Wittgenstein 

nesse sentido nada mais é do que uma estratégia de chamar a atenção do leitor para aquilo que 

a linguagem de fato é. Por isso, para sermos mais precisos, mais do que um argumento com 

premissas e conclusão, que o filósofo faz é apresentar diversos exemplos para que essa 

compreensão venha à tona. E o que esses exemplos tentam mostrar é que a linguagem é uma 

coisa extremamente variada, abarcando diferentes atividades e sempre pressupondo contextos 

específicos de enunciação e significação. Assim, se tem algo que a linguagem decididamente 

não é, é algo fixo e determinado. É no contexto dessas ideias que devemos entender aquilo 

que o segundo Wittgenstein chama de “jogo de linguagem” (Sprachespiel). Numa passagem 

bastante reveladora (§23) da diferença entre sua nova abordagem e a perspectiva agostiniana 

apresentada em seu primeiro livro, o filósofo destaca a importância de se “comparar a 

multiplicidade das ferramentas da linguagem e seus modos de emprego, a multiplicidade das 

espécies de palavras e frases com aquilo que os lógicos disseram sobre a estrutura da 

linguagem”, acrescentando ao termino da frase a seguinte observação, assim mesmo entre 

parênteses: “(E também o autor do Tractatus Logico-Philosophicus)” (1979, p. 19). Aquilo 

que os lógicos “disseram sobre a estrutura da linguagem” foi justamente que a linguagem era 

algo uno, com uma essência passível de ser revelada por meio da análise lógica e, nesse 

ponto, todos erraram. A linguagem, mais do que uma rede estática de significações, é algo 

vivo e dinâmico, que depende fundamentalmente das ações e interesses humanos para se 

articular, daí a possibilidade dela ser empegada para comandar, descrever, produzir algo 

segundo uma descrição, relatar, conjecturar, expor uma hipótese, provar uma hipótese, 

inventar histórias, ler, cantar, resolver enigmas, traduzir, pedir, agradecer, maldizer, saudar, 
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orar, etc.105 Mas, se a linguagem não possui uma essência, se as palavras não têm significados 

determinados, o que explica o fato de geralmente sermos capazes de aplicar corretamente 

nossos conceitos quando referimos as coisas no mundo? Como podemos falar sobre as 

estrelas, sobre livros, sobre a ciência, sobre a justiça, etc., se todas essas coisas não 

correspondem a algo determinado e preciso? Para responder a questionamentos desse tipo, 

Wittgenstein lança mão da noção de “semelhanças de família” (Familienähnlichkeit). Em uma 

das passagens mais conhecidas de suas Investigações (§66), o autor pede que consideremos o 

emprego do termo “jogo”: 

 
Refiro-me a jogos de tabuleiro, de cartas, de bola, torneios esportivos, 
etc. O que é comum a todos ele? Não diga: “Algo deve ser comum a 
eles, senão não se chamariam ‘jogos’” – mas veja se algo é comum a 
eles todos. Pois, se você os contempla, não verá na verdade algo que 
fosse comum a todos, mas verá semelhanças, parentescos, e até toda uma 
série deles. Como disse: não pense, mas veja! – Considere, por exemplo, 
os jogos de tabuleiro com seus múltiplos parentescos. Agora passe para 
os jogos de cartas: aqui você encontrará muitas correspondências com 
aqueles da primeira classe, mas muitos traços comuns desaparecem e 
outros surgem. Se passarmos agora aos jogos de bola, muita coisa 
comum se conserva, mas muitas se perdem. (...) E tal é o resultado dessa 
consideração: vemos uma rede complicada de semelhanças, que se 
envolvem e se cruzam mutuamente. Semelhanças de conjunto e de 
pormenor. (pp. 18-19) 
 

Para Wittgenstein, não existe uma característica ou um conjunto de características comum a 

todos os jogos, isto é, não há nada que seja essencial a todas as atividades que comumente 

chamamos de “jogos”. O conceito JOGO refere apenas uma coleção de atividades que se 

assemelham umas às outras em vários aspectos, mas que não compartilham uma característica 

essencial presente em todas elas. Mesmo quando consideramos propriedades mais genéricas, 

não há nenhuma presente em todos os jogos. Basta ver que é assim. O problema surge quando 

se pensa que tem que existir algo essencial, pois aí estamos saindo do limite da linguagem e 

buscando algo que extrapola o uso que efetivamente fazemos de seus termos. Se atentarmos 

às coisas que de fato chamamos de jogos, veremos que não há nada que seja essencial a todas 

elas para serem jogos. Nem mesmo a característica de envolver competição entre os jogadores 

é comum a todos os tipos de jogos que conhecemos ou podemos imaginar – pensemos no caso 

dos jogos de paciência, ou em alguma forma de jogo colaborativo. Tampouco a característica 

de existir vencedores ou perdedores, já que uma criança que arremessa uma bola contra a 

parede para pegá-la de volta joga para se entreter com uma atividade onde não há 
                                                 
105 Esses diversos “jogos de linguagem” são dados como exemplo pelo próprio Wittgenstein no §23 das 
Investigações (cf. p. 19). 
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possibilidade de derrota (se a bola lhe escapa das mãos ao retornar após o contato com a 

parede, a criança não é derrotada; ela apenas comete um erro na execução do seu jogo). 

Talvez, então, o entretenimento pudesse ser uma característica essencial aos jogos – mas não, 

uma vez que muitos jogos envolvem competição e não entretenimento (ainda que, é claro, um 

jogador possa se entreter ao competir). Ou seja, quando buscamos algo essencial a todos os 

jogos, simplesmente não encontramos nada comum presente em cada um deles. O que 

encontramos são apenas semelhanças, várias semelhanças, poucas semelhanças, semelhanças 

que ora se apresentam, ora não. Um jogo A poderia ter uma semelhança X com o jogo B e 

uma semelhança Y com o jogo C, mas B e C poderiam não ter qualquer traço em comum e, 

ainda assim, todos poderiam ser genuinamente reconhecidos como jogos. É, portanto, pela 

constatação dessas redes de semelhanças que conseguimos empregar o termo “jogo” com 

relativa precisão: procuramos semelhanças de família entre essas atividades e encontramos 

diversas delas, ainda que nenhuma esteja presente em todos os casos. Desse modo, a ideia de 

essência, além de ser uma quimera do ponto de vista empírico, não desempenha qualquer 

função explicativa na maneira como usamos termos gerais, isto é, na maneira como realmente 

empregamos os conceitos. Dai a recomendação feita por Wittgenstein no §116 das 

Investigações: “Quando os filósofos usam uma palavra – ‘saber’, ‘ser’, ‘objeto’, ‘eu’, 

‘proposição’, ‘nome’ – e procuram apreender a essência da coisa, deve-se sempre perguntar: 

essa palavra é usada de fato desse modo na língua em que ela existe?” (p. 55). É o contexto do 

uso que nos revela a maneira correta como empregamos um conceito. Do contrário, estamos 

impondo ao mundo uma expectativa fundada em preconceitos historicamente consolidados 

que lhe é completamente estranha: buscamos essências para explicar a relação da linguagem 

com o mundo, mas o exame dessa relação não nos leva a acreditar (ou pelo menos não 

deveria) na existência de nada desse tipo. Portanto, se quisermos entender nosso pensamento, 

temos que entender como a linguagem funciona de fato, e é atentando para seus usos nos mais 

variados jogos de linguagem que podemos aprender algo nesse sentido. 

 

3.2 A EMERGÊNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE AS TEORIAS ESTÉTICAS NA 

FILOSOFIA ANALÍTICA 

 

 Conforme já foi dito, é no contexto das novas ideias de Wittgenstein sobre a 

linguagem que as discussões sobre o tema da natureza da arte na filosofia analítica começam a 

ganhar fôlego. Até então, o trabalho de análise característico dessa tradição havia centrado 

seus interesses sobre temas relativos às ciências naturais, à matemática e, claro, sobre a 
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própria linguagem. Esse tipo de visão da tarefa da filosofia pode ser fartamente encontrado 

nas obras dos chamados “empiristas lógicos” ou “positivistas lógicos”. Por exemplo, segundo 

um dos representantes mais importantes desse movimento, o filósofo alemão Rudolf Carnap 

(1891-1970), o método da filosofia poderia ser descrito como “a análise lógica dos 

enunciados e conceitos da ciência empírica” (AYER, 1959, p. 133)106. Outro importante 

defensor das ideias do empirismo lógico, o filósofo austríaco Herbert Feigl (1922-1971), 

destacou, no artigo Logical positivism, escrito em co-autoria com o filósofo estadunidense 

Albert Blumberg (1906-1997) e publicado em 1931, que o característico da filosofia 

incorporada por positivista como eles era a “interpretação radicalmente nova da natureza, 

objetivo e propósito da filosofia – uma interpretação obtida gradualmente por meio de 

investigações profundas em torno dos fundamentos da lógica, da matemática e da física” (p. 

281). O primeiro Wittgenstein, por sua vez, excluiu do âmbito da análise e, assim, da 

atividade filosófica, qualquer domínio que não o das matemáticas e o das ciências naturais; é 

por isso, diz ele no aforismo 6.421, que a “ética não se deixa exprimir”, afirmando em seguida 

que a “ética e a estética são uma só” (1994, p. 277). Frege107 e Russell tampouco escreveram 

textos abordando o tema das artes, mesmo o último tendo se interessado por um leque mais 

amplo de questões e temas, como a ética, os costumes e a política. Segundo Carl Spadoni 

(1984), em 1929, quando questionado em uma entrevista sobre de sua concepção a respeito 

das artes, Russell simplesmente respondeu “Atualmente não tenho uma visão sobre a arte” 

(1984, p. 49); e mesmo tardiamente, em uma carta escrita a um amigo em 1963, com sua 

sinceridade habitual o filósofo relatou não ter nenhuma opinião acerca das artes gráficas, uma 

vez que “a filosofia da arte é um assunto que nunca estudei e, assim, qualquer ideia que eu 

pudesse expressar a respeito seria de pouco valor” (p. 49). 

 Mas, mais do que proporcionar um renovado contexto teórico para a discussão das 

ideias sobre arte no desenvolvimento da filosofia analítica, foi o próprio Wittgenstein que 

impulsionou essa reflexão. É isso pelo menos que sugere o seguinte relato de George E. 

Moore (1873-1958), outra figura de grande importância para a história da filosofia analítica, 

ao discorrer sobre as aulas dadas por Wittgenstein em Cambridge durante o período de 1930-

1933: 
                                                 
106 O artigo de Carnap que traz essa afirmação foi publicado originalmente em 1930-31, sob o nome Die alte und 

die neue Logic. A citação acima remete à tradução para o inglês The old and the new logic, feita por Isaac Levy. 
107 A título de precisão, vale ressaltar que Frege chegou a fazer algumas considerações a respeito da noção de 
beleza, principalmente em seu artigo O pensamento: uma investigação lógica, publicado originalmente em 1918. 
No Brasil, esse texto foi publicado sob a organização e tradução do Prof. Paulo Alcoforado (FREGE, Gottlob. 
Investigações lógicas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2002, pp. 11-39). Esse tema e sua relação com a concepção de 
verdade proposta por Frege foi explorado por Simon Evnine no artigo Frege on beauty, truth and goodness, 
publicado no periódico Manuscrito – Revista Internacional de Filosofia, 26, 2, 2003, pp. 315-330. 
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Wittgenstein concluiu [as aulas de maio de 1932 em Cambridge] com 
uma longa discussão [sobre estética]. Ele introduziu a discussão tratando 
de um problema do significado das palavras sobre o qual disse que 
nunca havia trabalhado antes. Ele ilustrou esse problema com o exemplo 
da palavra “jogo” dizendo que (1) mesmo se houvesse algo comum a 
todos os jogos, não se seguiria daí que é isso que queremos significar ao 
chamar a um jogo em particular de “jogo”, e (2) que a razão pela qual 
chamamos tantas atividades diferentes de “jogos” não precisa ser a de 
que há algo comum a todas elas, mas apenas a de que há uma “transição 
gradual” de um uso para outro, embora possa não existir nada em 
comum entre os dois extremos da série. (1955, p. 17) 
 

Esse testemunho de Moore a respeito da posição de Wittgenstein é revelador, pois mostra 

aspectos da gênese de sua negação da tese agostiniana da linguagem, em especial a negação 

da existência de uma natureza comum às coisas referidas por uma mesma palavra. Assim, se 

por volta de 1929 Wittgenstein ainda estava preso a uma concepção essencialista da 

linguagem, conforme vimos na citação de uma passagem de seu texto Some remarks on 

logical form feita na seção anterior, agora, por volta de 1932, ao expor um problema sobre o 

significado “que nunca havia trabalhado antes”, o autor já mostra uma profunda mudança de 

pensamento. E a vinculação dessas observações acerca do significado de “jogos” com a área 

da estética é, conforme veremos logo adiante, um ponto comum aos primeiros autores que se 

puseram a discutir a possibilidade das teorias estéticas tradicionais. 

No final da década de 1940 essa reintegração das questões pertinentes às teorias 

estéticas no rol de temas abordados pelos filósofos analíticos já pode ser plenamente 

percebida. A obra de Arthur Pap publicada em 1949 com o título de Elements of analytic 

philosophy, concebida como “uma ilustração do método de análise lógica” (p. viii), traz em 

seu capítulo introdutório orientações e considerações a respeito do que seria uma investigação 

estética legítima, isto é, em conformidade com as exigências metodológicas da filosofia 

analítica, ainda que sem desenvolvê-la ou aplicá-la a casos específicos. Segundo Pap, essa 

investigação poderia assumir tanto uma perspectiva mais empírica quanto uma perspectiva 

estritamente analítica108 (divisão também aplicável, segundo ele, à investigação ética). A 

dimensão empírica, ou das questões de fato, seria aquela fundada sobre as ciências e seus 

                                                 
108 Essa mesma dualidade na abordagem estética também é destacada por Monroe C. Beardsley (1988) em sua 
obra Aesthetics from Classical Greece to the present: a short history, originalmente publicada em 1966: “Ao 
passo que alguns estetas têm trabalhado no sentido de avançar sua pesquisa como uma ciência empírica, tentando 
levantar suas questões de tal maneira que os resultados da psicologia e das investigações da história da arte 
possam acrescentar algo a elas, outros (geralmente por conta do seu embaraço com o estado da estética, 
frequentemente deplorada) buscaram auxílio em um reexame das próprias fundações e metodologia da estética. 
Ao fazer isso, alinharam a estética com um movimento dominante na filosofia empirista ocidental: o movimento 
agora amplamente conhecido como Análise Filosófica” (p. 385). 



143 
 
métodos (e, nesse sentido, poderíamos falar de uma psicologia estética ou de uma sociologia 

estética), ao passo que a dimensão analítica deveria ser considerada como a abordagem 

filosófica por excelência (“somente a estética analítica pode ser considerada como um estudo 

filosófico”, p. 16). E, nessa dimensão analítica, o propósito central da atividade intelectual do 

esteta só poderia ser o da clarificação de significados, o que necessariamente conduzira a 

estética para uma espécie de exercício definicional:  

 
Ao discutir a natureza da ética e da estética, tradicionalmente 
consideradas departamentos do conhecimento “filosófico”, 
argumentamos, a partir de um viés que poderia ser chamado de 
“positivista”, que qualquer questão oriunda dessas disciplinas deveria 
ser ou uma questão de fato ou uma questão de análise lógica ou 
definição. (p. 19) 
 

O que Pap considera como uma abordagem analítica (“de análise lógica ou definição”) em 

estética – e, portanto, uma abordagem genuinamente filosófica – englobaria, por um lado, 

questões envolvendo o uso de conceitos avaliativos na crítica de arte e, por outro, questões 

descritivas em torno de conceitos não-avaliativos empregados no discurso sobre as artes – 

sendo essas questões relativas a conceitos não-avaliativos que ele considera 

fundamentalmente como exemplos de um típico “problema de definição”. Ou seja, por um 

lado, “uma tentativa de determinar critérios a partir dos quais julgamentos críticos a respeito 

das artes poderiam ser testados” (p. 16), ou até mesmo a defesa da impossibilidade dessa 

tarefa, e, por outro, uma discussão de temas como a “distinção entre a arte expressiva e a arte 

representativa” (p. 17).  

Preocupada acima de tudo com a clarificação do discurso estético, essa abordagem 

dual destacada por Pap poderia ser perfeitamente ilustrada pela obra New bearings in esthetics 

and art criticism, de Bernard Heyl, publicada alguns anos antes, em 1943 (e reeditada em 

1947)109. Nesse livro, o filósofo inglês se propõe a discutir o que considera serem “aspectos 

cruciais da análise artística”, dividindo-os em duas categorias: os problemas semânticos (os 

quais, afirma ele no prefácio do texto, “foram pouco considerados, se é que chegaram a ser”) 

e os problemas de avaliação – divisão que, inclusive, reflete a estrutura da obra, organizada 

em duas partes. Ou seja, exatamente a abordagem analítica em suas dimensões descritiva e 

avaliativa identificadas por Pap. E é no contexto de sua exploração dos problemas semânticos 

(ou descritivos) que a questão da definição do conceito ARTE ingressa explicitamente na obra 

dos filósofos analíticos. Seu ponto de partida, ao chamar a atenção para a necessidade de 
                                                 
109 A obra de Heyl é “um dos primeiros livros desse gênero” (p. 386), diz Beardsley (1988) referindo-se à ideia 
de uma estética de cunho analítico. 
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mostrar “de que maneira e em que medida a confusão linguística é responsável pela 

inadequação da estética e da crítica de arte contemporânea” (p. 1), mostra claramente sua 

afiliação a essa tradição. Para ele, uma das maiores fontes desse tipo de confusão é a falsa 

noção de que “aquilo que os semanticistas chamam de definições ‘reais’ ou ‘metafisicamente 

realistas’ (...)” tenha qualquer validade para o conhecimento; e são essas definições, explica o 

autor, “que pretendem revelar a ‘verdadeira natureza’, as ‘características últimas’, a 

‘quididade’, ‘Essência’ ou ‘Realidade’ de seus referentes” (p. 10). E um dos conceitos 

discutidos por Heyl para ilustrar essa equivocada tese semântica é justamente o uso do 

conceito ARTE. O grande problema com essa ideia de uma que definição pode revelar algo de 

essencial acerca das coisas referidas por um conceito, ou, dito de outra maneira, que uma 

palavra possui uma significação fixa e determinada, é que ela depende de um entendimento 

errado do que seja a linguagem e de como ela funciona. Mais wittgensteiniano do que isso – 

segundo Wittgenstein, que fique claro – impossível:  

 
De fato, todas as palavras que interessam ao esteta e ao crítico 
adquiriram seus significados de uma maneira profundamente mais 
simples do que por meio de uma “confrontação com objetos”. Termos 
como “belo”, “arte”, “estética”, “juízo”, “valor”, “qualidade”, e daí por 
diante, nunca estiveram vinculados a referentes específicos, senão que 
foram parte de diversos contextos, cujos significados estão sempre 
mudando em maior ou menor medida. (HEYL, 1947, p. 8) 
 

Dessa perspectiva, as teorias estéticas tradicionais seriam, para Heyl, resultado de 

pressuposições equivocadas sobre a linguagem – e, de fato, ele discute e aponta diversas 

confusões linguísticas em torno das teorias expressivistas de Croce e Collingwood (cf. pp. 29-

46).  

Como solução para os problemas teóricos decorrentes do recurso equivocado às 

definições reais, Heyl propõe como alternativa somente o uso de definições estipulativas, 

chamadas por ele de “definições volicionais”, no âmbito dos debates estéticos. Desse modo, 

as definições nada mais seriam do que propostas de significação, podendo ser ajustadas às 

intenções e acordos entre os interlocutores. Tais definições seriam, então, definições de 

palavras, não de coisas – e nem de conceitos, entendidos estes segundo o modelo definicional 

clássico. E, segundo Heyl, longe de ser um empreendimento arbitrário, o uso das definições 

volicionais, além de se basear em critérios como os de clareza e inteligibilidade e o de 

utilidade para lidar com o tema tratado, deveria também repousar sobre o uso estabelecido da 

linguagem, pois “ainda que o uso não fixe permanentemente o significado das palavras, em 

grande medida é ele que regula os hábitos verbais que possibilitam nossa comunicação” (p. 
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15). Tal como nas Investigações de Wittgenstein, é para o uso efetivo da linguagem que temos 

que mirar quando se trata de buscar formas mais genuínas de conhecimento; fora da 

linguagem ordinária corremos o risco de nos perder em ilusões. 

Apesar do pioneirismo histórico do trabalho de Heyl ao aplicar ideias 

wittgensteinianas para pensar o conceito ARTE já início da década de 1940, é a década 

seguinte que geralmente é apontada como marco dos debates sobre a teoria estética na 

filosofia analítica, com destaque para a coletânea de artigos Aesthetics and language, editada 

por William Elton e publicada em 1954110. A seleção feita por Elton traz dez artigos escritos 

por filósofos de países anglófonos (Inglaterra, Escócia, EUA e Austrália), com apenas um 

deles inédito até então111. Entre os textos já disponíveis anteriormente, há um da filósofa 

inglesa Helen Knight (1899-1984) que foi publicado bem antes dos demais, em 1936, sob o 

título de The use of “good” in aesthetic judgements112, tendo os outros oito sido publicados 

entre os anos de 1948 e 1952. O caráter de novidade e os ares de desbravamento de um 

prolífico terreno de investigação foram destacados por Elton nos parágrafos iniciais de sua 

apresentação ao material compilado: 

 
[Esta antologia] pretende fornecer aos filósofos e seus estudantes uma 
quantidade de material que possa servir como modelo de um 
procedimento analítico na estética. Apesar da escassez de tais exemplos, 
apareceram trabalhos suficientes para formar um livro capaz de 
estimular mais estudos. (p. 1) 
 

                                                 
110 É assim, por exemplo, que Carmo D’Orey, na introdução de sua coletânea de textos intitulada O que é a arte 

– a perspectiva analítica, observa essa história: “[N]a década de 50, um grupo de autores, que se recamava na 
tradição de Frege, Russell, Moore e, em particular do segundo Wittgenstein, propôs-se a tirar a estética daquilo 
que consideravam a estagnação (...). Os textos mais significativos deste ponto de vista encontram-se coligidos 
em William Elton, Aesthetics and language” (2007, p. 11). A professora Noeli Ramme também destaca a década 
de 1950 como início das discussões sobre arte na filosofia analítica: “É só a partir o final da década de 50 que se 
pode realmente falar da existência de uma estética de cunho analítico” (2009, p. 197). Décadas antes, Benjamin 
Tilghman já havia emitido parecer semelhante: “Uma data que servirá par marcar de forma simbólica o início 
desse novo interesse [dos filósofos analíticos] é 1954, o ano em que William Elton publicou sua bem conhecida 
coletânea de artigos inspirados analiticamente sob o título de Aesthetics and language” (1973, p. 1). 
111 Trata-se do artigo A study of the irrefutability of two aesthetic theories, da filósofa Beryl Lake. Apesar dessa 
autora ter escrito artigos que foram publicados em influentes periódicos de filosofia, além da sua contribuição à 
importantíssima coletânea de Elton, as informações disponíveis a seu respeito na internet são absolutamente 
escassas. 
112 O texto de Knight discorre, como seu nome anuncia, sobre a questão da avaliação artística e repercute ideias 
que foram trabalhadas por Wittgenstein no período em que ele ministrou aulas em Cambridge e, segundo o relato 
de Moore que vimos acima, dedicou parte de sua reflexão a temas estéticos. Levando em conta a data de 
publicação de seu artigo, bem como o fato de que ela própria frequentou essas aulas de Wittgenstein – aulas que, 
segundo a transcrição de conteúdos feita pela filósofa estadunidense Alice Ambrose (1906-2001) e por sua 
colega, a filósofa inglesa Margaret Macdonald (1907-1956), esta uma das autoras também presentes na edição de 
Elton, exploraram a relação entre os conceitos de “bom” e de “belo” (cf. AMBROSE, 1979, pp. 34-38) – o tema 
do artigo de Knight reflete perfeitamente o novo interesse pela estética instigado pelo filósofo austríaco. 
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Mas o fato é que nem todos esses artigos apresentam reflexões sobre o conceito ARTE e sua 

definição. Metade deles são considerações voltadas exclusivamente para o aspecto avaliativo 

da linguagem empregada na prática da crítica de arte113, sendo que a outra metade, além de 

também se dedicar a uma análise da dimensão avaliativa do discurso, orienta-se à refutação de 

teorias estéticas tradicionais114, como a da arte como expressão115 e da arte como forma116. Ou 

seja, diferentemente do texto de Heyl, nenhum desses artigos coloca explicitamente o 

problema da definição do conceito ARTE, chegando apenas a considerar tangencialmente a 

questão ao discutirem diversos problemas em torno das teorias tradicionais mencionadas. 

Assim, embora Elton ressalte que os diversos autores reunidos em sua antologia de 

textos obviamente sustentam pontos de vista divergentes e, em alguns casos, até contrários, 

ele observa que é possível encontrar alguns importantes pontos em comum presentes em todas 

a abordagens. Todos os autores que participaram da coletânea estão de acordo, por exemplo, 

com o fato de que as fontes de confusão que impregnam o discurso da estética tradicional são 

basicamente as mesmas. Elton, então, enfatiza quatro desses pontos: (1) o perigo de uma 

abordagem generalista, ou seja, a ideia de que o discurso estético refere-se a um tipo geral e 

único de coisa, seja quando emprega o termo “arte”, seja quando emprega o termo “belo” e 

tantos outros tão familiares às teorias estéticas – a ideia de que o uso de um termo geral 

remete a uma espécie de entidade geral é erro tão crasso quanto o cometido por “uma criança 

que imagina que todos os MacTavishes do mundo pertencem à família dos MacTavishes que 

mora na casa ao lado” (p. 3); (2) outro aspecto, intimamente ligado ao primeiro, é a 

predisposição ao essencialismo que marca o discurso tradicional, “a crença de que há uma 

essência ou natureza última presente em um objeto, e que para entender tal objeto 

primeiramente é necessário apreender sua essência” (p. 3); (3) o uso de analogias 

equivocadas para fins explicativos, como quando se pretende estabelecer algo sobre a estética 

com base em considerações sobre a ética, ou sobre a ciência; e (4) a crença de que uma teoria 

estética pode ser desenvolvida como uma teoria não-empírica, isto é, que a estética, ou partes 

dela, são uma espécie de disciplina a priori. 

                                                 
113 Esse é o propósito dos textos dos filósofos ingleses Gilbert Ryle (1900-1976), Feelings, e Stuart Hampshire 
(1914-2004), Logic and appreciation, e suas conterrâneas, as já mencionadas (na nota anterior) MacDonald, 
Some distinctive features of arguments used in criticism of the arts, e (no corpo do trabalho) Knight; e do 
filósofo estadunidenses Arnold Isenberg (1911-1965), Critical communication.  
114 O filósofo escocês Walter Gallie (1912-1998), The function of philosophical aesthetics, e o estadunidense 
Paul Ziff (1920-2003), Art and the “object of art”, articularam ataques aos pressupostos idealistas de algumas 
teorias estéticas tradicionais, enquanto o filósofo australiano John Passmore (1914-2004), The dreariness of 

aesthetics, centrou sua atenção sobre a chamada “teoria orgânica”. 
115 É o caso dos artigos de Lake e do filósofo estadunidense Oets Bouwsma (1898-1978), The expression theory 

of art. 
116 Também abordada no artigo de Lake. 
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E estreitamente ligado a esses quatro pontos comuns indicados por Elton está um 

outro, mais explícito em alguns dos textos, menos em outros, mas certamente no  horizonte de 

todos: a rejeição de qualquer forma de filosofia idealista. Como acontece com praticamente 

todos os rótulos e “ismos” utilizados para identificar correntes ou escolas de pensamento, 

posições ideológicas, perspectivas metodológicas, movimentos artísticos, etc., o uso do termo 

“idealismo” também se revela multifacetado e bastante diverso. Por exemplo, em debates 

envolvendo questões éticas ou políticas, “idealismo” costuma designar a crença de que certos 

fins absolutamente desejáveis – às vezes alcançáveis, às vezes não – devem guiar as opiniões, 

decisões e ações humanas; é nesse sentido que se diz coisas como “Você está sendo muito 

idealista” quando alguém expressa uma posição estranha aos fatos ou às tendências 

socialmente majoritárias, como o fim da corrupção institucional ou a defesa da ideia de justiça 

socioeconômica (nesse sentido, o oposto da perspectiva idealista seria o realismo, ou seja, 

uma interpretação do mundo social fundada mais estreitamente em seu estado efetivo – 

“Sejamos mais realistas a respeito desse assunto”). Em nossa comunicação cotidiana, esse 

uso, que toma “idealismo” e “otimismo” quase como sinônimos, é certamente o mais 

recorrente. Já em seu uso mais técnico, em especial no âmbito das teorias filosóficas, o termo 

“idealismo” geralmente117 é empregado para nomear uma certa tese acerca da natureza da 

realidade (uma tese metafísica ou ontológica, como diriam os filósofos). De acordo com essa 

tese, aquilo que consideramos ser a realidade, isto é, a totalidade das coisas à nossa volta 

(nossos livros, nossas roupas, nossa mobília, os rios, as montanhas, as estrelas, as galáxias, 

etc.), é algo essencialmente não material118 e, sendo assim, sua existência está condicionada a 

atividades e operações cuja natureza são de ordem mental ou espiritual; nesse sentido, o 

oposto do idealismo seria, por um lado, o materialismo, ou seja, a ideia de que tudo que existe 

se reduz às diferentes configurações da matéria e, por outro, o realismo, quer dizer, a tese de 

que a realidade teria uma existência independente de qualquer forma de cognição. Na filosofia 

moderna esse tipo de tese idealista foi defendida pelo bispo e filósofo irlandês George 

Berkeley (1685-1753), conforme atesta esta passagem de sua principal obra, Princípios do 

conhecimento humano, publicada em 1710:  

 

                                                 
117 É possível, no entanto, encontrar na literatura filosófica o uso do termo “idealismo” para designar a tese 
epistemológica (isto é, uma tese a respeito da natureza do conhecimento) segundo a qual os objetos próprios do 
nosso conhecimento são representações mentais do mundo externo, comumente chamadas de “ideias”. Esse uso 
pode ser, encontrado, segundo Silva (1993; cf. pp. 7-8), por exemplo, na filosofia de Descartes. 
118 “Se acaso o Idealismo moderno chega a uma conclusão sobre o universo, essa conclusão pode exprimir-se 
dizendo que ele é espiritual” (MOORE, 1903, p. 433).  
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Quanto ao que é dito da existência independente de coisas não pensantes 
sem nenhuma relação com seu ser percebido, isso parece perfeitamente 
ininteligível. Seu esse é percipi119, e não é possível que tenham alguma 
existência fora da mente ou das coisas pensante que as percebam” 
(§3)120.  
 

O idealismo alemão, principalmente o idealismo de matriz hegeliana, era o tipo de 

filosofia dominante no ensino das universidades inglesas a partir da segunda metade do século 

XIX121. Diferentemente do que aconteceu com o idealismo em outras partes da Europa, como 

na Itália, em sua versão inglesa essa filosofia apareceu como um desenvolvimento tardio e 

exerceu forte influência por lá pelo menos até as primeiras décadas do século XX. O cenário 

começo a mudar quando Russell e Moore, anteriormente defensores dessa filosofia, voltaram-

se contra seus princípios e, assim abriram caminho para ideias que culminariam com a gênese 

da filosofia analítica. Nesse sentido, é conhecido o relato de Russell (1959): 

 
Foi próximo do fim de 1898 que Moore e eu nos rebelamos tanto contra 
Kant quanto contra Hegel. Moore abriu o caminho, mas eu segui de 
perto suas pegadas. Acho que a primeira explicação publicada da nova 
filosofia foi o artigo de Moore sobre “A natureza do juízo” que saiu na 
Mind. Embora nem ele nem eu aceitaríamos hoje todas as doutrinas 
desse artigo, eu, e acredito que ele também, ainda concordaríamos com 
sua parte negativa – ou seja, com a doutrina de que os fatos são em geral 
independentes da experiência. (p. 42) 
 

Não por acaso, portanto, as principais teorias estéticas discutidas na filosofia 

anglófona na primeira metade do século XX mostram-se presas à filosofia idealista: uma 

versão mais hegeliana, representada pelo pensamento de Collingwood (e, na Itália, pelo 

pensamento de Croce, autor amplamente discutido pelos filósofos ingleses interessados nas 

questões estéticas), e outra versão mais kantiana, de caráter formalista, representada pelo 

pensamento de Bell e Fry. Vimos que Bell publica Art em 1914 e as principais publicações de 

Roger Fry, como Vision and design, vieram a público nas décadas de 20 e 30; Collingwood 

publica seus Principles of art em 1938. Desse modo, assim como em um nível mais global a 

filosofia analítica pode ter sua origem associada a uma rejeição das posições idealistas, 

também no âmbito da estética e da filosofia da arte, é como uma crítica ao idealismo que a 

estética analítica começa a ganhar espaço. 

 

                                                 
119 Traduzindo os termos latinos: “seu ser é ser percebido”. 
120 Trata-se aqui da tradução que Jaimir Conte fez das obras de Berkeley (2010). 
121 Cf. Copleston,1994, p. 146. 
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3.3 A FILOSOFIA ANALÍTICA E A DISCUSSÃO SOBRE A DEFINIÇÃO CLÁSSICA 

DO CONCEITO ARTE 

 

 Agora que tomamos contato com algumas características básicas da abordagem 

teórico-metodológica dos filósofos analíticos e vimos como essa abordagem se voltou de 

modo tardio para a consideração das questões habitualmente discutidas pelas teorias estéticas 

tradicionais, podemos mapear os desdobramentos históricos mais importantes que esse 

interesse renovado promoveu. Desse modo, no que segue, exploraremos as teses e argumentos 

de uma primeira onde de autores que se dedicou diretamente a pensar a possibilidade e o 

papel teórico de uma definição do conceito ARTE baseada no modelo clássico. Nesse sentido, 

examinaremos e avaliaremos aqui as ideias apresentadas nos artigos de três filósofos 

estadunidenses: The task of defining a work of art (1953), de Paul Ziff, The role of theory in 

aesthetics (1956), de Morris Weitz (1916-1981), e Does aesthetics rests on a mistake? (1958), 

de William Kennick (1923-2009)122. Veremos, então, que todos esses autores rejeitaram 

qualquer teoria estética de cunho generalista/essencialista, algo bastante comum, conforme 

revelou a coletânea de Elton, entre os autores dessa tradição nesse período inicial de seus 

interesses pelo tema da arte. Em seguida, passaremos para outro grupo de textos, publicados 

na década de 1960 por autores formados na mesma tradição, cuja posição, no entanto, veio a 

contestar a abordagem anti-essencialista defendida na década anterior. Ao explorarmos essa 

nova onda de reflexões analíticas sobre o conceito ARTE, novamente nos deteremos sobre os 

trabalhos de três filósofos estadunidenses: The artworld (1964), de Arthur Danto (1924-

2013), Family resemblances and generalizations concerning the arts (1965), de Maurice 

Mandelbaum (1908-1987), e Defining art (1969), de George Dickie (1926-    ). Essas 

publicações gradualmente contestaram os pressupostos wittgensteinianos dos filósofos anti-

essencialistas da década de 1950 e, com o texto de Dickie, culminaram em uma nova proposta 

de definição do conceito ARTE conforme ao modelo clássico. Essa nova definição se tornaria 

o centro dos debates nas décadas seguintes, gerando uma grande bibliografia de trabalhos 

favoráveis a ela e muitos críticos em relação aos seus resultados. Também tomaremos 

conhecimento dos pontos principais desse debate – uma terceira onda, digamos assim, dos 

desdobramentos mencionados acima. Ao final desse percurso, veremos que a nova proposta 

de definição plantada na década de 1960, embora bastante promissora para superar o desafio 

                                                 
122 Na verdade, Kennick nasceu no Líbano e, após o divórcio entre seus pais, mudou-se com a mãe para os EUA 
em 1928. 
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da escalabilidade que explicitamos no capítulo anterior, mostrou-se internamente 

problemática, deixando espaço para a emergência de novas perspectivas.  

 

3.3.1 A REJEIÇÃO DA AGENDA DEFINICIONAL CLÁSSICA E A LÓGICA DAS 

SEMELHANÇAS DE FAMÍLIA APLICADA AO CONCEITO ARTE 

 

3.3.1.1 Ziff e os diversos usos da expressão “obra de arte” 

 

O problema da definição do conceito ARTE, reconhece Ziff já na primeira frase do 

seu artigo, é um dos mais importantes problemas da estética. Ao explorar o tema, o autor 

assume como viés expositivo a tarefa de compreender porque sua solução é assim tão difícil. 

As dificuldades que circundam o problema da definição de ARTE se evidenciam com 

bastante intensidade tão logo consideremos, como o faz o próprio Ziff, que “as soluções dadas 

a esse problema pelos estetas geralmente têm sido extremamente opostas entre si” (p. 58). 

Vimos no primeiro capítulo, por exemplo, as diferenças consideráveis existentes entre as 

definições propostas por pensadores como Tolstói, e Bell, só para mencionar alguns dos 

autores que examinamos na ocasião. A resposta que emerge ao término da argumentação de 

Ziff é que essas dificuldades se originam de uma pressuposição da teoria estética tradicional 

que se revela tão comum quanto equivocada, a saber, a crença de que há uma única definição 

correta para a expressão “obra de arte”. Em outras palavras, para Ziff é a esperança 

essencialista das teorias estéticas de encontrarem uma característica ou conjunto de 

características que todas e apenas as obras de arte de todos os tempos possuem o que as 

impede de progresso. Ao se posicionar dessa maneira, o filósofo mostra-se plenamente 

alinhado à perspectiva crítica que Elton (1946) destaca na introdução de sua antologia de 

textos quando observa que todos os autores por ele coligidos compartilham a visão de que 

uma das principais fontes de erro nas teorias estéticas tradicionais é sua abordagem 

generalista123. Mas vejamos em mais detalhes como se articula a argumentação de Ziff. 

O que é um livro? O que é uma mesa? Qual seria a melhor maneira de ensinar alguém 

que desconhecesse o significado dessas palavras – uma criança, por exemplo – a empregá-las 

adequadamente em seu discurso? Uma dos modos mais eficazes provavelmente seria o ensino 

por ostensão, ou seja, uma exemplificação do uso das palavras “livro” e “mesa” diante da 

                                                 
123 Vale ressaltar que o próprio Ziff é um dos autores escolhidos por Elton para compor sua coletânea, a qual traz 
como último texto (pp. 170-186) seu artigo Art and the “object of art”, originalmente publicado na revista Mind, 
volume 60, número 240, (out. 1951), pp. 466-480. 
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presença de coisas referidas por esses substantivos: “Olha, isto aqui é um livro”, “Isto aqui é 

uma mesa”. Mas esse ensino por ostensão, para realmente se mostrar frutífero, deveria tomar 

um cuidado especial: os exemplares de livro e mesa utilizados na explicação dos respectivos 

significados deveriam ser casos típicos desses objetos, isto é, tipos de livros e de mesas os 

mais comuns possíveis. Depois da introdução bem sucedida desses termos no vocabulário do 

aprendiz, outros exemplares mais diversos e mais incomuns poderiam ser indicados. Mas 

seria pouco instrutivo que a primeira vinculação entre o termo “livro” e um livro se baseasse 

na experiência de uma daquelas edições em miniatura com cerca 6 cm de altura por 5 cm de  

comprimento124 ou em um livro com a costura da lombada desfeita e suas folhas todas soltas, 

ou que o uso do termo “mesa” fosse ilustrado por um objeto com um tampo irregular e um 

único pé. Esse modo, provavelmente eficaz, de aprendizado do significado dos termos de uma 

língua natural também é, segundo Ziff, a melhor maneira de que dispomos para iniciar uma 

investigação a respeito da definição do conceito ARTE – uma resposta à questão “o que é 

arte?” – e dos problemas que tornam a apresentação dessa definição tão difícil. Ou seja, 

metodologicamente, trata-se de fixar a referência da expressão “obra de arte” a partir da 

indicação daquilo que o autor chama de um “caso explícito” (clear-cut case), isto é, uma coisa 

inegavelmente reconhecida como sendo um referente dessa expressão, e, a partir daí, iniciar 

uma reflexão com o intuito de estabelecer o que a elaboração de uma definição do conceito 

ARTE requer e o que é preciso ser feito para justificar essa definição. Para alcançar esses dois 

objetivos, recomenda Ziff, “Um caso explícito é o lugar para se começar” (p. 58). 

 No entanto, o filósofo reconhece que a analogia entre obra de arte, por um lado, e um 

livro ou uma mesa, por outro, não é absolutamente precisa, já que, ainda que um caso 

explícito de um livro (ou de uma mesa) talvez jamais pudesse ser suscetível de contestação 

por parte de um falante competente no uso de uma língua natural qualquer, no que diz respeito 

às obras de arte, mesmo um caso considerado o mais explícito concebível poderia, em tese, 

ser impugnado: “não há e não pode haver casos explícitos de obras de arte no mesmo sentido 

em que há casos explícitos de mesas, cadeira, etc.” (p. 59). Ou seja, para o autor, ser ou não 

ser uma obra de arte é algo sempre aberto à discussão, mesmo quando consideramos os casos 

aparentemente mais explícitos possíveis. Embora em uma discussão envolvendo pessoas 

familiarizadas com a história da arte ocidental, realmente fosse altamente improvável que 

alguém viesse a contestar o estatuto de obra de arte de um objeto como A ronda noturna 

(1642), uma das mais famosas telas de Rembrandt, isso não seria tão difícil de acontecer em 

                                                 
124 Em 2003, por exemplo, a editora paulistana Planeta DeAgostini lançou uma coleção em miniatura intitulada 
Grandes obras da literatura universal que apresentava essas dimensões. 
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relação a um contexto cultural significativamente diferente. Assim, um aborígene da África 

subsaariana poderia facilmente entender como caso explícito de algo referido pelo termo 

“água” uma certa porção de água utilizada para beber, provavelmente inclusive indicando em 

seu idioma uma expressão nomeadora ou descritiva equivalente, mas dificilmente ele 

entenderia o significado de “obra de arte” se alguém lhe mostrasse A ronda noturna, ainda 

que em seu idioma talvez existisse alguma expressão semanticamente assemelhada à 

expressão portuguesa “obra de arte” – quiçá empregada por seus pares principalmente para 

referir pinturas corporais, danças e objetos produzidos com fins ritualísticos. Não por acaso, 

então, Ziff identifica duas razões para não existirem casos absolutamente explícitos de obras 

de arte, sendo que ambas têm a ver justamente com esse tipo de variação contextual: (a) o fato 

de que há muitos usos da expressão “obra de arte” e (b) entre esses diversos usos, alguns 

serem laudatórios ou elogiosos – e não descritivos. Mas, apesar dessa indisponibilidade de 

casos de obras de arte tão explícitos quanto algumas ocorrências de livro, mesa ou água, 

parece que pinturas como A ronda noturna ou a Monalisa (1503) de Da Vinci, mencionadas 

por Ziff, estão razoavelmente entre os casos mais explícitos possíveis e, por isso, o autor 

entende que “elas oferecem uma base proveitosa para nossas explorações” (p. 59). 

Indicado o ponto de partida, o próximo passo do método que Ziff emprega em seu 

artigo é o de identificar no caso explícito a ser selecionado quais características presentes nele 

fazem com que realmente seja um caso explícito. Um livro considerado como caso explícito 

provavelmente seria um “um livro grosso, mas não muito grosso, talvez com letras douradas 

gravadas em sua encadernação de couro” (p. 58). Esse seria um bom exemplar para mostrar a 

uma criança e dizer “Isto é um livro”, assim como seria um bom exemplar para explorar se 

quiséssemos investigar o que faz de um livro um livro e o diferencia de um caderno ou uma 

revista. Mas entre as diversas características que esse exemplar possui, são apenas algumas 

que fazem com que ele seja um caso explícito, sendo que outras, ainda que inegavelmente 

presentes, são irrelevantes para esse fim. Por exemplo, o livro poderia ter páginas com 

gravuras, ter a capa vermelha, não trazer o título na lombada, pesar um quilograma, etc., mas 

essas certamente não seriam as razões pelas quais ele poderia ser escolhido como um 

exemplar notório e, por isso, útil para esclarecer o significado do termo geral “livro”. Assim, 

segundo Ziff, um passo importante na tentativa de compreender como se processam nossas 

tentativas de definição é atentarmos para quais são os aspectos descritivos presentes nos casos 

explícitos que fazem com que eles sirvam de base para a compreensão do uso adequado de 

uma expressão como “livro” ou “obra de arte”. Nas palavras de Ziff: “Ao descrever o caso 

explícito de um martelo, quando queremos ajudar alguém a entender como a palavra ‘martelo’ 
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é usada, nós mencionamos aqueles fatos a respeito do objeto que fazem com que ele seja, de 

fato, um caso explícito” (p. 60). Do mesmo modo, a escolha do caso explícito no caso das 

obras de arte deve ser seguida pela indicação das propriedades que guiaram essa escolha 

como adequada e óbvia para o uso da expressão “obra de arte”. 

Após essas duas indicações metodológicas – a de que a reflexão sobre definições e o 

uso de termos comuns correspondentes a elas deve iniciar a partir da consideração de um caso 

explícito e de que são relevantes apenas as características descritivas que tornam o caso 

explícito um caso explícito –, Ziff apresenta, então, o que considera ser um dos casos “mais 

claro disponível de uma obra de arte” (p. 60), a saber, a tela do pintor francês Nicolas Poussin 

(1594-1665) chamada O rapto das sabinas (1634/5)125. Seu objetivo ao trazer a tela de 

Poussin para a discussão é apenas identificar quais são as características que fazem com que 

ela seja um caso explícito, um caso inegável de obra de arte (ou, pelo menos, o mais inegável 

possível), ou seja, as características que justificam adequadamente a sua escolha. A descrição 

de Ziff destaca, então, sete propriedades relevantes no sentido explicado: (1) é uma pintura, 

(2) é algo deliberadamente produzido com cuidado e habilidade por alguém, (3) é algo feito 

com a intenção de ser exposto para ser apreciado, contemplado, estudado, discutido, criticado, 

etc., (4) é ou foi exibido em um museu ou galeria, onde efetivamente é ou foi apreciado, 

contemplado, estudado, discutido, criticado, etc., (5) é uma pintura representacional, com um 

tema (mitológico) específico, (6) possui uma estrutura formal complexa, e (7) é uma boa 

pintura.  

Essas sete características respondem, então, à pergunta “o que torna essa obra de 

Poussin um caso explícito de obra de arte?” e a qualquer grupo de características que tornam 

um caso explícito um caso explícito, Ziff chama de “conjunto de características” (set of 

characteristics); e a qualquer exemplar possuindo esse conjunto de características ele chama 

de “caso característico” (characteristic case). Por esse caminho, então, o filósofo chega ao 

que considera ser um tipo possível – o mais adequado a seu ver – de reposta à questão “o que 

é arte?”: “Esse conjunto de características nos fornece”, diz o autor, “um conjunto de 

condições suficientes para algo ser uma obra de arte” (p. 62), o que significa dizer que casos 

semelhantes ao caso característico poderiam seguramente ser aceitos como obras de artes. Ou 

ainda: obra de arte é tudo aquilo que se assemelha a um caso característico de obra de arte. A 

conclusão de Ziff, sua resposta à questão “o que é arte?”, porém, pouco tem em comum com 

                                                 
125 Poussin pintou duas versões dessa obra, uma em 1634-35 e outra em 1637-38. Para os fins da argumentação 
de Ziff é irrelevante de qual versão ele fala, já que seu propósito ao escolher uma pintura representativa do estilo 
clássico foi meramente o de se servir de uma obra de arte inequivocamente aceita como tal, pelo menos dentro 
da tradição da arte ocidental.  
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uma definição construída a partir do modelo clássico; para ele, nem a tese da prioridade do 

conhecimento definicional tem validade (não há prioridade epistêmica da definição, nem 

prioridade explicativa, já que sua definição emerge de um caso já identificado como arte e a 

partir da consideração de propriedades que justificam sua consideração como arte, e não por 

serem deduzidas a partir de uma definição) e nem a cláusula todos/apenas se aplica (a 

definição não se aplica a todas as obras de arte, ainda que seja algo exclusivo – um caso 

característico, afinal de contas – a esse tipo de coisas). 

Porém, antes de prosseguirmos examinando sua definição não essencialista, cabe 

atentar para uma possível objeção que poderia ser levantada em relação ao conjunto de 

características apontado pelo filósofo como sendo representativo de um caso característico. 

Dizer algo como “é uma boa pintura” (a sétima característica elencada por Ziff) é um ponto 

enormemente controverso, já que seria plenamente possível que alguém considerasse a obra 

em questão uma pintura de má qualidade. Assim, ser uma boa pintura não deveria figurar 

entre as características relevantes de um caso explícito. No entanto, é preciso ressaltar que ao 

apresentar seu conjunto de características Ziff não está discutindo problemas avaliativos a 

respeito das obras de arte, mas sim tentando explorar uma questão definicional, em especial o 

tipo de procedimento envolvido na articulação de uma definição. Desse modo, o fato dele 

incluir entre o conjunto de características a propriedade de ser uma boa pintura quer dizer 

apenas que entre as propriedades que tornam uma obra de arte realmente um caso explícito, 

está o fato delas serem objetos passíveis de valoração estética (independente de qual seja ela, 

positiva ou negativa). Daí sua observação de que “Nossa preocupação aqui é somente com a 

descrição e não se a descrição se ajusta ao caso particular. Cada um dos vários fatos 

mencionados na descrição precedente são característicos de uma obra de arte; são essas 

características que nos importam” (p. 62). Portanto, as características identificadas no caso 

explícito, tornado caso característico, mais do que uma indicação de propriedades essenciais 

às obras de arte, seriam apenas uma clarificação a respeito do que está implicado em nossa 

predicação quando afirmamos que O rapto das sabinas é uma obra de arte. O que Ziff está 

explorando é o modo como utilizamos a expressão “obra de arte” quando pretendemos com 

ela classificar um objeto e descrevê-lo: “eu não estou tentando mostrar”, enfatiza o autor, 

“que a pintura de Poussin é de fato uma obra de arte. O que estou tentando é esclarecer o que 

pode significar dizer que a pintura de Poussin é uma obra de arte” (p. 62). Ou seja: quando 

digo “X é uma obra de arte” estou assumindo que X é esse tipo de coisa porque X tem certas 

características. A estratégia aqui é tipicamente wittgensteiniana: nossa atenção investigativa 
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deve se dirigir ao modo como usamos nossas palavras, pois é assim que aprendemos a 

respeito de nossos conceitos. 

E o que o uso da expressão “obra de arte” explorado por Ziff nos ensinou a respeito do 

conceito ARTE? Ele nos mostrou que “se um objeto claramente satisfaz as condições 

afirmadas, não pode haver dúvida de que podemos dizer que ele é uma obra de arte 

exatamente no mesmo sentido da expressão ‘obra de arte’ em que a pintura de Poussin é uma 

obra de arte” (p. 64). Portanto, segundo Ziff há uma conexão fundamental entre o uso de 

conceitos como ARTE e a identificação de casos característicos, de tal modo que a 

necessidade de se pensar uma essência ligada ao conceito, uma essência presente em todas e 

apenas as coisas referidas pelo conceito, torna-se desnecessária. Quando afirmamos “isso é 

arte” o que estamos dizendo é: “isso se assemelha claramente a um caso característico”. Esse 

tipo de definição, como já vimos acima, está muito distante do modelo pressuposto pelas 

teorias estéticas tradicionais. Mas, para Ziff, a concepção clássica “é apenas um tipo de 

definição, um modo de descrever o uso de uma palavra ou expressão” (p. 64). Sua definição, 

ele explica, é de outro tipo, pois não considera que exista uma característica ou conjunto delas 

presente em tudo o que é obra de arte – tudo que existe são semelhanças, em maior ou menor 

grau. O crucial, portanto, para determinar se X ou Y são obras de arte ou não, isto é, se 

atendem ou não à definição proposta, seria observar a ocorrência de semelhanças com o caso 

característico.  

Para ilustrar como devemos entender o papel dessa noção de semelhança, Ziff oferece 

o exemplo de uma pintura não representacional feita por um artista ansioso por expor seu 

trabalho para que outros possam observá-lo, contemplá-lo e estudá-lo (ou seja, um objeto que 

inequivocamente possui as características 1, 2, 3, e talvez a 6, do caso característico). 

Supondo que essa pintura não se revele digna de apreciação e que por conta disso sequer 

venha a ser exibida (quer dizer, um objeto destituído das características 4, 5 e, provavelmente, 

também da característica 7), ainda assim, segundo o autor, ela deveria ser considerada uma 

obra de arte, dado que um subconjunto dessas características poderia claramente ser 

identificado como presente no objeto em questão. Um vaso grego, do período clássico da 

cultura helênica, por sua vez, certamente não seria um objeto criado com a finalidade de ser 

exposto para apreciação, estudo, etc., assim como não poderia ser classificado como uma 

pintura em sentido estrito (ou seja, não possuiria as características 1 e 3 presentes na obra de 

Poussin), mas  inegavelmente é um tipo produção humana que de fato é exibida com a 

finalidade de ser contemplada, apreciada e estudada, que é um trabalho representacional e 

com um tema específico, que tem uma estrutura formal (possuindo, então, as características 2, 
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4, 5 e 6 do caso característico). Por outro lado, um objeto em muitos aspectos semelhantes ao 

mesmo tipo de vaso grego, como um recipiente qualquer de colocar feijões (que poderia ter 

um formato semelhante ao do vaso grego, ter alças semelhantes, uma cavidade semelhante, 

um tamanho semelhante, uma coloração semelhante, etc.), certamente não seria uma obra de 

arte, pois não seria uma pintura, menos ainda uma pintura representacional ou uma boa 

pintura, não seria algo produzido com a finalidade de ser exposto para apreciação, e de fato 

não seria exposto com esse fim, bem como não possuiria uma estrutura formal complexa (ou 

seja, as características 1, 3, 4, 5, 6 e 7 do caso característico); talvez pudesse ser considerado 

um objeto produzido de maneira deliberada denotando habilidade e cuidado (a característica 

2), o que, inclusive, poderia ser contestado sob a alegação de que tal recipiente não passaria 

de um objeto produzido em série, de modo mecânico. Assim, mesmo um recipiente para 

colocar feijões podendo ser bastante semelhante ao vaso grego, o fato dele não ser 

suficientemente semelhante ao caso característico, bastaria para que rejeitássemos 

prontamente a possibilidade de chamá-lo de “obra de arte”. E isso porque, para Ziff, a 

condição para X ser considerado uma obra de arte é X ser suficientemente semelhante a um 

caso característico de obra de arte. Tudo é “uma questão de grau” (p. 66), diz ele. 

No entanto, o conjunto de características explicitado a partir do exame da obra de 

Poussin só pode ser adequadamente tomado como referência, como caso característico, 

quando se trata de considerar coisas assemelhadas a uma pintura, o que exclui dessa definição 

outros gêneros de obra de arte: “nem um poema, nem um romance, nem uma composição 

musical podem ser ditos uma obra de arte no mesmo sentido da expressão em que uma pintura 

ou uma estátua ou um vaso podem ser chamados de uma obra de arte” (p. 66). Para dar conta 

desses outros gêneros, seria necessário perseguir o mesmo procedimento metodológico e 

partir de um caso explícito de um poema, de um romance, de uma música, para, da mesma 

maneira, identificar o conjunto de características pertinentes a cada um eles. Daí sua tese, 

enunciada logo no início do artigo e já destacada aqui, de que o termo “obra de arte” é 

utilizado de muitas maneiras diferentes. Por conta disso, o tipo de definição que Ziff apresenta 

ao considerar o caso característico obtido mediante a consideração da tela de Poussin se 

reduz, conforme ele mesmo relata, a “uma grosseira descrição de apenas um uso da expressão 

‘obra de arte’” (p. 67). Um uso para apenas um gênero artístico. 

Para Ziff, então, não existe uma definição completa e geral de arte. Nenhuma 

definição possível é capaz de abarcar os diversos usos da expressão “obra de arte”. Essa é a 

principal razão para a dificuldade da tarefa de se definir o conceito ARTE: busca-se uma 

característica comum, mas ela não existe. A única coisa que uma definição pode oferecer para 
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que seja considerada adequada é a elucidação ou explicação de um certo uso entre outros 

tantos possíveis: “Nenhuma definição pode espelhar essa multiplicidade e esse uso variado” 

(P 77). 

 

3.3.1.2 Weitz e a impossibilidade das teorias estéticas tradicionais 

 

 O artigo de Weitz certamente pode ser considerado o mais influente texto da estética 

analítica em seus anos iniciais – e, por essa razão, o mais importante também. Sua influência 

se evidencia pela quantidade de dissertações, teses, artigos e livros que mencionam, revisitam 

e discutem suas ideias centrais. Não por acaso, o artigo é presença recorrente em antologias de 

textos que contemplam a produção dos filósofos analíticos sobre estética e filosofia da arte126. 

E a razão dessa importância e influência certamente está no fato desse texto argumentar de 

modo claro e direto que uma definição clássica do conceito ARTE é uma tarefa logicamente 

impossível de ser realizada – algo que, apesar das ressalvas feitas dois anos antes por Ziff com 

relação à exequibilidade do projeto clássico, até então nenhum filósofo analítico preocupado 

com as questões estéticas havia sustentado tão enfaticamente. E o que diferencia a 

argumentação de Weitz das razões apresentadas por outros filósofos analíticos para refutar 

uma ou outra teoria estética tradicional, e mesmo da proposta feita por Ziff, é a ênfase no 

caráter lógico de sua rejeição: “Minha intenção é ir além dessas críticas [às estéticas 

tradicionais] e fazer uma crítica bem mais fundamental, a saber, a de que a teoria estética é 

uma tentativa logicamente vã para definir aquilo que não pode ser definido” (p. 30). Ao 

destacar essa dimensão, Weitz quer deixar bem claro que o problema que ele vê com as 

teorias estéticas tradicionais não é um problema local ou temporal, isto é, o fato de que todas 

essas teorias desenvolvidas até sua época falharam; o que ele pretende mostrar é que o próprio 

projeto enquanto tal é irrealizável em princípio e não apenas o resultado de um frustrante 

acúmulo de derrotas empíricas: 

 
A teoria estética – toda ela – está errada em princípio ao pensar que uma 
teoria correta é possível (...). Sua afirmação central de que “arte” é 
passível de uma definição real ou de outro tipo de definição verdadeira é 
falsa. Sua tentativa de descobrir as propriedades necessárias e suficientes 
da arte é logicamente ilegítima pela simples razão de que tal conjunto 
jamais aparecerá, nem, consequentemente, alguma fórmula dele. A arte, 
como mostra a lógica do conceito, não tem nenhum conjunto de 
propriedades necessárias e suficientes; assim, uma teoria acerca dela é 

                                                 
126 Algumas dessas antologias são D’Orey (2007), Margolis (1997), Lamarque; Olsen (2004) Cahn; Meskin 
(2007), Thompson (1990). 
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logicamente impossível e não apenas factualmente difícil. (pp. 27-28; 
itálicos acrescentados) 
 

A alusão de Weitz à ideia de “definição real” – expressão que já vimos cunhada por 

Heyl – e às “propriedades necessárias e suficientes” também não deixam dúvidas de que o 

foco de sua abordagem é o essencialismo característico da concepção clássica de definição. 

Uma propriedade necessária nada mais é do que aquilo que todas as coisas que podem ser 

referidas por um conceito têm que possuir, uma propriedade sine qua non, isto é, sem a posse 

da qual algo supostamente referido por um conceito não poderia ser corretamente abarcado 

por ele; uma propriedade suficiente, por sua vez, diz respeito àquilo que apenas as coisas 

referidas por um conceito poderiam apresentar como propriedade, quer dizer, uma 

característica que bastaria (isto é, seria suficiente) a uma coisa possuir para que a aplicação de 

um determinado conceito a ela se mostrasse efetiva. Ou seja, na terminologia empregada por 

Weitz, uma definição real equivale ao tipo de coisa procurada por Sócrates por meio de sua 

questão “o que é X?”, e a indicação de suas propriedades necessárias e suficientes 

corresponde exatamente à exigência presente na cláusula todos/apenas que identificamos nos 

diálogos de Platão que trabalhamos no primeiro capítulo deste trabalho. E uma definição 

desse tipo, como resposta para a pergunta “o que é arte?”, é, segundo Weitz, impossível de ser 

formulada. Vejamos quais são as razões que o filósofo estadunidense apresenta para 

fundamentar essa posição tão categórica. 

Já vimo que parte importante da obra do segundo Wittgenstein se articula justamente 

contra o tipo de essencialismo pressuposto pela ideia de definição real. Conforme reza o texto 

das Investigações, a tarefa da filosofia consiste basicamente na elucidação da relação que há 

entre o emprego efetivo da linguagem e as condições sob as quais ela é adequadamente 

utilizada, e não na busca de essências ocultas por trás de seu uso pelos falantes das linguagens 

naturais. É exatamente sob influência desse modelo de investigação que Weitz vai sugerir que 

o conceito ARTE e sua lógica, isto é seu funcionamento no seio da linguagem, sejam 

pensados e explorados:  

 
Se eu puder parafrasear Wittgenstein, não devemos perguntar qual é 
natureza de algum x filosófico, ou mesmo, tal como os semanticistas, “O 
que x significa”, uma mudança que leva à interpretação desastrosa de 
“arte” como o nome de uma classe especificável de objetos; devemos 
antes perguntar “Qual é o uso ou emprego de x?”, “Qual é a função que 
x desempenha na linguagem?” (...) Assim, nosso primeiro problema na 
estética é o da elucidação do emprego efetivo do conceito arte, de modo 
a fornecer uma descrição lógica da função do conceito, incluindo uma 
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descrição das condições sob as quais usamos ele ou seus correlatos 
corretamente (p. 30).  
 

Guiado por essa perspectiva, Weitz ressalta que a atenção aos usos efetivos do conceito 

ARTE, especialmente na composição da expressão “obra de arte”, comumente tomada como 

sinônimo de “arte”, mostra que essas palavras podem ocorrer tanto como termos meramente 

descritivos quanto como termos avaliativos127. Em seu uso descritivo, essas expressões têm 

unicamente uma função taxonômica, de classificação de objetos. É assim, por exemplo, que 

empregamos as expressões “arte” ou “obra de arte” para dizer que um objeto é considerado 

arte independentemente de o apreciarmos ou não, independentemente de ser boa arte ou não. 

Já quando dizemos a respeito de uma obra que apreciamos que ela é uma “obra de arte”, ou 

que ela “é que é arte”, a ocorrência desses termos envolve um juízo de valor. A diferença que 

a análise de Weitz destaca entre o uso descritivo e o uso avaliativo do conceito “arte” é 

fundamental para sua argumentação, já que ele entende que todas as tentativas de apresentar 

uma definição real desse conceito confundem esses dois usos, sempre privilegiando seu uso 

avaliativo. Mas, em seu uso avaliativo, as condições de aplicação do conceito “arte” não 

podem ser adequadamente descritas, uma vez que tal uso remete apenas a certas preferências 

estéticas, o que acaba por excluir outras propriedades relevantes para a identificação de 

objetos artísticos. É esse tipo de confusão, entende Weitz, que permeia todas as teorias 

estéticas tradicionais: elas tomam como uma característica identificadora aquilo que é uma 

preferência estética e, ao proceder dessa maneira, restringem o conceito ARTE e impedem 

que sua função meramente classificadora seja compreendida. É isso que acontece, por 

exemplo, com a teoria de Bell quando este afirma que a forma significante constitui a 

propriedade essencial das obras de arte; ao fazê-lo, Bell está tomando uma propriedade 

estética que considera digna de valor – quer dizer, confunde o sentido avaliativo com o uso 

descritivo – e elevando-a de maneira ilegítima à condição de um critério identificador 

aplicável a todas as obras de arte e apenas a elas. Vale ressaltar que Weitz não considera o uso 

avaliativo de “arte” e “obra de arte” ilegítimo; o problema é a confusão entre o uso avaliativo 

e o uso descritivo. É esse tipo de equívoco que está na raiz das teorias estéticas tradicionais: 

 

                                                 
127 Essa distinção entre o uso de “arte” e “obra de arte” como termo avaliativo e seu uso como termo descritivo 
ou taxonômico é algo recorrente nas discussões dos filósofos analíticos a respeito do tema da possibilidade de 
definição do conceito ARTE. Em 1957, Duchamp já havia se apropriado de ideia semelhante e a exposto em seu 
breve texto O ato criativo, publicado originalmente em inglês na revista Art News. “A ideia que faço de arte é de 
que tanto ela pode ser ruim, como boa, como indiferente, mas de qualquer modo continua sendo arte, da mesma 
maneira que uma emoção, por ser ruim, não deixa de ser uma emoção” (Cf. TOMKINS, 2013, p. 518). 
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Não existe nada de errado com o uso avaliativo; (...) Mas o que não pode 
ser mantido é que teorias do uso avaliativo de “arte” sejam definições 
reais e verdadeiras das propriedades necessárias e suficientes da arte. Em 
vez disso, elas são, pura e simplesmente, definições honoríficas nas 
quais o conceito “arte” foi redefinido a partir de um critério escolhido. 
(p. 35)  

 

Por outro lado, quando observado em seu sentido e uso meramente descritivo, o 

conceito ARTE revela-se uma categoria extremamente flexível, historicamente mutável e 

abrangente. Novos gêneros artísticos e obras de arte absolutamente inovadoras surgem de 

tempos em tempos, conforme atesta a própria história da arte. Vimos no capítulo anterior de 

que maneira a arte moderna revolucionou a produção artística, dando vazão a trabalhos 

absolutamente revolucionários e impossíveis de serem concebidos como arte algumas décadas 

antes – e isso para não mencionarmos a radicalidade da arte contemporânea e seus infindáveis 

materiais e meios de expressão. Assim, afirma Weitz, a atenção ao uso do conceito ARTE 

especificamente em seu sentido descritivo – o único sentido em que é possível identificar e 

apontar adequadamente suas condições de aplicação – conduz à compreensão de uma 

importante característica de sua lógica: ARTE é um conceito aberto, isto é, um conceito cujas 

“condições de aplicação são reajustáveis e corrigíveis” (p. 31). Nesse ponto, mais do que a 

influência de Wittgenstein, o que o argumento de Weitz manifesta é a influência de outro 

importante pensador ligado à filosofia analítica, mais especificamente aos empiristas lógicos 

do chamado “Círculo de Viena”, o filósofo austríaco Friedrich Waismann (1896-1959). Foi 

esse autor que introduziu a noção de “textura aberta” dos conceitos (Porosität der Begriffe) 

para se referir a certa característica da maioria dos conceitos empíricos, que nunca “estão 

delimitados em todas as direções possíveis” (1945, p. 122), uma característica “nunca antes 

notada” (p. 121), segundo ele, de acordo com a qual “nunca podemos excluir completamente 

a possibilidade de alguma situação não prevista surgir e termos que modificar nossa 

definição” (pp. 122-123). Desse modo, quando Weitz fala em conceito aberto (open concept), 

as ideias e os próprios termos que ele emprega (as “definições de termos abertos são sempre 

corrigíveis e emendáveis” (p. 123), diz Waismann, em uma passagem praticamente 

parafraseada por Weitz), remetem diretamente a essa concepção do pensador austríaco. 

Portanto, é em virtude dessa característica empiricamente apreensível do conceito 

ARTE que, segundo Weitz, decorre a impossibilidade lógica de qualquer definição que 

estabeleça condições necessárias e suficientes para sua aplicação. Daí a tese negativa central 

de seu artigo: “A teoria estética, toda ela, está errada em princípio ao pensar que uma teoria 

correta é possível, uma vez que adultera radicalmente a lógica do conceito de arte” (pp. 27-
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28). O conceito ARTE é aberto e apresentar condições necessárias e suficientes para sua 

aplicação implica fechá-lo, o que viola seu próprio funcionamento na linguagem. E o 

principal argumento de Weitz para fundamentar essa posição consiste exatamente em chamar 

atenção para o fato de que o conceito ARTE exige abertura, exige a possibilidade de se ajustar 

ao surgimento de situações não previstas, a situações que independem de qualquer tipo de 

regra ou restrição, sob pena de um fechamento desse conceito excluir “as próprias condições 

de criatividade na arte” (p. 32). Fechar o conceito ARTE, ainda que factualmente possível, 

destruiria sua característica adaptativa, ou seja, sua capacidade de continuar referindo 

corretamente certas coisas fadadas à transformação em virtude de seu enraizamento histórico-

cultural:  

 
Novas condições (novos casos) surgiram e certamente continuarão a 
surgir; aparecerão novas formas de arte, novos movimentos, que exigirão 
uma decisão (...) de se o conceito deve ou não ser alargado. (...) O que 
estou argumentando, então, é que o próprio caráter expansivo e 
empreendedor da arte, sua sempre constante mudança e novas criações, 
tornam logicamente impossível garantir qualquer conjunto de 
propriedades definidoras. (p. 32)  
 

A consideração do uso das expressões “arte” e “obra de arte” conduz, em um primeiro 

momento, a uma diferenciação entre um emprego descritivo e um uso avaliativo das mesmas, 

e é à elucidação desse uso descritivo que os esforços analíticos de Weitz se dirigem. Em seu 

uso descritivo, o conceito ARTE revela-se um conceito aberto, um conceito, nas palavras de 

Waismann, que não pode ser definido “com absoluta precisão, isto é, de tal maneira que todo 

canto e rachadura estejam bloqueados contra dúvida” (1945, p. 123), em suma, um conceito 

incapaz de ser definido sem que isso implique uma limitação de algo que pressupõe a 

ausência de limites.  

Mas, se Weitz está correto, se não é possível definir o conceito ARTE, que tipo 

critério pode ser adotado diante da necessidade de decidir se um objeto é ou não é uma obra 

de arte (em sentido descritivo)? Como identificar algo como passível de ser referido por um 

conceito, sem contar previamente com a definição desse conceito – já que a argumentação de 

Weitz minou a concepção clássica de definição e, com ela, a tese da prioridade epistêmica das 

definições? Como saber quando um novo objeto exige o reajuste ou o alargamento do 

conceito ARTE? Como distinguir arte e não-arte? Ao lidar com esse tipo de questão, mais 

uma vez Weitz recorre explicitamente ao pensamento do segundo Wittgenstein, em particular 

à sua noção de semelhança de família. Segundo Wittgenstein, como a linguagem não possui 

uma essência, o que explica o fato de um termo se aplicar aos mais variados casos específicos 
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é a presença de cadeias de semelhanças entre os vários objetos a que se espera que certo 

conceito se aplique. Assim, aquilo que os essencialistas acreditam ser um conjunto de 

propriedades necessárias existentes em todos os objetos que caem sob um conceito nada mais 

é do que uma rede de semelhanças constituída de características que se sobrepõem e se 

entrecruzam de maneiras variadas, em maior ou menor grau. Seguindo o famoso exemplo de 

Wittgenstein a respeito do significado do conceito JOGO, pif-paf é um jogo de cartas, assim 

como paciência; mas um é jogado por uma única pessoa e o outro não. Futebol é um jogo, 

assim como pif-paf e paciência, mas não é um jogo de cartas. Futebol se joga com uma bola, 

assim como o polo-aquático; mas este se joga dentro de uma piscina, enquanto o outro não. 

Há algo comum a todos eles, a todos os jogos que possamos nos lembrar ou imaginar? 

Segundo Wittgenstein, já tivemos oportunidade de destacar, por mais que observemos não 

encontraremos nenhuma propriedade comum existente em todos eles, mas sempre 

encontramos a ocorrência de certas semelhanças e a ausência de outras. E isso que, segundo 

Wittgenstein, ocorre com o conceito JOGO, ocorre também, afirma Weitz, com o conceito 

ARTE: se olharmos para todos os gêneros e objetos artísticos, jamais encontraremos uma 

natureza comum, uma única propriedade presente em todos eles, mas apenas semelhanças de 

família, cadeias de similaridades. Portanto, a classificação de um novo objeto como “arte” 

exige apenas que ele apresente certas semelhanças com casos de objetos já considerados como 

arte. Uma nova atividade pode ser considerada um jogo se ela apresentar semelhanças com 

aquelas atividades que já consideramos como jogos. Assim:  

 
[A] semelhança básica entre esses conceitos [“arte” e “jogo”] é sua 
textura aberta. Ao elucidá-los, alguns casos (paradigmáticos) podem ser 
dados, casos acerca dos quais não pode haver dúvidas ao serem descritos 
como “arte” ou “jogo”; mas nenhum conjunto exaustivo de casos pode 
ser apresentado. (p. 31)  
 

Portanto, ao recorrer à noção wittgensteiniana de semelhanças de família, Weitz propõe que 

nenhum mistério com relação à identificação e reconhecimento de objetos como obras de arte 

surge em decorrência de sua refutação do projeto definicional da teoria estética clássica. A 

definição real do conceito ARTE é impossível de ser obtida, mas o reconhecimento de quais 

objetos são obras de arte (em sentido descritivo) é perfeitamente realizável. A lógica do 

conceito ARTE, assim a análise de Weitz pretende destacar, apresenta uma estrutura aberta 

cuja aplicação adequada se orienta pela presença de semelhanças de família entre os objetos 

por ele referidos. Nesse aspecto positivo de sua exposição, Weitz se aproxima da perspectiva 

adotada por Ziff: para ambos os autores são as semelhanças existentes entre casos novos e 
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casos paradigmáticos (ou explícitos/característicos, na terminologia de Ziff) que determinam 

quando um conceito pode ser corretamente aplicado ou não. Em última instância, caso a 

extensão das fronteiras do conceito, por assim dizer, precisasse ser ampliada de modo a dar 

conta de casos marginais e controversos, o alargamento do conceito sempre dependeria de 

uma decisão a ser tomada, jamais do recurso a uma definição: 

 
Com “arte” as condições de aplicação nunca podem ser exaustivamente 
enumeradas, dado que novos casos sempre podem ser enfrentados ou 
criados por artistas, ou mesmo pela natureza, o que demandaria uma 
decisão por parte de alguém para que o conceito de então fosse estendido 
ou fechado, ou um novo conceito fosse inventado. (p. 32) 
 

 E para Weitz a abertura do conceito ARTE é tão profunda e irremediável que não 

apenas a conjunção das condições necessárias e suficientes de sua aplicação se lhe apresenta 

como impossível, senão que sequer alguma condição necessária para a aplicação desse 

conceito pode ser indicada. Isso significa, então, que para o filósofo, não há nada que todas as 

obras de arte tenham em comum, nem mesmo a propriedade de serem artefatos. Como 

ilustração de sua afirmação, Weitz pede que consideremos um caso possível de founded art, 

como um pedaço de madeira à deriva. Segundo ele, nada impediria que tal objeto viesse a ser 

considerado uma obra de arte – afinal, no ano em que Weitz escreve, há décadas Duchamp já 

havia chocado o mundo com seus ready-mades –, mesmo ele jamais tendo sido modificado ou 

esculpido por alguém (vale observar que até os ready-mades de Duchamp eram objetos 

manufaturados e, assim, tornado artefatos, ainda que não pelo trabalho do artista francês). Daí 

sua conclusão de que nem a artefatualidade poderia ser considerada uma propriedade 

(necessária) presente em todas as obras de arte; algo poderia ser uma oba de arte, portanto, 

sem ser um artefato. Com esse tipo de afirmação, Weitz novamente destoa de Ziff, que em 

momento algum de seu artigo nega a possibilidade das obras de arte serem necessariamente 

artefatos; o que ele nega apenas é que possam existir condições conjuntivas necessárias e 

suficientes para a aplicação do conceito ARTE. 

 Por fim, qual seria o “papel da teoria na estética” a que o título do artigo de Weitz 

alude? Segundo o filósofo, apesar das teorias estéticas tradicionais terem cometido erros 

fundamentais por terem perseguido um projeto impossível de ser levado a cabo, cada uma 

dessas teorias colocou em destaque um aspecto das obras de arte digno de ser observado e 

estudado. Assim, se elas falharam como definições em sentido descritivo, na condição de 

definições honoríficas de arte elas chamara a atenção para aspectos importantes da crítica e da 

avaliação das obras de arte: “O valor de cada uma dessas teorias reside nas suas tentativas de 
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afirmar e justificar certo critério que foi negligenciado ou rejeitado pelas teorias anteriores” 

(p. 35). E esse, segundo o autor, deve continuar sendo o propósito das teorias estéticas: sua 

relevância só pode residir em discutir os critérios de avaliação da arte mesmo frente suas 

profundas mudanças históricas. Qualquer tentativa de retornar ao projeto tradicional de 

apresentar definições descritivas erigidas à luz do modelo clássico é perda de tempo, pois 

dedicação a algo “logicamente destinado ao insucesso” (p. 35). 

 

3.3.1.3 Kennick e os equívocos da estética tradicional 

 

A estética tradicional repousa sobre um equívoco? Tal como formulada, essa questão 

traduz literalmente o título de outro representativo texto da primeira fase do pensamento dos 

filósofos analíticos a respeito da teoria estética, o artigo Does traditional aesthetics rest on a 

mistake?, de William Kennick. Em muitos pontos, os argumentos e ideias de Kennick são 

semelhantes às de Ziff e Weitz. Mas, diferentemente de Weitz, e assim mais próximo de Ziff, 

Kennick não parece defender a impossibilidade lógica de definição do conceito ARTE; o que 

ele faz é apenas argumentar que tal definição provavelmente não será alcançada e que isso 

também pouco importa, já que ela não é necessária teoricamente, uma vez que as questões 

realmente importantes do debate estético independem dela.  

Já de início, o autor responde afirmativamente à pergunta que norteia sua exposição, 

indicando logo em seguida o que acredita serem dois equívocos fundamentais sobre os quais 

as teorias estéticas tradicionais se ergueram: (1) a suposição de que “todas as obras de arte 

possuem uma natureza comum, um conjunto distintivo de características que servem para 

separar Arte de tudo o mais, um conjunto de condições necessárias e suficientes para serem 

obras de arte” (p. 319); e (2) a ideia de que “a menos que saibamos o que Arte ou Belo são, 

não podemos dizer o que é a boa arte ou a arte bela” (p. 325). Como se evidencia a partir 

dessas citações, há, segundo o filósofo, uma estreita relação entre os dois tipos de engano, já 

que a avaliação das obras de arte (se elas são boas ou belas – e, claro, se elas são ruins ou 

feias) é vista como dependente da determinação da natureza das coisas referidas pelos termos 

“arte” e “belo”, sendo exatamente essa natureza que a teoria estética pretende explicitar. Ou 

seja, Kennick acredita que o segundo equívoco depende do primeiro e que, portanto, para a 

estética tradicional, a crítica de arte pressupõe a teoria estética. Provavelmente por isso, pelo 

fato do segundo equívoco ser redutível ao primeiro, o título do artigo traz a palavra 

“equivoco” precedida pelo artigo indefinido no singular e não no plural. E esses dois 

equívocos, talvez nem fosse preciso destacar, são pontos chave da concepção definicional 
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clássica. O primeiro ponto, a hipótese essencialista propriamente dita, é uma referência clara à 

aceitação da cláusula todos/apenas, ao passo que o segundo corresponde à tese da prioridade 

das definições (especialmente em seu viés explicativo). Kennick, ao considerar essas duas 

suposições um erro, adota a mesma orientação wittgensteiniana de rejeição das teorias 

generalistas já identificadas no pensamento de Ziff e Weitz. Passemos, então, ao exame do 

texto para que possamos entender as razões que levam o filósofo a integrar esse grupo de 

autores tão avessos às abordagens essencialistas. 

Por que a busca por uma “natureza comum” a todas as obras de arte é um equívoco? 

De que maneira Kennick argumenta em favor dessa conclusão? Inicialmente, o autor ressalta 

que se trata de algo bastante razoável supor que coisas diferentes referidas por um mesmo 

nome compartilhem algo que seja comum a todas elas: “Unum nomem; unum nominatum”128 

(p. 319), diz ele, resgatando um dito latino comumente relacionado às teorias referenciais do 

significado, como é o caso da teoria socrático-platônica, por exemplo. Mas, apesar de natural, 

no caso das artes essa tendência acaba por se mostrar “inquietante”129 e isso porque, embora 

qualquer um possa ver que um poema, um romance, uma peça teatral, uma peça musical ou 

um quadro são arte, ninguém pode ver o que é arte neles todos130. Desse modo, a inclinação 

que nos leva a buscar uma única coisa nomeada quando um único e mesmo nome é 

empregado para referi-la, aliada à “inquietação” de saber que algo é arte sem saber porque é 

arte, passam, segundo o autor, a estimular a busca por uma natureza escondida, algo essencial 

por trás das aparências. E é justamente nesse ponto que reside o erro mais fundamental da 

estética tradicional: simplesmente não há nada a ser buscado, não há uma essência a ser 

buscada. Segundo o filósofo, quando a atenção se dirige a diversos objetos e atividades que 

chamamos de “arte”, inevitavelmente encontramos algumas semelhanças e aí pensamos que a 

descoberta de uma essência é só uma questão de examinar atentamente uma maior classe de 

itens. O problema é que as semelhanças tendem a evanescer quando ampliamos o escopo da 

nossa atenção. Em suas palavras:  

 
Tudo o que vemos é este poema e esta peça, este quadro e aquela 
estátua, ou alguma característica dessas obras que nos chama a atenção; 
e se encontramos semelhanças entre os poemas, as peças teatrais ou 
entre os quadros, ou mesmo entre os poemas e os quadros, entre os 
quadros e as composições musicais, essas semelhanças rapidamente 

                                                 
128 “Um nome, uma coisa nomeada”. 
129 “[The] firts mistake (...) is both natural and disquieting”, (p. 319) 
130 A ênfase aqui sobre o ver revela o comprometimento de Kennick com o preceito sugerido no §66 das 
Investigações Filosóficas de Wittgenstein, que aponta para sua teoria das semelhanças de família como 
explicação para a aplicação dos conceitos empíricos: “não pense, veja!”. 
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desaparecem quando nos voltamos para outros poemas, peças e quadros. 
(p. 319-320) 
 

Esse argumento que Kennick articula já no início do seu artigo poderia ser chamado, 

seguindo a proposta de William Bywater (1972), de “argumento da busca infrutífera”, e sua 

apresentação mais explícita e sintetizada no texto talvez esteja presente na seguinte passagem: 

 

Apesar da tentação de pensar que se olharmos para as obras de arte por 
um longo tempo e firme o suficiente encontraremos o denominador 
comum em questão, é ainda mais tentador pensar, após todo o escrutínio 
infrutífero que já foi feito, que estamos procurando por algo que não está 
lá, como procurar a linha do equador ou a linha do espectro que separa o 
laranja do vermelho. (KENNICK, p. 320) 

 

Nesse argumento, a conclusão de Kennick é obviamente a de que “estamos 

procurando por algo que não está lá” – daí o caráter “infrutífero” da busca. Sua primeira 

premissa é um condicional (isto é uma estrutura enunciativa do tipo se A, então B) cujo 

conteúdo é dado por uma “tentação” de acreditarmos que o escrutínio das obras de arte levará 

à percepção de sua essência (“o denominador comum”, como ele diz), sendo que sua segunda 

premissa afirma que as obras de arte já foram muitas vezes examinadas minuciosamente e 

nenhuma essência foi encontrada. O argumento da busca infrutífera é, portanto, um 

argumento claramente baseado em um raciocínio por generalização – aquilo que os lógicos 

chamariam de “argumento indutivo”: como uma essência não foi encontrada até então, 

nenhuma essência será encontrada futuramente. Argumento semelhante é utilizado, inclusive, 

por Weitz (1956), quando este afirma que: 

 
apesar das várias teorias, não parece que estejamos mais perto do nosso 
objetivo hoje do que se estava na época de Platão. Cada época, cada 
movimento artístico, cada filosofia da arte, tenta repetidamente 
estabelecer um ideal apenas para ser sucedido por outra teoria nova e 
revisada, enraizada, ao menos em parte, no repúdio às anteriores. Mesmo 
hoje, quase todos interessados nas questões estéticas ainda estão 
devotados à esperança de que uma teoria da arte correta está por vir. (...) 
Eu quero mostrar que essa teoria – no sentido clássico requerido – nunca 
surgirá na estética (...). (p. 27) 
 

No entanto, para Weitz esse raciocínio indutivo não é apresentado como decisivo para sua 

tese sobre a impossibilidade das teorias estéticas em sentido tradicional, sendo apenas um 

recurso persuasivo preparatório para a introdução do seu argumento principal; não é ele, pois, 

que legitima a afirmação do autor de que essa teoria “nunca” surgirá, sejam lá quais forem os 
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esforços de filósofos e demais estetas. Para Weitz, como já vimos, o problema com as teorias 

estéticas é de caráter lógico, não de caráter factual. Uma teoria estética baseada no modelo 

clássico não é problemática pelo fato de ser algo difícil de se formular satisfatoriamente ou 

simplesmente por ser desnecessária para as investigações estéticas mais relevantes: o 

problema central, segundo ele, é que uma teoria desse tipo é logicamente impossível de ser 

construída. Kennick, por outro lado, parece se contentar com o tipo de argumento indutivo 

ancorado na ideia de busca infrutífera e de, por meio dele, sublinhar o fracasso das estéticas 

tradicionais. Afinal, é a constatação desse fracasso que lhe permite propor um diagnóstico 

para a situação. Se essas teorias falharam, por que falharam? Adotando uma perspectiva 

bastante comum ente os filósofos analíticos, para Kennick o uso linguagem, ao mesmo tempo 

em que é a chave para compreensão dos conceitos que empregamos, também pode 

desencaminhar nossa análise. E é isso que acontece quando pensamos sobre o conceito 

ARTE. Não há nada de errado com o conceito: o erro está na pressuposição de que ele remete 

a uma essência quando, na verdade, sua estrutura lógica é, como diz o autor, “complexa” (p. 

320) – ou seja, o erro está na pressuposição da tese do unum nomem, unum nominatum. Nesse 

ponto, Kennick, assim como Ziff já havia feito alguns anos antes, chama a atenção para o fato 

de que a palavra “arte” é empregada de diversas maneiras, com diversas significações – uma 

“palavra com uma longa, complicada e interessante história” (p. 320) – e, assim, o conceito 

que ela expressa não é passível de receber uma definição rigorosa como as teorias estéticas 

tradicionais requerem. Ou seja, quando um teórico acredita estar discorrendo sobre a essência 

da arte, o que ele está fazendo é falar sobre um dentre tantos outros possíveis usos das 

palavras “arte” e “obra de arte”. Dizer que a essência da arte é a imitação é um uso possível, 

bastante pertinente para referir, por exemplo, a arte neoclássica, assim como dizer que a 

essência da arte é a forma significante é outro uso possível, bastante plausível se com ele se 

pretende enfatizar a dimensão não-figurativa da pintura. Nenhum desses usos, nem o outro, 

porém, revela uma essência escondida, comum a todas as obras de arte; eles apenas apontam 

para usos efetivos do termo “arte” em momentos históricos distintos. 

Mas, se o conceito ARTE não pode ser definido de acordo com o modelo clássico, o 

que legitima sua aplicação? De que maneira podemos justificar o fato de um enunciado como 

“X é arte” ser verdadeiro ou falso se não temos como saber, em todos os casos, o que é arte? 

Sem recorrer a uma essência, como podemos demarcar o que é arte e o que não é? Como é 

possível, diria um defensor do modelo definicional clássico, identificar ocorrências de obras 

de arte sem admitir a validade da tese da prioridade epistêmicas das definições? Para esse tipo 

de questionamento, a resposta de Kennick é: “somos capazes de separar aqueles objetos que 
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são obras de arte dos que não são porque (...) nós sabemos como usar corretamente a palavra 

‘arte’ e aplicar a expressão ‘obra de arte’” (p. 321), ou, como ele diz em outra passagem, nós 

“conhecemos uma obra de arte quando vemos uma”. É no contexto de resposta a essa 

problemática que surge o chamado – novamente por Bywater – “argumento do armazém”, 

uma espécie de experimento mental elaborado para mostrar como se dá, da perspectiva de 

Kennick, a identificação das obras de arte: 

 
Imagine um armazém bem grande repleto de todos os tipos de coisas – 
quadros dos mais variados, partituras musicais para sinfonias, danças e 
hinos, máquinas, ferramentas, barcos, casas, igrejas e templos, estátuas, 
vasos, livros de poesia e de prosa, mobiliário e roupas, jornais, selos 
para cartas, flores, árvores, pedras, instrumentos musicais. Agora, 
instruímos alguém a entrar no armazém e trazer para fora todas as obras 
e arte contidas lá. Ele será capaz de fazer isso com um sucesso razoável, 
apesar do fato de, como até mesmo os estetas admitiriam, não possuir 
uma definição satisfatória de Arte em termos de algum denominador 
comum, porque nenhuma definição desse tipo foi encontrada ainda. 
Agora imagine a mesma pessoa enviada ao armazém para levar para fora 
todos os objetos com Forma Significante, ou todos os objetos com 
Expressão. Ela certamente ficaria desconcertada; ela sabe o que é uma 
obra de arte quando vê uma, mas faz pouca ideia ou sequer tem uma a 
respeito do que procurar quando lhe dizem para trazer um objeto que 
possui Forma Significante. (pp. 321-2) 
 

A situação descrita é bastante clara: diante de uma imensa quantidade dos mais variados 

objetos, qualquer pessoa comum, desprovida de qualquer definição do conceito ARTE, 

alguém apenas capaz de entender as expressões “arte” e “obra de arte” em seu uso mais 

cotidiano, seria capaz de reconhecer e identificar exemplares de obras de arte com relativo 

sucesso. Por outro lado, se essa pessoa tivesse que identificar objetos com forma significante, 

ou com expressão, por não dominar o uso dessas palavras, ela se perderia e suas escolhas 

seriam muito mais arbitrárias. Ou seja, um dos pontos que Kennick quer frisar com seu 

argumento/experimento mental é que o uso do termo “obra de arte”, dado que já consolidado 

na linguagem, seria suficiente para a operação de reconhecimento, ao passo que palavras bem 

mais nebulosas como “expressão” e “forma significante” apenas atrapalhariam essa 

identificação. Como diz Bywater (1972), o argumento do armazém pode ser entendido como 

um argumento cujo objetivo é mostrar que essas noções “são mais obscuras do que o bom e 

velho termo ‘arte’, e que, geralmente, as teorias tradicionais trouxeram mais escuridão e 

confusão do que luzes” (p. 521). Outro ponto é que o uso efetivo de uma expressão é um guia 

muito mais seguro para a apreensão de um fenômeno difuso e historicamente determinado 

como é a produção artística do que uma teoria construída sobre exigências formais rigorosas. 
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Qualquer pessoa que domine o uso de seu idioma, acredita Kennick, está em condições bem 

melhores de empregar com sucesso um conceito empírico como ARTE do que qualquer 

teórico preocupado em encontra uma definição para orientar essa atividade. 

 No entanto, conforme reconhece o próprio Kennick, o emprego do conceito ARTE, 

amparado apenas no seu domínio por usuários linguisticamente competentes, inevitavelmente 

envolve um grau elevado de vagueza: “Certamente, há muitas ocasiões em que não temos 

certeza se algo é uma obra de arte ou não; quer dizer, não estamos certos de chamar um certo 

desenho ou composição musical de arte” (p. 322). Seriam, pergunta Kennick, Nearer, my 

God, to Thee (1841), um dos diversos hinos religiosos escritos pela poetisa inglesa Sarah 

Flower Adams (1805-1948), ou os cartoons políticos desenhados pelo neozelandês David 

Low (1891-1963) obras de arte? Nesses casos, a competência linguística poderia ser 

insuficiente para o reconhecimento. Diante dessa possibilidade, o que fazer? Lamentar a falta 

de uma definição essencialista? A resposta de Kennick a esse tipo de contratempo teórico 

parece concordar com o tipo de metodologia proposta por Ziff, o qual, conforme vimos, 

propõe uma explicação a respeito do conceito ARTE baseada no exame de casos claramente 

não controversos e, portanto, paradigmáticos, de arte: “na estética, (...) quando em busca por 

um denominador comum nós cuidadosamente selecionamos nossos exemplos e restringimos 

nossa visão, podemos não encontrar o que estamos procurando, mas podemos ver algo de 

maior interesse e importância” (KENNICK, p. 323). No entanto, diferentemente de Ziff, 

Kennick não propõe uma definição de obra de arte a partir do exame desses casos 

paradigmático (Ziff formula uma definição em termos de condições suficientes e 

subconjuntos dessas condições), e isso porque para ele essa é uma tarefa desnecessária; não 

precisamos de nenhum tipo de definição de arte para diferenciar entre coisas que são arte e 

coisas que não são arte, pois não precisamos de uma definição para empregar corretamente a 

expressão “obra de arte”: “Nós sabemos o que é arte quando ninguém nos pergunta o que ela 

é. Quer dizer, nos sabemos muito bem como usar a palavra ‘arte’ e a expressão ‘obra de arte’ 

corretamente” (p. 322). Apesar disso, é preciso um critério mínimo para lidar com casos mais 

marginais de obras de arte. Para tanto, Kennick retoma a sugestão de Weitz de que a 

identificação das obras de arte pode ser feita de maneira plenamente satisfatória a partir do 

recurso à noção wittgensteiniana de semelhanças de família: “Há, contudo, uma busca 

frutífera e esclarecedora por similaridades e semelhanças na arte (...) que, para martirizar uma 

expressão de Wittgenstein, podemos chamar de ‘semelhanças de família’” (p. 323). Ou seja, a 

consideração de algo como arte ou não-arte deve ser guiada, em última instância, pela 

comparação entre semelhanças. Uma vez dentro do armazém, o reconhecimento de desenhos 
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como obras de arte, reconhecimento fundamentado intuitivamente no uso da expressão “obra 

de arte”, poderia igualmente levar ao reconhecimento dos cartoons de Low como arte: 

parecem existir semelhanças de família entre um caso e outro. 

 

3.3.1.4 Avaliando a abordagem wittgensteiniana de Ziff, Weitz e Kennick 

 

 Se logo após Aesthetics and language Elton tivesse organizado outra antologia de 

textos guiada pelo mesmo espírito, ela certamente poderia (e deveria) contar com os artigos de 

Ziff, Weitz e Kennick que acabamos de examinar. Cada um deles manifestou a mesma 

posição, unanimemente defendida pelos filósofos e filósofas reunidos por Elton em 1954, 

contrária às generalizações teóricas na estética e a seus pressupostos essencialistas. Uma 

pequena diferença entre seus artigos e as contribuições compiladas em Aesthetics and 

language seria apenas o fato deles terem se dedicado diretamente ao problema da 

possibilidade ou necessidade de definição do conceito ARTE, algo que aquelas não fizeram. 

No mais, um segundo volume assim constituído, e complementado com outros textos 

semelhantes na atitude, teria representado muito bem o emprego dos “métodos de análise que 

prevalecem nas faculdades filosóficas de Oxford, Cambridge e Londres, assim como em 

certas localidades acadêmicas da Austrália e dos Estados Unidos” (ELTON, 1954, p. 1).  

Ao colocarem a questão sobre a definição do conceito ARTE no seio de um horizonte 

teórico já dominado pelas ideias do segundo Wittgenstein, os três autores obviamente 

rejeitaram, com ênfases distintas, o projeto definicional clássico característico das teorias 

estéticas tradicionais, sendo a rejeição decorrente da argumentação de Weitz a mais enfática e 

contundente. Com o rechaço desse projeto essencialista veio a necessidade de uma explicação 

alternativa para a possibilidade de aplicação do conceito ARTE às coisas consideradas como 

obras de arte. E, também nesse ponto, foi novamente pela via das Investigações de 

Wittgenstein que a alternativa se apresentou, possibilitada pela ideia de semelhanças de 

família, caminho tomado explicitamente por Weitz e Kennick, e também por Ziff131.  

 Vimos no capítulo anterior que as teorias estéticas tradicionais se mostraram incapazes 

de lidar adequadamente com as transformações ocorridas no âmbito da produção artística a 

partir do advento da arte moderna e, principalmente, com a profusão e diversificação irrestrita 

oriunda das produções da chamada “arte contemporânea”. Nesse sentido, as estéticas 

                                                 
131 Em seu artigo, Ziff fala apenas em “semelhanças” (noção central de sua explicação a respeito da aplicação do 
conceito ARTE a certas coisas) e, em nenhuma parte, cita o nome de Wittgenstein. Weitz e Kennick, por outro 
lado, usam a expressão “semelhanças de família” e remetem seu uso diretamente ao filósofo austríaco. 
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tradicionais não se mostraram escaláveis, ou seja, suas pressuposições teóricas falharam na 

tarefa de continuar operacionais frente às mudanças quantitativas e qualitativas nos dados que 

elas deveriam abarcar e explicar. Com as abordagens anti-essencialistas representadas por 

Ziff, Weitz e Kennick, as pressuposições teórica mudaram, o que se deu justamente em 

virtude de uma consciência mais clara por parte desses autores – mais claramente identificável 

nos dois primeiros – de que o caráter histórico e absolutamente dinâmico das produções 

artísticas não poderia ser apreendido por meio de um conceito fechado tal como o exigido 

pela concepção clássica de definição. Ziff e Weitz destacaram o fato da evolução das artes 

envolver mudanças imprevisíveis, as quais sempre exigiriam reorganizações periódicas em 

nosso sistema de conceitos. Ziff, por exemplo, disse que “A arte não se repete e nem 

permanece no lugar; se pretende continuar sendo arte ela não pode” (1953, p.77), 

acrescentando logo em seguida que:  

 
À medida que novas e diferentes espécies de trabalhos são criadas, à 
medida que o caráter da sociedade e o papel das artes na sociedade 
mudam, como tão comumente tem ocorrido ao longo da história, 
provavelmente será necessário que revisemos nossa definição de obra de 
arte. (p. 78)  
 

Weitz, por sua vez, ressalta que ele até seria capaz de listar alguns casos e algumas condições 

em que o conceito ARTE poderia ser corretamente aplicado, mas que ele não poderia citar 

todas elas “pela razão crucial de que novas e imprevisíveis condições sempre podem surgir e 

ser previstas” (p. 31). Podemos, então, dizer que ao pensar a lógica do conceito ARTE esses 

filósofos compreenderam e, mais do que isso, levaram a sério, o desafio da escalabilidade: 

qualquer teoria estética que queira apresentar contribuições valiosas para a compreensão do 

conceito ARTE tem que levar em conta que as coisas referidas por esse conceito mudam de 

maneira imprevisível e se diversificam exponencialmente, e, sendo assim, qualquer sistema 

teórico que se pretenda consequente tem que encarar esse fato. Mas, frente essa multiplicidade 

vertiginosa e crescente de dados, como configurar um sistema conceitual escalável e capaz de 

explicar satisfatoriamente a lógica do conceito ARTE? A resposta de Ziff, Weitz e Kennick é: 

o sistema deve operar baseado na ideia de semelhanças de família. Dados novos semelhantes 

aos antigos são legitimados, abarcados e explicados pelas mesmas pressuposições teóricas que 

os dados já incorporados e, assim, a novidade, por mais radical que seja, não colapsa o 

sistema. Portanto, o anti-essencialismo wittgensteiniano desses autores parece, ao menos em 

tese, estruturalmente capaz de superar o desafio da escalabilidade. O que resta verificar é se o 

sistema, que tão bem parece lidar com o aumento contínuo de sua carga de informação, 
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efetivamente não apresenta falhas em algumas de suas partes. Comecemos, então, por 

examinar a argumentação negativa de Weitz e sua tentativa de mostrar a impossibilidade das 

teorias estéticas tradicionais, já que é apenas ele que explicitamente defende a impossibilidade 

lógica de definição do conceito ARTE – Ziff e Kennick não argumentam em favor dessa tese 

em seus artigos aqui examinados, ainda que possam aceita-la; sua posição resume-se a afirmar 

que o projeto definicional clássico é equivocado e desnecessário. Se o ataque de Weitz à base 

das teorias estéticas tradicionais não prova definitivamente o que ele alegar provar, é preciso 

deixar em aberto a possibilidade de uma estética baseada na concepção clássica de definição 

dar conta do desafio da escalabilidade. Em seguida, vamos nos deter sobre o poder explicativo 

da ideia de semelhanças de família em sua tarefa de identificação e diferenciação das obras de 

arte com relação a outros objetos e atividades não artísticas – ideia esta esposada igualmente 

por Ziff, Weitz e Kennick –, afinal é o fato dela desempenhar satisfatoriamente essa tarefa o 

que a torna peça chave de uma estrutura explicativa cuja promessa de sucesso diante do 

desafio da escalabilidade parece crível. 

Segundo Weitz, definir o conceito ARTE com base no modelo clássico de definição é 

algo logicamente impossível: esse foi o ponto central que nosso exame das ideias do autor 

colocou em destaque. Um dos primeiros críticos de Weitz a publicar um texto contrário a suas 

ideias foi seu conterrâneo, o filósofo Joseph Margolis (1924-    ), cujo texto de 1958 intitulado 

Mr. Weitz and the definition of art articulou uma série de objeções contra sua posição anti-

essencialista visando mostrar “a legitimidade lógica da tentativa de definir arte” (1958, p. 89). 

O ponto central dessas objeções reside no fato do raciocínio costurado por Weitz estabelecer 

uma conclusão de ordem lógica a partir de considerações meramente empíricas, algo ilegítimo 

aos olhos de Margolis. Tal como este entende a questão, Weitz parte do uso de expressões 

como “arte” e “obra de arte”, ou seja, parte de uma perspectiva estritamente empírica, e, ao 

constatar que essas expressões são passíveis de mudança em sua extensão, dado que já 

mudaram anteriormente, infere que elas não podem ser definidas. Margolis afirma que a 

passagem que Weitz faz do domínio empírico para o domínio lógico é um movimento 

inválido, dado que a evidência dessa impossibilidade é encontrada no âmbito da prática 

linguística, isto é, apenas na dimensão empírica. Ou seja, segundo Margolis, Weitz incorre em 

uma espécie de análogo da falácia informal conhecida como “falácia naturalista”132, segundo 

                                                 
132 O nome “falácia naturalista” é utilizado por Moore em seu Principia ethica (1903), mas a ideia já pode ser 
encontrada na obra do filósofo escocês David Hume (1711-1776), por exemplo, na parte I do livro III de seu 
Tratado sobre a natureza humana (1739-40). Como essa falácia é geralmente empregada no contexto das 
discussões éticas, acima foi destacado que a objeção de Margolis a Weitz parece pressupor um “análogo” dessa 
falácia. 
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a qual não podemos deduzir a partir das informações de como algo é como esse algo deve ser. 

“Pode ser verdade que os objetos que queremos chamar de ‘romances’ (...) não possuem 

quaisquer propriedades enumeráveis que devêssemos chamar de ‘propriedades necessárias e 

suficientes’ dessa classe, senão que têm apenas traços de similaridade”, reconhece Margolis 

ao tomar como exemplo de sua reflexão a discussão que Weitz faz sobre os subconceitos de 

ARTE, como é o caso do conceito ROMANCE; no entanto, diz ele, “Devo insistir que 

determinar se as coisas são dessa maneira é uma questão empírica e não uma questão lógica” 

(p. 89). Todas as objeções do artigo de Margolis giram em torno dessa ideia principal. Em 

outro ponto, ele diz que seu colega confunde razões lógicas com razões práticas, sendo essa “a 

fraqueza fundamental da concepção de Weitz” (p. 93), destacando logo em seguida que em 

uma das passagens de The role of theory in aesthetics, seu autor considera a possibilidade de 

fechamento do conceito ARTE – Weitz, de fato, diz: “Nós podemos, é claro, escolher fechar 

um conceito. Mas fazer isso (...) seria ridículo, uma vez que excluiria as próprias condições de 

criatividade da arte” (1956, p. 32) –, o que, a seu ver, mostra que Weitz não concebe a ideia 

de conceitos fechados na arte como sendo algo contraditório (o que seria o caso se ele 

estivesse pensando estritamente na dimensão lógica do discurso), mas sim algo pragmático, 

empírico. Assim, Margolis conclui que a tentativa feita por Weitz de descartar de uma vez por 

todas a possibilidade de uma estética em sentido tradicional, isto é, organizada em torno da 

concepção clássica de definição, é um erro – Weitz não consegue provar a impossibilidade 

lógica das teorias estéticas; consegue, no máximo, colocar em relevo as dificuldades 

envolvidas no projeto. Sobre esse projeto definicional, as últimas palavras do artigo de 

Margolis são: “Eu digo, simplesmente, vamos tentar de novo” (1958, p. 954). 

Como vimos, o principal argumento de Weitz em favor da impossibilidade de definir o 

conceito ARTE repousa sobre a constatação de que a atividade artística é absolutamente 

mutável e imprevisível. Por conta dessa mutabilidade, sustenta Weitz, não é possível apontar 

condições necessárias e suficientes de sua aplicação sem que isso restrinja a originalidade da 

própria criação artística. No entanto, a ideia de que o uso efetivo das expressões “arte” e “obra 

de arte” exige uma abertura conceitual que impossibilita qualquer tipo de definição é bastante 

controversa. O que Margolis fez em sua crítica a Weitz foi justamente denunciar a 

legitimidade dessa transição. Mandelbaum (1965), de maneira semelhante, aponta uma 

dificuldade envolvendo a argumentação negativa de Weitz com relação a esse aspecto. 

Segundo ele, o fato da arte ser uma atividade criativa, inovadora e revolucionária, de modo 

algum impede a possibilidade de uma definição real do conceito ARTE. Para esse filósofo, 

toda a argumentação de Weitz falha justamente por não dispor de nenhum raciocínio que 
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realmente prove que o aparecimento de novos objetos que caiam sob um conceito 

previamente definido necessariamente exige uma mudança nas cláusulas definicionais desse 

conceito. Mandelbaum cita como exemplo de ausência dessa relação novidade/criatividade e 

impossibilidade de definição apontada por Weitz o desenvolvimento histórico da pintura 

representacional. Esse gênero de pintura poderia perfeitamente receber uma definição real, em 

termos de condições necessárias e suficientes de sua aplicação, sem que isso o limitasse às 

pinturas mitológicas ou de caráter religioso (praticamente os únicos tipos de pintura 

representacional praticados até meados do século XV), senão que também incluísse seus 

vários desenvolvimentos posteriores, como a pintura de interiores, paisagens, natureza-morta, 

eventos históricos, etc. E esse mesmo tipo de raciocínio, insiste Mandelbaum, poderia 

igualmente ser aplicado à própria definição de arte:  

 
(...) se o conceito “obra de arte” fosse cuidadosamente definido antes da 
invenção das câmeras, há alguma razão para supor que essa definição se 
mostraria um obstáculo para que a fotografia ou o filme se constituíssem 
como novas formas de artes? Certamente seria possível pensar 
definições que poderiam fazer isso acontecer. Todavia, o objetivo do 
Professor Weitz não era o de demonstrar que essa ou aquela definição 
seria uma definição pobre, senão que pretendia estabelecer a tese geral 
de que havia uma incompatibilidade necessária, a qual ele se referiu 
como uma impossibilidade lógica, entre permitir a novidade e a 
criatividade nas artes e afirmar propriedades definicionais da arte. (p. 
226)  
 

A ideia de que obras de arte poderiam possuir propriedades passíveis de ser 

codificadas linguisticamente em uma definição clássica sem que isso implicasse limitações na 

invenção radicalmente criativa e imprevisível de novos casos singulares também foi 

observada pelo filósofo estadunidense Noël Carroll, na introdução de seu Theories of art 

today, publicado em 2000. Segundo ele, o fato de teorias contextualistas absolutamente 

respeitáveis e dignas de consideração – como as que vamos abordar a seguir ao retornarmos à 

obra de Danto e ao tomarmos conhecimento da teoria institucional de Dickie – terem sido 

elaboradas, mostra inequivocamente a possibilidade lógica de teorias estéticas se fundarem 

sobre esse tipo de modelo definicional e, ainda assim, acomodarem as mais transgressoras 

transformações no âmbito da produção artística – independentemente de fazerem isso de mais 

correta ou não (cf. 2000, pp. 9-10).  

Também nessa introdução, Carroll ressalta outro problema com a argumentação 

negativa de Weitz em torno do projeto definicional das estéticas tradicionais (uma objeção 

que novamente ecoa os apontamentos feitos por Margolis décadas antes): segundo ele, ao 
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insistir na dimensão criativa da arte e em sua imprevisibilidade, Weitz só poderia estar 

pensando na prática artística e não em seu produto, a obra de arte: propriamente falando, a 

inventividade está na ação e apenas transitivamente no objeto ou ação que ela produz. Isso, 

porém, não seria um problema se a conclusão do seu argumento não afirmasse a 

impossibilidade de definição clássica do conceito ARTE entendido como coextenivo com o 

conceito OBRA DE ARTE. Ao não distinguir claramente entre esses dois conceitos, 

argumenta Carroll, o raciocínio de Weitz lida com conceitos que, ainda que certamente 

relacionados, não possuem exatamente a mesma extensão e, consequentemente, não possuem 

necessariamente as mesmas propriedades definicionais. Por isso, diz Carroll, “o argumento do 

conceito aberto falha porque se equivoca com os conceitos que estão em discussão – ele falha 

em encontrar uma conexão entre as definições de arte e do conceito de prática da arte” (p. 9). 

Novamente, o problema com a argumentação de Weitz é fundamentalmente de ordem lógica, 

algo que pesa de maneira profundamente negativa sobre suas intenções dado que a conclusão 

mais importante de seu artigo pretende estabelecer uma tese nesse âmbito. 

Porém, mais danosa ainda à argumentação de Weitz contra a possibilidade de 

definição do conceito ARTE é a objeção que pode ser levantada em virtude de sua admissão 

implícita de que a arte possui uma essência ou natureza – ou seja, exatamente aquilo que seu 

artigo enfaticamente pretende negar. Esse problema fica evidente quando atentamos para o 

fato de que sua frequente caracterização da arte como uma atividade inevitavelmente sujeita a 

mudanças depende de certa concepção a respeito da natureza da arte. Portanto, quando Weitz 

insiste no “próprio caráter expansivo e empreendedor da arte” (id.), aí já está pressuposta uma 

concepção a respeito da natureza da arte, a saber, que a arte é, essencialmente, uma atividade 

criativa e expansiva. Desse modo, ao caracterizar o conceito ARTE como um conceito aberto 

justamente em virtude de sua necessidade de se referir a uma atividade sempre mutável e 

criativa, Weitz está inconscientemente admitindo a presença de uma propriedade necessária a 

tudo aquilo que pode ser referido por esse conceito.  

Esses vários argumentos certamente bastam para mostrar que a tese de que uma 

definição clássica do conceito ARTE é logicamente impossível carece de sustentação e que, 

se ela for verdadeira, não são as razões apresentadas por Weitz que estabelecem sua verdade. 

No entanto, outros críticos do projeto essencialista das estéticas tradicionais, como Ziff e 

Kennick, não assumiram a defesa dessa tese negativa como um objetivo de seus trabalhos, 

procurando apenas descrever o projeto definicional ilustrado pelas teorias estéticas de 

Batteux, Tolstói ou Bell como mal fundado e, de maneira mais evidente, desnecessário para 

os propósitos explicativos mais relevantes acerca da compreensão dos fenômenos artísticos. 
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Para esses autores, e nesse ponto, o próprio Weitz tem que ser colocado junto deles, a 

identificação de certas coisas existentes no mundo como sendo obras de arte – questão central 

para as teorias estéticas – prescindiria completamente da necessidade de qualquer definição 

prévia, relegando, assim, a tese da prioridade epistêmica das definições, enfatizada nos 

diálogos socráticos, à condição de mais um equívoco associado à concepção clássica de 

definição. Segundo Ziff, Weitz e Kennick, a identificação das obras de arte e a distinção entre 

elas e outras categorias de coisas demandaria unicamente o recurso à ideia de semelhanças de 

família, tal como esta foi apresentada nas Investigações de Wittgenstein. Mas, apesar de toda 

confiança depositada por esses autores no poder explicativo das semelhanças de família, o 

fato é que o recurso a essa noção implica problemas teóricos difíceis de ignorar.  

Talvez o problema mais premente relacionado ao modelo explicativo baseado na 

noção de semelhanças de família seja o fato dessa noção ser muito vaga, já que, em certo 

sentido, qualquer coisa pode ser semelhante a qualquer coisa. Ora, uma estrela é semelhante a 

uma lesma, na medida em que ambas são coisas materiais; e um vaga-lume é semelhante a 

uma lesma, já que ambos são animais, e o vaga-lume também é semelhante à estrela, pois 

ambos possuem luz própria. Mas o que poderia haver de importante nesse conjunto de 

relações que nos permitiria agrupar essas coisas tão díspares em uma categoria comum, apesar 

de suas semelhanças em alguns aspectos? “Ah, mas uma semelhança de família não é 

qualquer semelhança; é, afinal, uma semelhança de família”, poderia responder um defensor 

da argumentação positiva proposta por Ziff, Weitz e Kennick. Mais à frente, ao abordarmos o 

artigo de Mandelbaum exploraremos melhor em que sentido podemos pensar as semelhanças 

de família. Mas o fato é que quando os autores anti-essencialistas que examinamos até agora 

usam esse recurso teórico encontrado nas Investigações de Wittgenstein e o empregam para 

explicar a presença de critérios de identificação e reconhecimento eficazes acerca das obras de 

arte, eles estão pensando em semelhanças existentes entre certos itens e casos paradigmáticos 

de arte. Ziff constantemente recorre à ideia de “caso explícito” de arte em seu texto; Weitz 

observa que para elucidar o uso do conceito ARTE “alguns casos (paradigmáticos) podem ser 

dados, acerca dos quais não pode existir a mínima dúvida ao [serem descritos como “arte”], 

ainda que não seja possível fornecer um conjunto exaustivo de exemplos” (p. 31); Kennick, 

por sua vez, logo após introduzir a ideia de semelhanças de família como um substituto 

teórico muito mais eficaz do que a busca por “denominadores comuns” nas artes, afirma que 

“quando selecionamos cuidadosamente nossos exemplos a restringimos nossa visão, podemos 

até não ver o que estamos procurando, mas podemos ver algo muito mais interessante e de 

maior importância” (p. 323). O problema com essa relação de semelhança a casos 
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paradigmáticos é que nela não estão especificadas quais são as semelhanças relevantes entre 

as propriedades de A e as propriedades do caso paradigmático P, permitindo que a ideia de 

semelhança de família se reduza a qualquer semelhança existente entre um e outro. A Pietà 

(1499) de Michelangelo foi feita em mármore, assim como a pia de muitas cozinhas mundo 

afora. Essas pias se assemelham a casos paradigmáticos de escultura, como a referida Pietà; 

essa semelhança é suficiente para que as consideremos como obras de arte? Esse tipo de 

dificuldade envolvendo a vagueza da noção de semelhança de família/semelhança a caso 

paradigmático foi levantada, por exemplo, no artigo Definition and evaluaton in aesthetics, de 

Harold Osborne, publicado em 1973: 

 
seria impossível pensar em alguma coisa que não tivesse alguma relação 
de semelhança a alguma outra coisa no universo, e seria possível 
construir uma infinidade de conjuntos das coisas mais outré e 
extravagantes conectadas pelo fato de cada item apresentar uma 
semelhança com algum outro item do conjunto. (p. 17) 
 

Chamar a atenção para a existência de semelhanças entre coisas parece, portanto, algo estéril 

a menos que se indique de modo mais pontual quais são as semelhanças relevantes para o 

estabelecimento da relação que se pretende ressaltar. No entanto, fazer isso seria reabilitar o 

projeto definicional de buscar condições necessárias ou suficientes para a aplicação adequada 

de um conceito, colocando-o de volta no centro da teoria estética. Nas palavras mais precisas 

de Stephen Davies (1991): 

 
[A] ideia de que novas obras de arte podem ser identificadas como obras 
de arte em virtude de uma similaridade existente entre elas e obras de 
arte paradigmáticas é vazia sem a especificação de critérios para a 
similaridade relevante, e a busca por essa especificação reabre a questão 
envolvendo os tipos ou fontes de semelhança que são essenciais versus 
os que não o são. (p. 12) 
 

Em Dickie (1984) podemos encontrar outra objeção bastante incômoda para a 

argumentação positiva dos anti-essencialistas: a quais obras de arte são semelhantes as 

primeiras obras de arte? Como essas obras poderiam ser classificadas como obras de arte 

independentemente do recurso a casos paradigmáticos anteriores? Nas palavras de Dickie: “[a 

teoria das semelhanças de família] requer um regresso ao infinito das obras de arte” (p. 32), 

isto é, ao assumir que o reconhecimento e identificação de uma nova obra de arte dependem 

da constatação da presença de semelhanças em relação a outro objeto anteriormente admitido 

como obra de arte, a teoria também teria que assumir que este objeto anterior só pôde ser 

reconhecido como arte em virtude da constatação de suas semelhanças com outro caso de 
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objeto artístico, o qual, por sua vez,... e, assim, ad infinitum. Teríamos, então, que, a fim de 

bloquear o regresso, assumir a existência de obras de arte primeiras, originárias. Mas que 

outra característica, além do fato de existirem semelhanças de família, poderia nos levar a 

reconhecê-las como obras de arte? Se fosse respondido que a identificação das primeiras 

obras de arte como tais só pôde ser realizada posteriormente, isto é, comparando essas obras 

primitivas com casos posteriores, ainda assim ficaríamos com o problema de determinar a 

quais obras de arte aqueles objetos reconhecidos como os primeiros casos paradigmáticos 

(ainda que historicamente posteriores) puderam ser comparados para ter reconhecido seu 

estatuto de obras de arte. A teoria positiva das semelhanças de família, conclui Dickie, só 

poderia ter algum sucesso se fosse modificada de maneira a, em algum ponto, abrir mão da 

noção de semelhança de família, e ser suplementada por alguma hipótese auxiliar: “ela 

precisaria mostrar de alguma maneira como algo pode ser uma obra de arte 

independentemente de se assemelhar a uma obra de arte previamente estabelecida e de que 

maneira essa obra poderia bloquear o regresso ao infinito” (p. 33).  

Além dessas duas dificuldades, outros problemas com a explicação da lógica do 

conceito ARTE baseada na noção de semelhanças de família também foram destacados por 

autores simpáticos ao projeto definicional clássico. Como a constatação desses problemas e a 

tentativa de contorná-los pode ser considerada um elemento determinante da articulação de 

novas ideias acerca da possibilidade de definição do conceito ARTE, outros pontos avessos à 

argumentação positiva de Ziff, Weitz e Kennick serão trazidos à tona na seção a seguir, uma 

vez que é a renovação desse projeto que passaremos abordar agora. 

 

3.3.2 A VIRADA CONTEXTUAL 

 

3.3.2.1 Danto e a indiscernibilidade entre as coisas reais e as obras de arte 

 

O artigo de Danto é um marco na reflexão dos filósofos analíticos a respeito da arte. 

Mais do que isso, é uma marco em sua própria produção filosófica, já que esse texto é 

também a primeira publicação sobre filosofia da arte feita pelo autor – e, posteriormente, seria 

por suas contribuições a esse tipo de discussão que ele viria a ser mais conhecido, inclusive 

tornando-se também crítico de arte a partir de 1984133. The artworld assinala uma verdadeira 

virada nos caminhos que a reflexão sobre o tema da natureza da arte vinha seguindo até então 

                                                 
133 De 1984 a 2009, Danto escreveu uma coluna de crítica de arte para o semanário estadunidense The Nation, 
uma revista de notícias políticas e culturais. 
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Vimos que filósofos como Ziff, Weitz e Kennick consideraram o projeto teórico das estéticas 

tradicionais como algo, na melhor das hipóteses, equivocado ou infrutífero (Ziff e Kennick) e, 

na pior, como uma tarefa logicamente impossível (Weitz). A grande contribuição de The 

artworld para o debate foi justamente a sugestão de um caminho alternativo à rejeição das 

estéticas tradicionais e ao tipo de abordagem característico das teorias da arte como imitação, 

como expressão e como forma. A tese central desse artigo aparece no final de sua segunda 

seção, em uma passagem hoje já bastante conhecida: “Ver uma coisa como arte requer algo 

que o olhar não pode distinguir – uma atmosfera de teoria artística, um conhecimento da 

história da arte: um mundo da arte” (p. 580). No que segue, vamos tentar entender o que 

Danto quer dizer com isso e de que maneira sua noção de “mundo da arte” contribui para o 

debate em torno da questão sobre a definição do conceito ARTE. 

 Sob a influência do segundo Wittgenstein, Ziff, Weitz e Kennick aceitaram a ideia de 

que termos gerais como “arte” ou “jogo” estabelecem sua referência não porque designam 

uma essência que se apresenta em cada exemplar desses tipos de coisa, mas sim porque esses 

termos remetem à presença de uma rede de semelhanças conectando diversos exemplares 

diferentes entre si – e são essas semelhanças que guiam o uso que fazemos dos conceitos 

ARTE e JOGO. Desse modo, o reconhecimento de algo que possa ou não ser referido por 

esses conceitos não depende da posse de definições essencialistas, mas sim da constatação de 

semelhanças com casos evidentes de arte ou jogo. Tanto Ziff quanto Weitz e Kennick 

entendem, pois, que a tarefa de definição do conceito ARTE deve ser abandonada em favor da 

aplicação da ideia wittgensteiniana de “semelhanças de família” e que, por meio dela, 

podemos ser muito bem sucedidos na identificação de casos de obras de arte e na explicação 

de suas propriedades. The artworld representa a primeira rejeição explícita da aplicação 

dessas ideias de Wittgenstein aos fenômenos artísticos. Embora não cite por nome nenhum 

desses autores e nem aponte referências bibliográficas, Danto deixa bem claro quais são seus 

alvos ao mencionar um “escritor recente” (p. 572) para o qual o emprego correto de 

expressões como “obra de arte” dependeria apenas do domínio de uma língua natural, citando, 

inclusive, uma passagem do texto de Kennick que examinamos na seção anterior. “Mas, 

mesmo para falantes nativos, distinguir as obras de arte de outras coisas não é algo tão 

simples”, observa Danto “e nos dias de hoje é possível que sem uma teoria artística alguém 

não saiba que está em um terreno artístico” (p. 572). E o filósofo acredita que uma atenção ao 

que ocorreu após o advento da arte moderna pode ajudá-lo a provar esse ponto. 

Danto inicia seu texto tecendo algumas considerações sobre a teoria da arte como 

imitação. Segundo ele, quando Platão mostrou no livro X da República que a atividade dos 
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artistas era semelhante à de alguém que direciona um espelho para qualquer coisa a fim de 

reproduzi-las como imagens, ali já estava anunciada uma refutação da própria ideia que o 

filósofo queria comunicar, a de que a arte é essencialmente imitação. A passagem do livro X é 

a seguinte: 

 
Sócrates: Mas dize-me agora que nome darás a este obreiro (...) que faz 
tudo o que fazem os diversos obreiros, cada um no eu gênero. 
Glauco: Estás a falar de um homem hábil e maravilhoso! 
Sócrates: (...) Este artesão de que falo não é apenas capaz de fazer todas 
as espécies de móveis, mas também produz tudo o que brota da terra, 
modela todos os seres vivos, incluindo ele próprio, e, além disso, fabrica 
a terra, o céu, os deuses e tudo que há no céu e tudo que há sobre a terra, 
no Hades. (...) Mas, dize-me: achas que não existe um artesão assim? 
(...) Mas tu mesmo observas que poderias [criar tudo isso], de certa 
maneira. 
Glauco E que maneira é essa? 
Sócrates: É simples. Pratica-se muitas vezes e rapidamente, muito 
rapidamente até, s quiseres pegar um espelho e andar com ele por todos 
os lados. (...) 
Glauco: Sim, mas serão aparências [φαινόµενα], e não objetos reais 
[ἀληθείᾳ]. 
Sócrates: Bem, chegas ao ponto mais importante do discurso. Suponho 
que seja verdade que entre os artesãos desta natureza é preciso contar 
também com o pintor [ζωγράφος], não achas? (596b-e) 
 

O raciocínio de Danto é que, ao propor a analogia entre a atividade do artista (o pintor, no 

caso) e o uso de um espelho para reproduzir imagens, o próprio Platão apresentou uma 

exceção para a tese de que a imitação seria algo presente em todas e apenas nas obras de arte, 

“justamente o tipo de contraexemplo ardiloso que esperaríamos que Sócrates apresentasse 

para refutar a teoria, quando, pelo contrário, ele o usa para ilustrá-la” (p. 571). Quer dizer, 

Platão inconscientemente mostrou que ser uma imitação por meio da semelhança não poderia 

ser considerado uma característica presente apenas nas obras de arte, exclusiva delas 

(violando, assim, um dos aspectos da cláusula todos/apenas); ou, para empregar o vocabulário 

mais comum entre os filósofos analíticos, graças à analogia do espelho, “é uma imitação’ não 

funcionará como uma condição suficiente de ‘arte” (p. 571). E se o próprio Platão já havia 

revelado que ser uma imitação não poderia ser algo exclusivo das obras de arte, as pinturas 

não-figurativas de Kandinsky, mais de dois milênios depois, acabaram por sepultar a teoria da 

imitação ao deixar claro que as características miméticas tampouco eram algo comum a todas 

as obras de arte, isto é, tampouco eram uma condição necessária para a aplicação do conceito 

ARTE. Com isso, a “TI” – tradução da abreviação adotada por Danto para referir a “Teoria da 

Arte como Imitação” (p. 572) – foi “relegada para a periferia do interesse crítico” (p. 571). 
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 Apesar disso, a TI sempre se mostrou como uma teoria eficaz, com enorme poder 

explicativo, tanto que quando os primeiros desafios lhe foram explicitamente colocados, seus 

proponentes procuraram conservar seus princípios e, por meio de hipóteses auxiliares – 

hipóteses ad hoc ou “distorções convencionalistas”, como as chamaria Popper (cf. 1994, p. 

66) –, explicar a existência dos novos objetos. É interessante nessas considerações iniciais de 

Danto o uso implícito que ele faz do instrumental conceitual da filosofia da ciência de 

Thomas Kuhn, exposto principalmente em seu A estrutura das revoluções científicas, 

publicado em 1962, para interpretar a relação entre as teorias da arte e advento da arte 

moderna. Tal qual uma teoria científica, a TI desempenha a função de um paradigma que 

orienta a prática das artes, da crítica de arte, do ensino de arte, etc. – função desempenhada na 

ciência por aquilo que Kuhn chama de “ciência normal”134. Quando novos fenômenos passam 

a ser observados, fenômenos incapazes de ser explicados adequadamente pelo paradigma 

vigente, o que na ciência Kuhn chama de “anomalias”135, o natural é que hipóteses auxiliares, 

como já dito acima, sejam criadas, de modo que os novos fatos possam se acomodar ao 

paradigma sem modificá-lo. Assim, diante dos trabalhos dos pintores pós-impressionistas, as 

tentativas de manter a TI passaram pela afirmação de que os novos dados eram resultado de 

alguma brincadeira ou loucura. Contudo, a ampliação da classe de fenômenos estranhos ao 

paradigma e o subsequente fracasso das hipóteses auxiliares acabam por conduzir o 

paradigma a um estado de crise136. Como sustentar a TI frente aos trabalhos dos artistas 

ligados ao cubismo, ao orfismo, ao expressionismo abstrato? Com a crise, paradigmas 

alternativos ganham espaço e ocorre uma revolução137: o paradigma anterior é abandonado e 

um novo assume seu lugar. Segundo a história contada por Danto, ao paradigma da TI se 

sucedeu o da TR – a “Teoria da Realidade” –, associada pelo filósofo às ideias de Fry138, autor 

                                                 
134 Kuhn (1998) caracteriza a ciência normal como sendo “a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais 
realizações científicas passadas (...) reconhecidas durante algum tempo por alguma comunidade científica 
específica como proporcionando os fundamentos para sua prática posterior” (p. 29). 
135 Segundo Kuhn (1998), uma anomalia é identificada quando ocorre o reconhecimento de que “de alguma 
maneira, a natureza violou as expectativas paradigmáticas que governam a ciência normal” (p. 78). 
136 O sentido do termo “crise” na explicação de Kuhn a respeito das teorias científicas pode ser compreendido 
por meio da seguinte observação, feita pelo autor ao considerar episódios da história da ciência como a transição 
da astronomia ptolomaica para a copernicana ou a substituição da teoria aristotélica do movimento pela cinética 
galilaica: “a consciência da anomalia persistira por tanto tempo e penetrara tão profundamente na comunidade 
científica que é possível descrever os campos por ela afetados como em estado de crise crescente” (1998, p. 95). 
137 Revoluções científicas, segundo Kuhn (1998), são “aqueles episódios de desenvolvimento não-cumulativo, 
nos quais um paradigma mais antigo é total ou parcialmente substituído por um novo, incompatível com o 
anterior” (p. 125). 
138 Danto tem presente que sua explicação é um esquema simplificador e que sua redução das teorias estéticas 
que emergiram após a derrocada da TI ao rótulo de “Teoria da Realidade” não respeita a história, mas que a 
escolha da teoria da arte como forma, proposta por Bell e Fry, como um exemplar da TR remete a uma posição 
efetivamente sustentada à época: “Certamente, falar de uma teoria é uma distorção: historicamente, houve várias 
(...). As complexidades histórico-artísticas devem ceder perante as exigências da exposição lógica, e por isso 



182 
 
de que falamos no capítulo anterior ao discutir o poder explicativo da teoria da arte como 

forma: “De acordo com essa teoria, os artistas (...) deviam ser compreendidos, não como 

imitadores fracassados de formas reais, mas como criadores bem sucedidos de novas formas” 

(DANTO, p. 573). É nesse sentido que o autor afirma que “Os pós-impressionistas obtiveram 

uma vitória ontológica”: ao criarem novas formas que não eram imitações, esses artistas 

levaram as obras de arte a um novo estatuto enquanto seres existentes no mundo; sendo não-

imitações, já não poderiam mais ser pensadas como meras cópias do mundo, mas, agora, 

autônomas em relação a ele. Do ponto de vista das ideias de Kuhn, a TR, na condição de novo 

paradigma, mostrava-se plenamente capaz de dar conta dos novos fenômenos artísticos e 

também de explicar as obras de arte produzidas sob a vigência da TI, uma característica 

central para o sucesso de um novo paradigma.  

Até esse ponto, a posição de Kennick, segundo a qual bastaria o domínio de uma 

língua natural para o reconhecimento de obras de arte, poderia ser aceita sem maiores 

problemas, desde que um novo sentido do termo “obra de arte” para referir os novos objetos 

fosse forjado e incorporado socialmente. Se, por exemplo, alguém no início do século XIX 

entrasse no armazém descrito por Kennick e lá estivessem telas como as dos expressionistas 

abstratos, com base na sua compreensão do uso do termo “obra e arte” essa pessoa 

abandonaria lá tais exemplares. Mas, à medida que o uso da expressão “obra de arte” sofresse 

transformações, nada impediria que um usuário da língua natural na década de 1950 viesse a 

selecionar também esses trabalhos. Esse novo visitante do armazém de Kennick já saberia 

muito bem que o termo “arte” também poderia ser aplicado legitimamente a telas não-

figurativas, ainda que nem sempre tivesse sido assim. Desse modo, com base na ideia de 

semelhanças físicas entre novos trabalhos e outros já consagrados como arte, para ele seria 

relativamente fácil não cometer o equívoco de abandonar um Rothko ou um Motherwell junto 

com os demais objetos não artísticos do armazém. Ziff (1953), ao discutir o impacto da 

produção artística dos pós-impressionistas sobre o uso da expressão “obra de arte” por parte 

dos estetas da época, destacou exatamente esse ponto ao dizer que os envolvidos nesse debate 

“estavam usando ‘obra de arte’ de maneiras mais ou menos diferentes. Na verdade, os críticos 

modernos, os defensores das novas obras, estavam introduzindo um uso mais ou menos novo 

dessa expressão” (p. 67). Mas, questiona Danto, será que esse recurso às semelhanças 

perceptíveis e à aceitação de um novo uso linguístico condicionado e consolidado a partir 

delas poderia ainda se mostrar eficaz diante de obras como a Cama (1955), do artista 

                                                                                                                                                         
falarei como se tivesse havido uma única teoria substituta, compensando em parte a falsidade histórica com a 
escolha de uma que foi de fato enunciada” (p. 573). 
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estadunidense Robert Rauschenberg (1925-2008), uma cama real verticalmente pendurada em 

uma parede e com seu lençol, colcha e travesseiro pintados à maneira dos expressionistas 

abstratos? Ora, dado que pela TR as obras de arte teriam abandonado sua condição de 

imitação para se tornar autenticamente uma existência real, um novo objeto do mundo e não 

uma cópia de alguma aparência sua, o que impediria alguém de ver essa cama artística como 

simplesmente uma cama real, apenas colocada em uma posição inusitada? “Será possível”, 

pergunta Danto, “confundir a realidade com a realidade?” (1964, p. 575). Pensemos também 

no caso dos ready-mades de Duchamp ou nas Caixas Brillo de Warhol: não são cópias do 

mundo como animais figurados nas telas do pintor inglês Edwin Landseer (1802-1873), mas 

também são diferentes de objetos reais e autônomos, como as esculturas de Brancusi; eles são 

reais em um sentido adicional, quer dizer, no mesmo sentido em que coisas reais não artísticas 

são reais. Por que, então, são arte e não simplesmente coisas reais? Segundo Danto, com esse 

tipo de questionamento: “nós entramos em um domínio de investigação conceitual onde os 

falantes naturais são guias bem pobres: eles próprios estão perdidos” (p. 575). De que ajudaria 

agora saber o que “arte” significa no contexto de uso da linguagem se, ao entrar no armazém 

muitas produções características da arte contemporânea seriam abandonadas por lá?  

O que a argumentação de Danto pretende mostrar, então, é que quando objetos se 

mostram indiscerníveis do ponto de vista da percepção sensorial, mas um é considerado uma 

obra de arte e o outro não, a solução wittgensteiniana das semelhanças de família cai por terra. 

As Caixas Brillo de Warhol são visualmente indiscerníveis das caixas Brillo utilizadas para 

transportar sabão, ou seja, elas são semelhantes ao ponto da indiscernibilidade, mas uma 

possui uma propriedade que a outra não possui: uma é arte e a outra não. E essa propriedade 

distintiva não pode ser sensorialmente percebida, pois, se o fosse, as caixas que não são arte e 

que compartilham com as Caixas Brillo as mesmas características perceptíveis, também 

teriam que ser – são, digamos assim, da mesma família sensorial. Uma vez no armazém de 

Kennick e guiado apenas pelo uso da linguagem e pelo preceito wittgensteiniano do “não 

pense, mas veja” seria impossível fazer as escolhas certas.  

É claro que, nesse ponto, alguém mais conservador poderia argumentar que objetos 

como a Cama de Rauschenberg simplesmente não são arte e que, por isso, ela realmente 

deveria ser abandonada no armazém de Kennick. Para contornar essa objeção levando em 

contas as ideias do próprio Danto, podemos explorar uma das noções centrais de The artworld 

e, em geral, de toda sua obra a respeito da natureza da arte: a noção de coisas indiscerníveis 

entre si. Como no artigo que estamos examinando a indiscernibilidade, ainda que mencionada 

literalmente, aparece mais como um pressuposto, convém nos servirmos de alguns exemplos 
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que o autor apresenta em seu livro A transfiguração do lugar-comum, publicado em 1981. 

Nesse texto, Danto inventa diversos exemplos logicamente possíveis de casos de 

indiscernibilidade entre obras de arte e coisas que não são obras de arte. Vejamos dois deles. 

Logo de início (2005, cf. pp. 33-34) o autor pede que imaginemos seis telas rigorosamente 

iguais para nossa percepção visual, todas elas retângulos vermelhos e todas elas obras de arte, 

por exemplo, uma obra minimalista chamada “Quadrado vermelho” e outra, chamada “Praça 

vermelha”, numa alusão à famosa praça de Moscou, e, além dessas telas, outra que não é uma 

pintura, mas apenas uma tela preparada como uma base de tetróxido de chumbo (o chamado 

“zarcão”), um pó insolúvel em água mas passível de ser misturado com óleo e utilizado como 

anticorrosivo. Se esses sete objetos estivessem no armazém de Kennick, como seria possível 

escolher os sete primeiros e deixar de lado o último? Novamente, o objetor, bastante 

conservador na verdade, poderia dizer que em sentido estrito nenhuma dessas telas vermelhas 

deveria ser considerada uma obra de arte, pois “verdadeiras” obras de arte são trabalhos de 

beleza, como os dos grandes mestres do passado. Outro exemplo inventado por Danto, 

certamente mais radical e hiperbólico do que o anterior, é o de uma pintura produzida 

completamente ao acaso, “por uma espécie de milagre estatístico” (p. 71), em que tintas 

colocadas em uma máquina giratória produziram uma pintura indiscernível de um Rembrandt. 

Por mais improvável que seja esse “milagre”, o que interessa a Danto com seu experimento 

mental é apenas chamar a atenção para a possibilidade lógica desse resultado e, a partir dele 

colocar uma questão inevitável: essa tela acidental, indiscernível de um Rembrandt 

verdadeiro, poderia ser considerada uma pintura e, consequentemente, uma obra de arte? Se 

estivesse no armazém de Kennick ela certamente seria escolhida como tal; mas a pessoa que a 

selecionou entre outros objetos teria acertado? 

É, portanto, como base na existência de obras de arte indiscerníveis de objetos reais 

que a primeira citação que fizemos de The artworld no início desta seção deve ser 

compreendida. O mundo da arte é justamente a estrutura que permite que a arte seja vista 

como arte. Apenas o escrutínio sensorial é insuficiente. Procurar semelhanças é insuficiente. 

Só no contexto de teorias artísticas e da própria história da arte é que algo pode 

adequadamente ser reconhecido como arte. Sem a consciência desse aparato de nada adianta 

empregar os termos “arte” e “obra de arte” em seus contextos mais comuns de uso. 

 
O que no final das contas distingue uma caixa Brillo de uma obra de arte 
que consiste na Caixa Brillo é uma certa teoria da arte. É a teoria que a 
eleva ao mundo da arte e impede que ela se reduza ao objeto real que é 
(...). É claro que, sem a teoria, é improvável que alguém a veja como 
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arte e, a fim de que seja vista como parte do mundo da arte, é preciso 
que haja um domínio de uma série de teorias da arte, além de uma 
porção considerável da história da pintura recente (...). É o papel das 
teorias artísticas, hoje como sempre, que tornam o mundo da arte, e a 
arte, possíveis. (p. 581) 
 

3.3.2.2 Mandelbaum e a distinção entre os atributos relacionais e as características 

diretamente exibidas 

 

Publicado menos de um ano depois de The artworld139, o artigo de Mandelbaum 

compartilha com esse texto a mesma insatisfação teórica diante da aplicação da ideia 

wittgensteiniana de semelhanças de família à explicação da lógica do conceito ARTE. No 

entanto, diferentemente do artigo de Danto, o texto de Mandelbaum já se coloca bem mais 

diretamente na arena o debate, identificando por nome seus interlocutores principais e 

dedicando segmentos de sua exposição para criticar a posição desses autores. Assim, o artigo 

inicia com um exame da “doutrina das semelhanças de família de Wittgenstein” (p. 219) tal 

como apresentada nos parágrafos 65-77 das Investigações filosóficas, e, em seguida, parte 

para a consideração crítica de argumentos arrolados por Ziff e Weitz nos textos que 

examinamos aqui. O objetivo principal de Mandelbaum com essa abordagem é atacar um dos 

pilares que sustentam a tese wittgensteiniana, então amplamente disseminada entre os 

filósofos analíticos, de que as pretensões de generalização nas artes são um grande erro. O que 

o autor pretende mostrar, então, é que todos esses filósofos que viram no modelo explicativo 

das semelhanças de família uma alternativa para a suposição essencialista referente ao uso do 

conceito ARTE tomaram uma via equivocada e, assim, deixaram de vislumbrar um caminho 

mais promissor para a investigação estética. 

Segundo Mandelbaum, o que a análise do conceito JOGO feita por Wittgenstein nas 

Investigações estabelece é que “não é preciso supor que todos os casos de entidades às quais 

aplicamos um nome comum de fato possuem alguma característica em comum” – a parte 

negativa da análise, poderíamos dizer – e que na verdade “o uso de um nome comum se 

baseia no cruzamento e sobreposição de características semelhantes entre objetos e atividades 

de outro modo heterogêneas” (p. 220), seu aspecto positivo. Ou seja, Wittgenstein está 

negando a tese, mencionada por Kennick, do unun nomem, unum nominatum e dizendo que 

um nome não diz respeito a uma essência, uma característica ou conjunto de características 

presente em todas as coisas de um mesmo tipo nomeada e apenas nelas, mas sim à presença 

de semelhanças que podem se apresentar em alguns casos e em outros não. O posicionamento 
                                                 
139 O artigo de Mandelbaum foi publicado em julho de 1965; o de Danto em setembro de 1964. 
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de Mandelbaum com relação a essa análise é bastante claro: “Eu não acredito que essa 

doutrina das semelhanças de família, tal como posta, oferece uma análise adequada de porque 

um nome comum como “jogo” é aplicado ou recusado em todos os casos” (p. 220). Qual 

seria, então, o problema com a explicação oferecida pelo autor das Investigações? 

Segundo Mandelbaum, quando se fala em “semelhanças de família” da maneira como 

Wittgenstein o fez, o fato de que essa expressão pode ser empregada tanto em um sentido 

literal quanto em um sentido metafórico é simplesmente passado por alto. Para ilustrar essa 

distinção o autor pede que imaginemos o conjunto de uma dúzia de fotografias, cada uma com 

o rosto de uma pessoa. Observando os retratos, poderíamos notar fortes semelhanças entre 

alguns indivíduos ali representados, talvez três fotos em que cada uma das pessoas tivesse a 

cabeça bem arredondada, cabelos escuros encaracolados, um maxilar mais prolongado e os 

olhos aprofundados. Face essas semelhanças, poderíamos supor que aquelas três pessoas 

fossem membros da mesma família e, nesse caso, falaríamos em “semelhanças de família” 

entre elas. O problema é que essas semelhanças, sem outro tipo de conhecimento a respeito 

dos laços familiares efetivos envolvendo os indivíduos identificados, poderia ser meramente 

isso, um conjunto de semelhanças, mas não de semelhanças de família. Saber se tais 

semelhanças realmente seriam indicativas de um laço familiar, exigiria que tivéssemos 

conhecimento da existência de parentesco, de um vínculo biológico – algo impossível de ser 

constatado meramente pela observação, por mais evidente que as semelhanças se revelassem. 

“O que marca a diferença entre o sentido literal e o metafórico da noção de semelhanças de 

família”, diz Mandelbaum “é, portanto, a existência de uma conexão genética no primeiro 

caso, mas não no segundo” (p. 221). Foi justamente por não ter estabelecido adequadamente 

essa diferença, prossegue o autor, que Wittgenstein se negou a ver algo comum a todos os 

casos de um mesmo tipo: ora, semelhanças de família pressupõem algo em comum que não 

pode ser objeto de nenhuma forma de escrutínio do tipo “não pense, veja”, mas que 

necessariamente deve estar lá – a saber, o laço genético. De modo semelhante, dentre as doze 

pessoas apresentadas nas supostas fotografias, poderia existir algumas sem qualquer traço 

fisionômico semelhante e que, não obstante, estivessem biologicamente ligadas. Portanto, 

para Mandelbaum a presença de semelhanças é um critério muito frágil para classificar coisas 

como sendo do mesmo tipo e, mais do que isso, talvez o que permita reunir certas coisas sob 

um mesmo nome comum, sob um mesmo conceito, seja algo que está além das informações 

dadas imediatamente à percepção sensorial. Diz ele: 
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Se, então, é possível que a analogia das semelhanças de família nos diga 
algo a respeito de como os jogos podem estar ligados uns aos outros, 
deveríamos explorar a possibilidade dos jogos possuírem, apesar de suas 
grandes dessemelhanças, um atributo comum que, assim como a conexão 
biológica, não esteja ele próprio entre suas características exibidas. (p. 
221) 
 

 Outros dois exemplos interessantes são apresentados por Mandelbaum, ambos 

envolvendo casos que, com base na doutrina das semelhanças de família, poderiam ser 

equivocadamente referidos como “jogos”. Em um deles, o filósofo pede que imaginemos a 

situação em que uma pessoa embaralha à nossa vista um monte de cartas e depois, separando 

o baralho em pilhas, ela passa a virar uma carta de cada pilha, dispondo-as em sequência e 

repetindo esse procedimento diversas vezes. O que essa pessoa está fazendo? Alguém poderia 

perguntar para ela “Ei, que tipo de jogo de paciência você está jogando”, ao que ela poderia 

responder “Na verdade, não estou jogando, estou prevendo o futuro”. Ou seja, apesar das mais 

variadas semelhanças com procedimentos típicos de uma modalidade de jogo de cartas 

conhecida como “paciência”, essa pessoa poderia não estar entretida com jogo algum, mas 

sim com a prática da cartomancia. “Não pense, veja”, diria Wittgenstein – e aí você 

consideraria como jogo algo que não é. Em outro exemplo, Mandelbaum chama a atenção 

para o fato de que poderíamos ver dois rapazes ocupados em levar ao chão um ao outro na 

tentativa de obter uma imobilização, isto é, agindo de modo bastante semelhante ao que se vê 

em práticas esportivas de certas modalidades de luta, algo que, poderia inclusive ser 

classificado como um “jogo”. Mas, apesar das diversas semelhanças com algum gênero de 

luta, o contato físico entre os dois jovens poderia ser uma briga e, assim, algo bem distante de 

uma forma de jogo. Tal como no exemplo anterior, nesse caso também teríamos presentes 

inúmeras semelhanças de família (em sentido metafórico) que seriam guias bem pouco 

confiáveis para a realização de uma classificação adequada. Desse modo, se nos 

prendêssemos apenas às características manifestas, diríamos que paciência e cartomancia são 

jogos, assim como luta e briga: exteriormente são eventos semelhantes, talvez em todos seus 

aspectos observáveis – são, bem poderia dizer Danto, pares praticamente indiscerníveis.  

“O que parece ser crucial em nossa designação de uma atividade como um jogo”, 

ressalta então Mandelbaum, não é apenas “uma questão de observar um número específico de 

semelhanças entre elas e outras atividades que denotamos como jogos, mas envolve algo 

mais” (p. 220). Esse “algo mais” pode, inclusive, não estar presente de maneira evidente entre 

as propriedades sensoriais das coisas que queremos identificar. Mesmo o que constitui uma 

família, tentou mostrar o autor com seus exemplos, não pode ser definido “em termos de 
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qualidades manifestas de um grupo arbitrário de pessoas; é preciso primeiro caracterizar a 

relação de família em termos de laços genéticos e, então, observar em que medida aqueles 

assim conectados assemelham-se uns com os outros” (p. 221). Portanto, mais do que destacar 

as semelhanças que podem ser identificadas em várias atividades chamadas de “jogo” – e, 

claro, “arte” –, a tarefa que se coloca é a descoberta do que faz dessas atividades uma família, 

o que as enlaça de fato em uma família. Não ter explorado essa questão foi, acredita 

Mandelbaum, uma deficiência importante por trás da rejeição do essencialismo e, 

consequentemente, da proposta da doutrina das semelhanças de família como uma explicação 

para a lógica de conceitos como JOGO e ARTE: “a ênfase de Wittgenstein sobre as 

semelhanças diretamente exibidas (...) o levou a falhar em fornecer uma pista adequada com 

relação ao que – pelo menos em alguns casos – governa nosso uso dos nomes comuns” (p. 

222). 

 Após empreender essa crítica à concepção wittgensteiniana das semelhanças de 

família, Mandelbaum sugere um caminho alternativo entre o incontestável fato de que as 

propriedades diretamente exibidas das coisas consideradas obras de arte não revelam nada 

comum a todas elas e, por outro lado, a negação de que essa admissão necessariamente 

conduz à rejeição de qualquer teoria estética de cunho essencialista. Segundo ele: 

 
não podemos assumir que se há alguma característica comum a todas as 
obras de arte ela deve consistir em algum traço específico diretamente 
exibido. Assim como as conexões biológicas entre pessoas ligadas por 
semelhanças de família, ou as intenções com base nas quais distinguimos 
entre a cartomancia e os jogos de cartas, tais características poderiam 

ser um atributo relacional em vez de alguma característica que alguém 
poderia apontar diretamente e dizer: “É esse traço específico que me 
leva a designar esse objeto como uma obra de arte”. (p. 222; itálicos 
acrescentados) 
 

Ou seja, no conjunto de propriedades presentes em coisas como obras de arte ou jogos é 

possível distinguir entre o que poderia ser chamado de suas “características diretamente 

exibidas” (directly exhibited features), isto é, “alguma característica que alguém poderia 

apontar diretamente”, e seus atributos relacionais (relational atributes), digamos algo que 

poderia ser apreendido “caso alguém considerasse objetos de arte específicos como tendo sido 

criados por alguém para uma audiência possível ou real” (p. 222). Por exemplo, em uma 

pintura, a representação de um animal ou de uma pessoa (mesmo que não se soubesse quem é 
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a pessoa)140 poderia ser apontada diretamente, o mesmo valendo para a presença de uma 

camada de cores em uma pintura não-figurativa – figurar algo ou possuir cores são 

características estreitamente ligadas (intrinsecamente ligadas, poderíamos dizer) a essas obras, 

pois atreladas à sua constituição material. Já o fato dela ter sido produzida com a intenção de 

ser publicamente exibida, não poderia ser apontado da mesma maneira; essa última 

característica poderia ser explicada, mas não diretamente apontada – poderíamos inferi-la, 

mas não observá-la por meio da atenção a suas características aparentes. Apesar de ser 

verdade que uma definição essencialista do conceito ARTE realmente não poderia apontar 

algo comum em todas as obras de arte com base apenas na consideração do primeiro tipo de 

propriedades, o mesmo, segundo Mandelbaum, não poderia ser dito, pelo menos não sem 

considerações adicionais, a respeito das propriedades relacionais: “A sugestão de que a 

natureza essencial da arte deve ser encontrada nesses atributos relacionais certamente não é 

algo implausível” (p. 222). 

 

3.3.2.3 Dickie e a definição institucional da arte 

 

A virada contextual sinalizada pela argumentação de Danto e Mandelbaum 

possibilitou uma forte e renovada retomada do projeto clássico de definição do conceito 

ARTE rechaçado quase em uníssono na década anterior por autores como Ziff, Weitz e 

Kennick – sem contar a pioneira contribuição anti-essencialista dada por Heyl já nos anos 

1940. No entanto, nem Danto nem Mandelbaum chegaram a propor uma definição do 

conceito ARTE nos termos em que essa definição havia sido rejeitada, isto é, em termos de 

condições necessárias e conjuntamente suficientes para sua aplicação. A primeira proposta 

nesse sentido só veio à tona em um breve artigo de Dickie publicado no final da década de 

1960.  

Assumindo a mesma distinção feita por Weitz entre um sentido avaliativo e um 

sentido descritivo do conceito arte, Dickie apresentou sua definição nos seguintes termos: 

“Uma obra de arte em sentido descritivo é (1) um artefato (2) ao qual alguma sociedade ou 

algum subgrupo de uma sociedade atribuiu o estatuto de candidato à apreciação” (p. 254). A 

definição formulada por Dickie segue rigorosamente a cláusula todos/apenas da concepção 

                                                 
140 Sob essa interpretação, as características diretamente exibidas das obras de arte englobariam tanto aquilo que 
Panofsky chama em seus estudos sobre iconografia e iconologia de “significado primário ou natural” das obras 
de arte, quanto seu “significado secundário ou convencional”. Ainda que esse autor distinga as duas camadas de 
significação alertando para o fato da segunda ser “intelegível em vez e sensível” e  pelo seu significado lhe “ter 
sido conscientemente conferido” (1976, p. 49), a base sensível – aquelas linhas e cores formam uma pessoa e 
essa pessoa é São Bartolomeu – está na obra, ou sejam é algo diretamente exibido por ela. 
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clássica (ou ainda, a conjunção das condições necessárias e suficientes, de acordo com a 

terminologia de Weitz): todas as obras de arte são artefatos, mas nem todos os artefatos são 

obras de arte, ou seja, esta não é uma propriedade exclusiva, que apenas as obras de arte 

possuem (é uma condição necessária, mas não suficiente); mas, apenas o tipo de artefato 

descrito em (2) é que pode ser considerado obra de arte (sendo essa a condição suficiente para 

a aplicação do conceito ARTE – e a conjunção das duas uma definição real no sentido dado 

ao termo por Heyl e Weitz).  

Vimos que para Weitz sequer a propriedade de ser um artefato seria algo presente em 

todas as obras de arte, tese amparada por seu exemplo do pedaço de madeira à deriva. Dickie 

menciona esse posicionamento de seu conterrâneo, mas considerada que ele se equivocou ao 

ignorar a própria distinção que havia traçado entre o sentido avaliativo e o descritivo de 

expressões como “obra de arte”. De fato, ao usar a afirmação “Esse pedaço de madeira à 

deriva é uma adorável peça de escultura” (cf. 1956, p. 34) para ilustrar sua tese, Weitz expõe 

seu exemplo da madeira à deriva de uma maneira um tanto infeliz, já que nela de fato há a 

ocorrência do termo avaliativo “adorável”. Contudo, ainda que Weitz tenha escolhido mal a 

frase para traduzir a ideia que queria defender, o fato é que o ponto da sua argumentação é 

bem claro: o fato de um pedaço de madeira à deriva poder ser considerado uma obra de arte 

em sentido descritivo basta para provar que é falso que toda obra de arte é um artefato, dado 

que tal pedaço claramente não é algo produzido pela mão humana, logo, não é um artefato. 

Seja como for, nesse artigo Dickie ignora o problema da artefatualidade ao considerá-lo uma 

espécie de deslize por parte de Weitz e concentra seus esforços argumentativos em explicar o 

que quer dizer com a segunda parte de sua definição. Vejamos, pois, como o filósofo faz isso. 

No próximo capítulo retornaremos à discussão sobre o tema da artefatualidade. 

A segunda condição presente na definição formulada por Dickie é “uma propriedade 

social da arte” (1969, p. 253), o que, reconhece o autor, remete diretamente às ideias 

colocadas em destaque no artigo de Mandelbaum: “essa propriedade social será”, diz Dickie, 

“uma propriedade não exibida, relacional” (p. 254). E a expressão chave em sua formulação é 

o de “atribuição do estatuto de candidato à apreciação”. De início ele esclarece que 

“apreciação” não deve ser entendido como um termo implicando algum juízo de valor 

específico, o que o tornaria um termo avaliativo; antes, “apreciação” quer dizer apenas a 

possibilidade de um artefato ser apreciado, independentemente do valor – positivo ou 

negativo – de sua apreciação. Além disso, o filósofo destaca que a apreciação em questão não 

precisaria efetivamente acontecer, bastando, mais uma vez, apenas sua possibilidade. Ou seja, 
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algo poderia ser uma obra de arte mesmo sem nunca ter sido julgada ou avaliada por alguém 

que não seu próprio autor ou autora141.  

A apreciação, como ressalta o autor, embora parte importante da segunda condição 

definicional, é menos relevante do que a atribuição do estatuto de candidato; ela, diz Dickie, 

“não servirá para tirar a subclasse das obras de arte da classe dos artefatos – ela é muito 

ampla: muitos artefatos que obviamente não são obras de arte são apreciados” (p. 176). Por 

exemplo, se um vendedor de suprimentos de encanamento espalhasse diversos produtos com a 

intenção de mostrá-los e, eventualmente conseguir uma venda, sua ação certamente seria a de 

alguém que apresenta algo para a apreciação, mesmo inclusive que, ao final da exibição, nada 

ali seja apreciado de fato. Esses artefatos seriam, portanto, objetos possíveis de apreciação, 

mas claramente não seriam obras de arte. E isso porque lhes faltaria a atribuição do estatuto 

de candidato, algo essencial para um objeto ou atividade ser considerado uma obra de arte. A 

mera apresentação do vendedor de peças de encanamento não envolve uma atribuição desse 

estatuto, apenas uma disposição de objetos. Dickie esclarece essa diferença por meio de uma 

analogia: imaginemos alguém, um indivíduo qualquer, que diga a respeito de outra pessoa “eu 

declaro este homem candidato ao conselho municipal” e imaginemos o responsável pela 

comissão de eleição do referido conselho enunciando a mesma declaração. O vendedor é 

semelhante à primeira pessoa: ela simplesmente é incapaz de atribuir o estatuto de candidato. 

Por isso, esse vendedor, diz Dickie, não poderia dispor diante de mim uma peça sanitária 

semelhante à famosa Fonte de Duchamp e dizer “Compre esta, porque ela é uma obra de arte” 

(a não ser que, com essa afirmação ele quisesse destacar suas qualidades estéticas, ou seja, o 

fato dela ser uma bela peça sanitária – ocasião em que ele estaria empregando o termo “obra 

de arte” em sentido avaliativo, como sinônimo de “bela”). O vendedor, diferentemente de 

Duchamp, não estaria investido da condição de atribuir a suas peças o estatuto de candidato: 

“O ponto é que o ato de Duchamp aconteceu dentro de um certo contexto institucional, e isso 

faz toda a diferença” (p. 255).  

                                                 
141 Nesse ponto, Dickie difere completamente de outro filósofo analítico, o inglês Terry Diffey, que em um texto 
publicado apenas seis meses antes do seu, chamado The republic of art, também propõe uma abordagem 
institucional da arte. Segundo Diffey, para algo ser uma obra de arte é necessário que “que tal estatuto tenha sido 
conferido a ela pelo julgamento do público, não de um indivíduo. De acordo com minha visão, segue-se que 
obras que não tenham sido submetidas ao escrutínio público não são obras de arte. (...) Até que uma obra seja 
submetida a um público, ela não pode ter o estatuto de obra de arte” (1969, p. 147). Em uma nota de rodapé ao 
artigo What is art?, publicado em 1976, Dickie explicitamente se distancia da abordagem de Diffey, alegando 
uma diferença fundamental entre suas abordagens: “Recentemente (...) Diffey falou a respeito da atribuição do 
estatuto de arte. Contudo, ele intenta apresentar uma explicação de algo como um sentido valorativo de ‘obra de 
arte’ em vez de seu sentido classificativo e, consequentemente, o escopo de sua teoria é muito mais restrito do 
que o da minha” (p. 26). 
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É justamente por conta de uma relação clara com um contexto institucional que “Um 

artefato pendurado em um museu de arte, uma performance em um teatro, e coisas 

semelhantes, são sinais seguros de que o estatuto foi atribuído” (p. 254). Mas não apenas 

nesses casos, afinal o contexto institucional de que fala Dickie não se restringe apenas a 

instituições formais como um museu ou uma casa de espetáculos teatrais. Um artista que 

finaliza uma pintura em seu ateliê também atribui a ela o estatuto de candidato. O fato dela 

não ser exibida em uma instituição formal como um museu em nada pesa contra seu caráter 

institucional. Ela poderia parar no porão da casa do artista e jamais ser vista por mais 

ninguém. Anda assim, ela seria uma obra de arte, um artefato ao qual foi atribuído o estatuto 

de candidato à apreciação – mesmo que ninguém nunca a tenha apreciado. Um pintor e a 

atividade da pintura estão inseridos no mundo da arte tanto quanto os museus, galerias, 

teatros, etc.: todos eles fazem parte de uma prática historicamente consolidada que, ainda que 

não regulada por leis rígidas, claramente inclui e exclui certas atividades, certas instituições 

formais e informais, certos indivíduos. A atividade do operário que trabalha com uma 

britadeira quebrando uma calçada não faz parte dessa instituição, o expediente nos tribunais 

de justiça ou o churrasco entre amigos no final de semana, o professor de filosofia que explica 

a República de Platão a seus alunos, certamente não fazem parte dessa prática (o que não quer 

dizer que o mesmo professor não poderia também ser um artista nas horas vagas ou um artista 

fazer uma performance em uma rua da cidade manobrando uma britadeira). Mas a pessoa que 

declama os próprios versos em uma praça ou o salão que exibe filmes com certeza se inserem 

nela. E isso porque, segundo Dickie, “O mundo da arte conduz seus negócios no nível da 

prática costumeira. Ainda assim, há uma prática e isso define uma instituição social” (p. 255). 

Ou seja, a atribuição do estatuto de apreciação, propriedade relacional definidora do conceito 

ARTE, não compete apenas à ação de instituições formais e legalmente reconhecidas – ainda 

que, é claro, também inclua algumas com essas características –, senão que diz respeito a uma 

prática humana com uma história bem delineada. Assim, qualquer agente em nome dessa 

instituição, compreendida nesse sentido amplo de uma prática específica, seria alguém capaz 

de atribuir o estatuto de candidato à apreciação. Duchamp era um agente desse tipo; o 

vendedor de peças sanitárias não (mas nada, segundo Dickie, o impediria de vir a ser). 

 Mas, se é verdade que mesmo uma pintura jamais vista por alguém além do artista que 

lhe atribuiu o estatuto de candidato deveria ser considerada uma obra de arte, igualmente um 

exemplar de chimp art, ou seja, telas pintadas e desenhos feitos por macacos, como os 
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“trabalhos” dos chimpanzés Congo e Pierre Brassau, ambos famosos na década de 1960142, 

poderiam ser assim considerados. Bastaria, diz Dickie, que alguém investido de um papel no 

mundo da arte estivesse disposto a atribuir o estatuo de candidato a esse tipo de artefato: 

“Tudo depende do contexto institucional” (p. 256). O diretor de um museu de arte poderia, 

por exemplo, organizar uma exposição com esse tipo de produções; nesse caso, seria ele – não 

os chimpanzés, claro – a atribuir o estatuto de candidato a apreciação a esses trabalhos. Sua 

ação, poderíamos dizer, seria análoga à de Duchamp com seus ready-mades. O mesmo 

raciocínio seria suficiente, também, para legitimar qualquer tipo de trabalho de outsiders143, 

como as obras do sergipano Arthur Bispo do Rosário (c. 1909-1989), um interno de 

instituições manicomiais e, apesar disso, tido como um importante artista contemporâneo 

brasileiro. Mesmo uma pessoa incapaz de reconhecer plenamente o caráter artístico de sua 

atividade e de se ver como pertencente a uma prática institucional dessa natureza poderia, 

graças ao reconhecimento de outrem partícipe consciente dessa prática, ser alçada à condição 

de artista. “[A]lguém poderia criar um artefato sem nunca considerá-lo como um candidato à 

apreciação”, diz Dickie, “e tal estatuto ser atribuído por outra pessoa ou pessoas” (p. 254). 

 Essa definição proposta por Dickie em Defining art sofreria algumas pequenas 

alterações em sua formulação, de modo a se tornar mais precisa e impedir alguns mal-

entendidos. Nesse texto de 1969, a segunda condição da definição fazia referência a “alguma 

sociedade ou algum subgrupo de uma sociedade” ao introduzir a ideia de atribuição do 

estatuto de candidato à apreciação. Dickie, no entanto, percebeu que, colocada dessa maneira, 

essa condição parecia sugerir que a atribuição de estatuto de candidato dependeria de 

instituições formais – sociedade ou seus subgrupos – e, por conta disso, parecia excluir a 

possibilidade de um artista conferir tal estatuto. Como não era isso que Dickie estava 

propondo, em 1971, em um artigo chamado The institutional conception of art, escrito para a 

coletânea organizada por Benjamin Tilghman sob o título de Language and aesthetics, ele 

reformulou a definição da seguinte maneira: “Uma obra de arte em sentido classificatório é 

(1) um artefato (2) ao qual uma ou algumas pessoas agindo em nome de certa instituição (o 

                                                 
142 Dickie, no entanto, não menciona nenhum dos dois. Seu exemplo é o da chimpanzé Betsy, na época cativa no 
Zoológico de Baltimore. 
143 O termo “outsider art” foi empregado pela primeira vez em 1972, em um livro assim intitulado, pelo crítico 
de arte Roger Cardinal. O termo era uma tradução da expressão “art brut” empregada por Dubuffet – pintor 
francês que, conforme referimos em nota no capítulo anterior, também introduziu no vocabulário da arte 
moderna a expressão “assemblage” – para descrever a arte criada for a dos limites da cultura oficial. Em 
especial, Dubuffet usou esse termo para se referir as produções (consideradas artísticas por ele) de pacientes de 
hospitais psiquiátricos, geralmente crianças. Com a obra de Cardinal, o termo passou a ser mais amplo, 
abrangendo também os trabalhos de autoditadas e pessoas completamente alheias às instituições formais da arte. 
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Mundo da Arte) conferiu o estatuto de candidato à apreciação” (p. 25). Na verdade, a leitura 

do texto de 1969 não deixa dúvidas com relação à intenção de Dickie, ainda que, de fato, a 

formulação da definição incentive a compreensão equivocada. Por exemplo, em Defining art 

ele diz claramente que “muitas obras de arte nunca chegam às paredes dos museus e algumas 

nunca são vistas por ninguém além do artista. O estatuto, portanto, tem de ser passível de 

atribuição por uma única pessoa (...) geralmente o próprio artista” (p. 254). Desse modo, o 

fato dele usar a expressão “alguma sociedade ou algum subgrupo de uma sociedade” como 

parte do definiens, embora impreciso, certamente encontra esclarecimento no próprio texto. 

Mas, como dito, visando mais precisão o autor modificou ligeiramente a formulação em 1971. 

 Outra pequena mudança voltaria a ser feita para a publicação do livro Art and the 

aesthetic: an institutional analysis, de 1974, novamente um detalhe na segunda condição: 

“Uma obra de arte no sentido classificatório é (1) um artefato (2) ao qual foi conferido a um 

conjunto de seus aspectos o estatuto de candidato à apreciação por alguma pessoa ou pessoas 

agindo em nome de uma certa instituição (o mundo da arte)” (2008, p. 431). A novidade nessa 

formulação é o acréscimo da expressão “a um conjunto de seus aspectos”. Mais uma vez, o 

objetivo da modificação foi favorecer a precisão, mas sem uma mudança relevante com 

relação aos pontos já apresentados no artigo de 1969. O refinamento trazido por esse 

acréscimo está no fato da menção à atribuição de estatuto de candidato a um artefato 

aparentemente incluir todos os aspectos do artefato nesse processo, o que não é o caso. Há 

partes de um artefato que podem ser irrelevantes para seu estatuto artístico, na medida em que 

não são elas que são concebidas para terem o estatuto de candidato à apreciação lhes 

atribuído. Por exemplo, as folhas em que estão impressas uma obra literária não dizem 

respeito ao seu caráter enquanto obra literária, nem tampouco geralmente o são o pedestal de 

uma escultura ou a mídia digital ou analógica em que se reproduz um filme ou música. E, 

assim como no ajuste feito à definição anterior, também nesse caso o ponto destacado pela 

reformulação da definição já havia sido explicado no corpo de Defining art: “nem todo 

aspecto de uma obra está incluído na candidatura à apreciação; a cor da parte de trás de uma 

pintura, por exemplo, habitualmente não é um objeto de apreciação” (p. 254).  

Às três versões da definição de arte apresentadas em 1969, 1971 e 1974, Dickie veio 

posteriormente a se referir como “primeira versão da teoria institucional” e isso porque, a 

partir de 1984, com a publicação de seu livro The art circle, ele ainda viria a realizar uma 

nova, e agora mais profunda, modificação em sua formulação, dando origem a uma “nova 

versão da teoria institucional”. Apesar das diferenças entre elas, no artigo The institutional 

theory of art Dickie afirma que tanto a primeira como a nova versão “são respostas à 
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concepção de que ‘arte’ é um conceito aberto que não pode ser definido em termos de 

condições necessárias e suficientes” (2000, p. 97). No entanto, o fato é que, de um ponto de 

vista estrutural, essa a “primeira versão” difere fundamentalmente da “nova versão”: esta não 

se organiza mais em torno do modelo clássico de definição, articulando-se a partir de um 

grupo de caracterizações interligadas e dependentes entre si: “apresentarei uma explicação da 

arte”, diz Dickie em The art circle, “que é claramente circular ou, melhor dizendo, uma 

explicação que revela a natureza inflectida da arte. Por ‘natureza inflectida’ quero referir-me a 

uma natureza cujos elementos se curvam, se pressupõem e suportam uns aos outros” (1984, p. 

79).  Continuaremos explorando, então, apenas a primeira versão da teoria institucional de 

Dickie, uma vez que a virada contextual que estamos examinando aqui diz respeito 

justamente à retomada do projeto definicional clássico, algo de que sua nova versão se afasta 

ao favorecer uma abordagem alternativa144. Em seguida, ao levarmos em conta as principais 

objeções levantadas contra ela por seus intérpretes, teremos à mão elementos suficientes para 

avaliar seu poder explicativo e sua consistência. 

“A noção central da minha concepção de arte é a instituição social à qual, seguindo a 

pista de Arthur Danto, dei o nome de ‘o Mundo da Arte’” (1971, p. 27), afirma Dickie em The 

institutional conception of art. Mas o que é essa instituição? O que é o mundo da arte? Nos 

escritos ligados a sua primeira teoria, Dickie não deixa de observar que ao falar em “mundo 

da arte” seu objetivo não é definir esse conceito, mas sim apresentar uma descrição detalhada 

do referente da expressão “mundo da arte”; a única definição que está em pauta é a do 

conceito ARTE, sendo “mundo da arte” apenas uma expressão (ainda que central, como ele 

mesmo reconhece) que ocorre no definiens de sua fórmula linguística. E a característica mais 

elementar do mundo da arte, entendido como a estrutura institucional necessária para a 

atribuição do estatuto de candidato à apreciação, reside no fato dele ser o resultado histórico 

de certas práticas. Desde Defining art Dickie ressalta que ao falar do caráter institucional da 

arte ele não está pensando apenas em instituições entendidas como entidades formais, mas 

sim em práticas estabelecidas ao longo do tempo. No texto de 1974 ele inclusive se serve de 

definições lexicais do Webster’s New College Dictionay para mostrar que o uso que faz do 

termo “instituição” está em acordo com uma acepção comum do termo e que, portanto, o 

sentido que lhe interessa destacar não é uma invenção sua. Em um dos sentidos apresentados 

                                                 
144 Segundo Robert Stecker (1997), “O projeto original de Dickie centrava-se na apresentação de uma definição 
de ‘obra de arte’. Ainda que sua nova explicação contenha algo semelhante a uma definição de ‘obra de arte’, 
Dickie não afirma mais que o ponto principal de seu projeto atual seja formular e defender uma tal definição. 
Antes, seu ponto principal agora é apresentar ‘a descrição mais esguia possível’ da ‘estrutura essencial da arte’ 
(1984, p. 82) e argumentar que as obras de arte só podem existir no interior dessa estrutura’” (p. 70).  
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pelo referido dicionário é possível ler, conforme citação feita pelo filósofo, o seguinte: 

“Aquilo instituído como: a. Uma prática, lei ou costume, etc., estabelecidos; b. Uma 

sociedade ou corporação estabelecidas” (p. 430). O mundo da arte, então, corresponde ao 

conjunto, certamente bastante diverso, de práticas, leis e costumes apontado no sentido “a” 

indicado, e não um conjunto de instituições formais como descrito no sentido “b”. Algumas 

práticas, obviamente, podem vir a ser institucionalizadas oficialmente, na forma de “uma 

sociedade ou corporação estabelecidas”, como o Museu de Artes de São Paulo, enquanto 

outras podem permanecer apenas no âmbito da prática, do costume, da tradição. O mundo da 

arte, na condição de uma prática temporal e espacialmente estendida, apresenta-se na forma 

de “um feixe de sistemas: teatro, pintura, escultura, literatura, música, e daí por diante, cada 

um deles fornecendo um pano de fundo institucional para a atribuição de estatuto a objetos em 

cada um desses domínios” (p. 430). Na literatura, por exemplo, existem instituições formais 

que proporcionam o pano de fundo para a atribuição de estatuto de candidato à apreciação, 

como instituições de ensino, livrarias, editoras, feiras, etc. Mas a prática da escrita, da criação 

do poema, da redação de um conto ou novela, ou seja, atividades passíveis de ser perseguidas 

independentemente de qualquer instituição formal – bastando apenas o domínio da linguagem 

– igualmente bastariam para atribuição de estatuo de candidato a certos artefatos. Um 

romance escrito à mão por uma pessoa seria tanto um romance e, assim, uma obra de arte, 

quanto um texto publicado por uma editora do gênero. Vale sublinhar aqui, como tantas vezes 

faz Dickie em seus escritos, que sua definição diz respeito ao “sentido ‘classificatório’ de arte, 

não ao avaliativo que usamos para louvar, como quando dizemos ‘Esta pintura é uma obra de 

arte’. Predicar de alguma coisa ser arte no sentido classificatório é apenas dizer que ela 

pertence a uma certa categoria de coisas” (1971, pp. 25-26). Ou seja, dizer que um romance 

escrito e não publicado é uma obra de arte não implica dizer algo sobre sua qualidade 

enquanto obra de arte, sobre ele ser uma boa narrativa ou não; é apenas dizer que esse 

conjunto de páginas escritas é um artefato de um tipo especial, diferente de uma simples 

resma ou de uma pilha de notas fiscais145. 

  Entendido desse modo, como o resultado multifacetado de diversas práticas culturais, 

às vezes formalizadas, às vezes não, o mundo da arte de que fala Dickie se torna o locus a 

partir do qual agentes podem atribuir estatuto de candidatos a certos artefatos, tornando-os, 

assim, obras de arte, isto é, distinguindo-os qualitativamente de outros tipos de artefatos. Mas 

                                                 
145 Obviamente, da perspectiva de Dickie, nada impediria que um artista inspirado nos ready-mades de Duchamp 
atribuísse o estatuto de um candidato à apreciação a uma pilha de notas fiscais ou a algumas centenas de páginas 
em branco. Tais obras certamente não seriam “romances”, mas certamente poderiam ser obras de arte. 
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quem são esses agentes que podem, como assinala a definição de Dickie, agir em nome do 

mundo da arte? A resposta mais abrangente que o filósofo dá a essa questão é – no melhor 

estilo Joseph Beuys146 – que “qualquer pessoa que veja a si própria como membro do mundo 

da arte é, por essa razão, seu membro” (2008, p. 431), ainda que o núcleo pessoal dessa 

instituição seja formado por “conjuntos de pessoas incluindo artistas (...), produtores, 

diretores de museus, visitantes de museus, de teatros, jornalistas, crítico de publicações de 

todos os tipos, historiadores da arte, teóricos da arte, filósofos e outros” (p. 431), vagamente 

organizados, mas relacionados entre si. Quando qualquer uma dessas pessoas atribui o 

estatuto de candidato à apreciação a um artefato ela o faz porque pode fazê-lo, porque é um 

agente do mundo da arte. Tal atribuição não envolve qualquer tipo de cerimônia especial, 

como poderia sugerir o paralelo com a atribuição de estatuto em outras dimensões 

institucionais – por exemplo, quando um cidadão inglês é condecorado como Sir, quando 

duas pessoas são legalmente declaradas casadas ou quando um júri considera alguém culpado 

em uma acusação qualquer. E, tal como nessas situações as pessoas que podem atribuir 

estatutos como “culpado”, “marido e mulher” ou “cavalheiro” são agentes investidos de uma 

legitimidade institucional que falta a outros membros da sociedade (nós não podemos fazer do 

nosso vizinho um Sir como poderia a rainha da Inglaterra), no mundo da arte é algo 

semelhante o que ocorre, com a diferença de que, em tese, qualquer pessoa poderia 

desempenhar esse papel. Mas, ainda assim, nem todos estariam investidos dessa capacidade: 

só poderia agir em nome do mundo da arte quem se visse como tal agente. Quem se visse 

dessa maneira, nem por isso estaria automaticamente inserido no âmbito institucional formal 

da arte, mas certamente estaria inserido na instituição que é o mundo da arte. Chegar à 

camada formal exigiria esforços e reconhecimento – provavelmente também sorte e, no 

contexto da arte contemporânea, um bom agente.  

 A teoria institucional de Dickie com certeza tem o mérito de encarar o desafio da 

escalabilidade (como também tinha, aliás, a abordagem anti-essencialista dos 

wittgensteinianos). Na medida em que ela prevê a possibilidade de qualquer indivíduo ser um 

artista (em potência, acredita ele, todas as pessoas são), também prevê a possibilidade de 

qualquer artefato ter o estatuto de candidato à apreciação a ele atribuído. Por mais que o 

mundo da arte possa ampliar e diversificar seus objetos, aparentemente a teoria de Dickie 

pode, quando entendida como um sistema organizado em torno do modelo definicional 

clássico, dar conta dessa multiplicidade sem entrar em colapso. A definição de Dickie parece, 

                                                 
146 “Toda pessoa é um artista”, uma frase comumente associada a esse artista, foi proferida publicamente em uma 
entrevista concedida em 1972. 
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assim poderíamos dizer, escalável. Mas, assim como a abordagem wittgensteiniana baseada 

na ideia de semelhanças de família também se mostrava escalável e acabou por revelar 

deficiências internas capazes de comprometer a integridade de todo seu sistema explicativo, 

precisamos ser circunspectos com relação à teoria institucional desenvolvida por Dickie. Por 

isso, passemos agora a olhar com cuidado as críticas às suas teses que mencionamos 

anteriormente. Já sabemos que tais críticas conduzirão o filósofo a uma reformulação mais 

robusta de suas ideias e, aos olhos de alguns de seus interlocutores, a um tipo de definição 

alheio ao modelo clássico. O que é preciso observar é se sua teoria, nessa primeira versão, 

passa no teste da coerência interna e da manutenção do seu poder explicativo. Do contrário, a 

superação do desafio da escalabilidade ainda se mostrará carente de uma teoria-sistema que 

seja funcional. Exploremos, pois, essas críticas. 

 

3.3.3 O DEBATE EM TORNO DA TEORIA INSTITUCIONAL DA ARTE 

 

 As primeiras críticas à teoria institucional de Dickie apareceram publicamente já no 

início dos anos 1970, mais precisamente em 1973, com a publicação de dois artigos, o 

primeiro escrito por Ted Cohen, chamado The possibility of art: remarks on a proposal by 

Dickie, e Art as a social institution: Dickie’s new definition, de Richad Sclafani, além da 

publicação, no ano seguinte, do artigo de William Blizek intitulado An institutional theory of 

art. Os três autores reconhecem a novidade e a fertilidade da teoria institucional proposta por 

Dickie, ainda que identifiquem nela diversos problemas explicativos. Com relação ao 

primeiro ponto, Cohen, por exemplo, destaca que “Entre os esforços recentes para dizer o que 

é a arte, um dos mais salutares está em Defining art, de George Dickie” (p. 69), enquanto 

Sclafani reconhece que “A definição de Dickie é suficientemente importante para garantir a 

atenção que indubitavelmente os filósofos focalizarão em seu projeto” (p. 114); Blizek, por 

sua vez, afirma que “A teoria institucional da arte do Professor Dickie é tentadora. Ela oferece 

a perspectiva de definir a arte em termos de condições necessárias e suficientes e, ao mesmo 

tempo, expandir o escopo da arte” (p. 148). Com relação aos problemas explicativos da teoria 

institucional de Dickie, também há pontos de contato entre as objeções levantadas por esses 

autores. Vejamos, então, quais são os principais tópicos apontados por eles.  

 O artigo de Cohen centra-se em uma discussão a respeito da noção e “apreciação” 

empregada por Dickie na segunda condição que compõe sua definição do conceito ARTE. 

Segundo o autor, a definição proposta por Dickie não alcança sua meta “e é a segunda 

condição que é deficiente” (p. 70). Sua análise a respeito dessa noção se baseia em duas 
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breves passagens de Defining art em que, ao tentar esclarecer o que entende por “apreciação”, 

Dickie diz que o que tem em mente “é simplesmente o tipo de apreciação característico de 

nossas experiências de pinturas, romances e coisas semelhantes” (1969, p. 255), sendo que, se 

por “apreciação” for compreendido “algo como ‘ao experenciar as qualidades de uma coisa as 

consideramos como meritórias ou valorosas’” (p. 255) daí não decorre qualquer problema 

com relação ao fato das coisas que podem ser apreciadas serem muito diferentes entre si. Com 

base nesses fragmentos de texto, Cohen passa a argumentar que a definição institucional 

elaborada por Dickie é incapaz de dar conta do suposto estatuto artístico de objetos como A 

fonte, de Duchamp, exatamente a obra escolhida pelo autor da teoria institucional para o 

esclarecimento de sua noção de apreciação. Seria um erro considerar os trabalhos dos 

dadaístas, destaca Cohen a partir da citação do crítico de arte nova-iorquino Michael Fried, 

como opostos à arte em geral; antes, o que atitudes como a de Duchamp pretendiam era 

criticar a ideia de valor e qualidade na arte, representando assim “uma reação contra as 

demandas sem precedentes feitas pela pintura modernistas sobre seus profissionais” (1965 

apud COHEN, 1973, p. 71). Desse modo, A fonte jamais poderia ser considerada como algo 

passível de uma experiência de qualidades que consideramos como “meritórias ou valorosas”, 

justamente por ela ser uma negação de qualquer qualidade desse tipo. A fonte, sob essa 

interpretação, diz Cohen, teria que ser tomada como um trabalho que não pode ser apreciado, 

um trabalho que é precisamente a negação da dimensão estética. E, insiste Cohen, mesmo que 

considerássemos a interpretação de Fried equivocada, ainda assim “um ponto óbvio com 

relação ao Dada é que o ‘tipo de apreciação característico de nossas experiências de pinturas, 

romances e coisas semelhantes’ não é ocasionado por ele” (1973, p. 72), ou seja, trabalhos 

como A fonte são o antípoda do caráter estético que justifica e conecta a aplicação da ideia de 

apreciação a gêneros artísticos como a pintura ou a literatura – apontados por Dickie como 

casos típicos da experiência de apreciação. Assim, conclui Cohen, o estatuto de candidato à 

apreciação de que fala Dickie em sua definição só pode ser alcançado se esse candidato puder 

ser valorado em alguma medida, se ele puder ter algum mérito relacionado à nossa 

experiência sensorial a seu respeito, tal como costumamos fazer com uma pintura; mas, uma 

vez que obras como A fonte não podem ser valorada dessa maneira (a negação da apreciação é 

sua própria razão de ser), sua definição falha em explicar o estatuto de arte desse objeto. 

 Dickie respondeu a essa objeção em seu livro de 1974, Art and the aesthetic. Segundo 

ele, Cohen provavelmente está certo ao argumentar que algo destituído de qualquer valor 

estético, isto é, algo que não pode ser apreciado em nenhum aspecto, não pode ser arte. Mas, a 

questão que ele levanta para responder ao seu crítico é “há algo que seja impossível de ser 
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apreciado?” (1974, p. 433). Além d’A fonte, que Cohen, inspirado por uma interpretação 

histórica feita por Fried, mencionou como exemplo de algo não passível de apreciação, ele 

também menciona “percevejos comuns, envelopes brancos baratos, garfos plásticos 

fornecidos em alguns restaurantes de drive-ins” como claros exemplares de coisas que 

“claramente não podem ser apreciadas (...) e que se a definição de Dickie fosse correta, então 

essas coisas não poderiam ser obras de arte por não receber o estatuto requerido” (COHEN, 

1973, p. 78). Ora, diz Dickie, porque esses insetos indesejáveis ou os objetos mencionados 

por Cohen não poderiam ser apreciados? Com base em qual raciocínio Cohen chega a essa 

conclusão? O que impediria alguém de focar a atenção sobre um aspecto de alguma dessas 

coisas – quem sabe o design simétrico da cabeça de um garfo ou os padrões cromáticos do 

abdômen do pequenino artrópode – e, desse modo, considerá-las minimamente valorosas 

esteticamente? No caso de obras como A fonte, a existência de traços apreciáveis é, acredita 

Dickie, ainda mais evidente e inegável:  

 
Por que qualidades comuns d’A Fonte – sua reluzente superfície branca, 
a profundidade revelada quando ela reflete a imagem dos objetos 
circundantes, sua aprazível forma oval – não poderiam ser apreciadas? 
Ela tem qualidades similares àqueles trabalhos de Brancusi e Moore que 
muitos não se recusariam a dizer que apreciam. (DICKIE, 1974, p. 433) 
 

Portanto, para Dickie, qualquer obra de arte (e talvez qualquer coisa) possui um valor estético 

mínimo na medida em que se trata de um valor potencial. Não se trata de algo ser de fato 

apreciado, mas da possibilidade de ser apreciado – algo que Dickie refere como 

“apreciabilidade”. Na medida em que qualquer artefato (condição necessária para a aplicação 

do conceito ARTE) possui características sensoriais que podem ser, em alguma medida, 

apreciadas, toda obra de arte é potencialmente apreciável. E isso, insiste Dickie, não coloca 

em xeque a distinção entre os dois sentidos do termo “arte”, o sentido avaliativo e o sentido 

descritivo; algo é arte independentemente da apreciação ou avaliação que alguém 

efetivamente faça, pois algo é arte quando há possibilidade disso ocorrer (mesmo que isso 

nunca aconteça). Assim, conclui Dickie: 

 
Parece-me improvável que qualquer objeto que se considere não tenha 
alguma qualidade apreciável e, por isso, é bem provável que a limitação 
sugerida por Cohen seja vazia. Mas, mesmo que houvesse alguns objetos 
que não pudessem ser apreciados, Fonte e as outras criações dadaístas 
certamente não estariam entre elas. (pp. 433-434) 
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 Talvez outro caminho para se deslindar da objeção de Cohen, mas não tomado por 

Dickie, poderia surgir do fato da apreciação de objetos como A Fonte simplesmente não 

apresentar um caráter estético ou meramente sensorial. Ou seja, dizer que A Fonte é algo a 

que se atribuiu o estatuto de candidato à apreciação não envolveria necessariamente a ideia de 

apreciação estética de sua dimensão artefatual. Claro que, nesse caso, teríamos que considerar 

a afirmação de Dickie de que a apreciação a que alude sua definição se aproxima da 

experiência que comumente temos da pintura, do romance, etc., como mal formulada. 

Contudo, não é difícil aceitar que nossa apreciação de uma pintura ou de um romance se dê 

também em um nível intelectual, digamos assim, para o qual o elemento sensorial é apenas 

uma espécie de ponte. Nesse caso, o valor de coisas como A Fonte bem poderia estar em seu 

significado, não em suas propriedades materiais (ainda que dependente delas), assim como o 

valor da Olímpia de Manet. Essa rota alternativa parece importante, uma vez que algum 

objetor seguindo a linha de pensamento de Cohen bem poderia insistir na crítica e dizer que o 

fato da peça de Duchamp apresentar um branco reluzente ou uma agradável forma oval 

seriam características irrelevantes para seu estatuto enquanto arte, tal como seriam 

irrelevantes para a apreciação de uma tela os relevos dourados da sua moldura. A Fonte de 

Duchamp, insistiria o crítico, é um candidato à apreciação na medida em que se apresenta 

como algo imbuído de significado, não por causa de sua superfície alva, algo completamente 

alheio à atribuição de seu estatuto de candidato à apreciação – sua “candidatura” não tem nada 

a ver com suas propriedades estéticas. Pensar a apreciação em sentido mais amplo, como 

envolvendo também a apreciação meramente intelectual, aparentemente eliminaria essa 

dificuldade. Nesse caso, Dickie estaria propondo que a apreciação das obras de arte 

mencionada em sua definição, não é uma mera apreensão estética, senão que também pode ir 

além dela.  

Essa saída, porém, poderia dar origem a outra dificuldade, observada, por exemplo, 

por Blizek: “Eu não vejo nada na teoria e Dickie que possa distinguir entre a apreciação no 

caso da arte e a apreciação em geral” (p. 1974, p. 146). Para esse crítico, a estratégia de 

Dickie para livrar sua definição da ideia de apreciação estética, isto é, da consideração de 

qualquer forma de valor ou mérito sensorial como elemento definidor, amplia de tal maneira a 

noção de apreciação que a torna inútil para o propósito de identificação e distinção 

característicos do modelo definicional clássico. Blizek pede que imaginemos uma situação em 

que um reconhecido crítico de arte encontre os diários de um artista e, perante a comunidade 

artística, os considere valiosos para a compreensão e interpretação das pinturas desse artista. 

Segundo ele, teríamos nessa situação um caso que se encaixaria perfeitamente na maneira 
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como Dickie pensa o tipo de apreciação que integra a definição de arte (um membro do 

mundo da arte agindo em seu nome atribuiu estatuto de candidato à apreciação a um artefato) 

e que, no entanto, estaria longe de levar outros membros do mundo da arte a aceitar tais 

diários como obras de arte: “Não há uma diferença entre dizer que o diário tem valor e, assim, 

é arte, e dizer que o diário tem valor porque traz certas informações?” (p. 1974, p. 146). Ou 

seja, ampliar a ideia de apreciação de modo a abarcar uma dimensão “intelectual” de 

apreciação, como chamamos há pouco, acabaria com a própria distinção entre arte e não-arte 

que uma definição precisa deveria indicar.  

 Voltando ao artigo de Cohen, este, contudo, não limita sua crítica apenas à noção de 

apreciação, ainda que a torne central para seus principais argumentos. Apesar disso, foi 

apenas à objeção mencionada acima que Dickie respondeu em seu livro. Um ponto também 

problemático da teoria institucional da arte, de acordo com Cohen, passa pela compreensão da 

estrutura própria da instituição que Dickie chama, seguindo Danto de “mundo da arte”. 

Segundo Cohen, há dois aspectos dessa concepção da arte que necessitam de esclarecimentos: 

“em quais circunstâncias e por quem pode essa propriedade ser atribuída, e o que qualifica 

uma coisa a receber essa propriedade” (1973, p. 72). Esses dois pontos também são apontados 

por Sclafani como carentes de explicação: “Quem pode e quem não pode atribuir estatuto em 

nome do mundo da arte. (...) Quem é e quem não é o genuíno cidadão do mundo da arte?” e, 

logo em seguida, “A que pode e a que não pode o estatuto de arte ser atribuído?” (1973, p. 

113); e a relevância desses esclarecimentos não deixou de ser sublinhada também por Blizek, 

que centrou sua atenção sobre a primeira dificuldade (mas sem negar sua relação com a 

segunda): “Quem é que conta como representativo do mundo da arte? Quem pode ser aceito 

como aquele que atribui estatuto de candidato à apreciação? Qualquer um pode declarar-se 

membro do mundo da arte ou isso é limitado por regras da instituição?” (1974, p. 142). De 

maneira geral, já sabemos quais são as respostas dessas questões para Dickie: qualquer um 

pode ser membro o mundo da arte e qualquer coisa pode ser uma obra de arte no seio dessa 

instituição. Assim, os problemas que todos esses críticos de Dickie encontram em sua 

compreensão da instituição que ele chama de “mundo da arte” decorrem justamente desse tipo 

de resposta.  

 Cohen inicialmente foca sua atenção sobre a analogia que Dickie apresenta em 

Defining art entre o vendedor de peças de encanamento e Duchamp. Segundo Dickie, assim 

como Duchamp atribuiu estatuto de candidato à apreciação a uma louça de banheiro, um 

vendedor desse tipo de material também faz algo semelhante quando apesenta suas peças para 

a apreciação, mas com a diferença que essa atitude não envolve a atribuição de estatuto de 
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candidato. A diferença, explica Dickie, é semelhante à que há entra alguém que tem 

autoridade para atribuir estatuto e alguém que não tem – como o caso do líder da comissão 

eleitoral que diz “Eu declaro este homem candidato ao conselho municipal” e qualquer outra 

pessoa não investida dessa autoridade dizendo o mesmo. Para Cohen, essa analogia 

explicativa é extremamente frágil, pois no caso do líder da comissão eleitoral temos uma 

pessoa que ocupa uma posição institucional reconhecida, sendo que é essa posição que a 

habilita a declarar alguém como candidato, ao passo que, na arte, Dickie parece não ver as 

coisas dessa maneira: “O que a analogia sugere é que para fazer algo arte, é preciso primeiro 

que alguém seja um artista” (COHEN, 1973, p. 73). Mas, se for assim, Dickie não tem como 

dizer que qualquer pessoa que se vê como artista é um artista: a analogia impede que alguém 

que se veja como líder da comissão eleitoral simplesmente possa declarar de maneira legítima 

que outrem é um candidato às próximas eleições. Talvez, diz Cohen, “uma das maneiras pela 

qual ‘o mundo da arte’ gera arte seja emancipando artistas. Qualquer um que tivesse feito ‘Nu 

descendo as escadas’147 (...) seria um artista (...), mas somente um artista poderia ter feito 

daquele urinol uma obra de arte” (p. 74). Portanto, para Cohen, a tese de Dickie segundo a 

qual qualquer um pode atribuir estatuto de candidato à apreciação é equivocada: artistas com 

posições consolidadas institucionalmente talvez possam fazer isso, mas não o vendedor de 

peças de encanamento. E, da mesma maneira como não é qualquer um que pode ser 

considerado um artista, também não é qualquer coisa que pode ser considerada uma obra de 

arte. Para fundamentar essa crítica, Cohen compara a ação de atribuir estatuto de candidato a 

certos atos da fala, como os chamados “atos ilocucionários” descritos pelo filósofo inglês 

John Austin (1911-1960). Segundo Austin, atos ilocucionários da fala são enunciações em 

que aquilo que é enunciado necessariamente envolve uma ação. Por exemplo, quando 

dizemos “Eu prometo que irei ao encontro do final de semana” há uma ação que é 

desempenhada pela própria enunciação relativa ao “prometer” (algo semelhante ao que ocorre 

com o uso de verbos como “batizar”, “declarar”, “perdoar”, etc.). Tais ilocuções produzem 

diversos tipos de efeitos e consequências, chamadas por Austin de “perlocuções”. Assim, 

fazer uma promessa é uma ilocução; se a promessa for aceita, trata-se de uma perlocução. 

Cohen, então, persegue essa aproximação entre o ato de conferir estatuto de candidato e o ato 

ilocucionário da promessa, mostrando que há promessas cujas perlocuções levam à negação 

da própria ilocução, como quando ocorre uma promessa que provavelmente não pode ser 

cumprida (“Prometo que nunca mais vou te magoar”, por exemplo). O que Cohen pretende 

                                                 
147 Cohen menciona uma tela pintada por Duchamp em 1912, um trabalho com forte inspiração cubista e 
apontando para características do trabalho dos futuristas, como a figuração sobreposta do movimento. 
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mostrar com essa analogia é que não apenas o papel institucional daquele que atribui o 

estatuto de candidato à apreciação é um problema para a teoria de Dickie, senão que também 

aquilo que pode receber esse estatuto é problemático. Mais uma vez Dickie parece estar 

errado, ou pelo menos confuso, em relação à ideia de que qualquer coisa pode ser arte. O que 

a analogia de Cohen sugere é que, assim como uma promessa pode envolver algo que não 

pode ser prometido, também a atribuição de estatuto de candidato a uma coisa pode não ser 

possível:  

 
Minha enunciação não é uma promessa apenas porque digo que é, só 
porque tem a forma “Eu prometo...” (eu não posso prometer que 
chegarei na hora ontem ou que amanhã vai chover). E nem, acredito, x é 
uma obra de arte só porque digo que é. Há restrições substantivas sobre 
o que posso prometer (...) e deve haver restrições sobre o que pode se 
tornar arte. (1973, p. 78) 
 

Segundo Cohen, portanto, a definição apresentada por Dickie, ainda que tenha o mérito de 

abarcar em seu esquema as formas mais peculiares de objetos e atividades produzidas pelos 

mais idiossincráticos artistas, serve-se de noções vagas como a de “apreciação” e “atribuição 

de estatuto” que, quando examinadas mais de perto, mostram-se pouco explicativas e 

incapazes de destacar aquilo que é peculiar às obras de arte. Só dizer que elas são qualquer 

coisa que pode ser feita por qualquer um no seio de uma instituição amplamente concebia é, 

acredita Cohen, algo pouco esclarecedor. 

 Sclafani também considera que a maneira como Dickie apresenta a estrutura do mundo 

da arte e compreende os papéis de seus membros e o alcance de suas ações não é tão simples 

quanto o proponente da teoria institucional parece acreditar. Assim como Cohen, Sclafani 

entende que a analogia de Dickie entre o feito de Duchamp e uma eventual apresentação feita 

por um vendedor de encanamentos nada esclarece. Segundo ele, a capacidade ou autoridade 

de atribuir estatuto de candidato a alguma coisa depende fundamentalmente da posse e 

domínio de um conceito de OBRA DE ARTE por parte de um agente. Duchamp pode fazer 

isso com seus ready-mades por conhecer a história da arte europeia recente e também por 

dispor de uma clara noção a respeito da criatividade nas artes: “O significado da ação de 

Duchamp não pode ser separado de sua engenhosa concepção do que o mundo da arte na 

época da Primeira Guerra estava pronto para receber e o que não” (1973, p. 113). Sem esse 

tipo de conhecimento, assume Sclafani sem maiores argumentos, o vendedor de peças de 

encanamento jamais poderia vir a atribuir estatuto de candidato à apreciação a algum artefato. 

E nesse ponto o autor não parece distante do raciocínio desenvolvido por Cohen, para o qual 
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apenas artistas podem fazer arte – o que, obviamente, exige uma teoria a respeito do que torna 

alguém um artista, sendo que nem Cohen nem Sclafani concordam com Dickie de que basta a 

consciência de pertencimento ao mundo da arte para que um artista surja no mundo da arte. A 

tese de Dickie de que qualquer coisa pode ser transformada em obra de arte também é 

contestada por Sclafani sob a alegação de que as coisas são muito mais complicadas do que a 

maneira como Dickie as apresenta. Por um lado, Sclafani concorda com Dickie nesse ponto, 

mas, por outro, toda a questão se volta para figura de quem pode legitimamente fazer a 

atribuição de candidatura à apreciação a um pedaço de rocha, um campo cheio de barras de 

aço ou a um passeio empurrando um bloco de gelo pelas ruas de uma cidade. Sem uma clara 

concepção do conceito de ARTISTA, insiste Sclafani, a definição de Dickie mostra-se 

superficial. 

 Blizek (1974), por sua vez, destaca que as teses de que qualquer pessoa pode ser um 

artista e de que qualquer coisa pode ser tornada arte têm como consequência o inconveniente 

de que jamais poderíamos saber se diversas coisas à nossa volta seriam arte ou não, o que 

certamente diminuiria a importância das artes em nossa cultura. Além disso, “Muito objetos 

que geralmente não são considerados obras de arte poderiam ser incluídos no reino da arte 

simplesmente porque alguém em algum momento ou outro atribuiu a eles o estatuto 

requerido” (p. 143). Outra objeção levantada pelo autor é de que a ideia de membro do mundo 

da arte sendo estendida a qualquer um que assim se visse tornaria tão ampla essa classe de 

indivíduos que a distinção entre membros da sociedade e membros do mundo da arte quase 

não seria mais visível: “Quando a adesão ao mundo da arte está aberta a qualquer um que se 

vê como seu membro, é provável que a prática comum se torne difusa e a instituição que a 

define, ambígua” (p. 143). 

 Praticamente todos esses autores, bem como outros críticos que discutiram a teoria 

institucional da arte nos anos de 1970, apontaram a necessidade de Dickie pensar o mundo da 

arte de uma maneira mais formalizada, com papéis mais claros para seus membros. Monroe 

Beardsley, em Is art essentially intitutional?, de 1976, destaca o quão problemática e pouco 

explicativa é a ideia de que uma obra de arte é o resultado de certa prática institucional, 

genericamente compreendida, quando nem as regras que determinam essa prática e nem os 

limites da instituição em que ela se insere são especificados de maneira mais precisa. Em sua 

resenha do livro de Dickie publicado em 1974, Haig Khatchadourian, por exemplo, disse que 

a teoria institucional teria muito mais a dizer se ela concebesse a prática que caracteriza o 

mundo da arte como “algo definido e criado, e assim tornado possível, somente pelo 

estabelecimento de certas ‘regras constitutivas’ ou (o que eu chamaria de) ‘convenções 
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constitutivas’” (1979, pp. 114-115), ou seja, no mesmo sentido em que “casar é uma prática 

(...) e o casamento é uma instituição” (p. 114). Para esse crítico, um grande erro da parte de 

Dickie foi ele “ter colocado o carro na frente dos bois” (p. 115) e não ter compreendido que 

somente pessoas certificadas pela sociedade poderiam atribuir estatuto de candidatos à 

apreciação a certos artefatos, dado que uma maneira fundamental pela qual “as regras 

constitutivas ou convenções definem a estrutura básica de uma instituição ou prática é por 

meio da criação de vários tipos de (a) papéis ou posições que atribuem àqueles que as ocupam 

certos (b) poderes ou prerrogativas ex officio” (p. 115). Blizek, contudo, considera que esse 

tipo de estratégia iria contra uma ideia central do pensamento de Dickie, a saber, seu interesse 

em fazer da arte uma atividade livre e com espaço para a mais ampla criatividade. A limitação 

formal da atividade artística, entende Blizek, geraria um mundo da arte “oficial”, guiado pelos 

gostos e preferências de alguns, o que poderia limitar severamente a liberdade dos artistas (Cf. 

1974, p. 143).  

 

 As objeções que examinamos aqui certamente colocam em evidência o ponto mais 

fraco da teoria institucional proposta por Dickie, presente na segunda condição necessária de 

sua definição: sua noção de “mundo da arte” e, ligada a ela, a ideia de ação em seu nome, de 

atribuição de estatuto de obra de arte a algum artefato. E esse não é um problema de pouca 

monta. Trata-se da noção central da teoria de Dickie e, ao mesmo tempo, o mais obscuro dos 

conceitos que ela emprega para definir o conceito mais complexo de ARTE, conforme 

destacaram alguns de seus interlocutores que examinamos aqui. O fracasso dessa teoria – a 

qual, ainda que dê conta de superar o desafio da escalabilidade, o faz à custa da introdução de 

recursos explicativos nebulosos -, ademais, parece ter sido reconhecido pelo próprio Dickie, 

uma vez que uma nova versão, bastante diferente da original, foi articulada por ele. E nesta 

teoria mais recene talvez o recuo mais significativo seja o de que “De acordo com a nova 

versão, é claro que nem tudo pode se tornar uma obra de arte” (1984, p. 12). Ora, esse recuo, 

mais do que indicativo de uma reformulação de sua primeira versão da teoria institucional, é 

certamente um passo atrás também no enfrentamento do desafio da escalabilidade. Vimos no 

capítulo anterior que a principal característica da arte contemporânea é justamente sua radical 

pluralidade e justamente a possibilidade de qualquer coisa vir a ser uma obra de arte; daí sua 

demanda por um sistema teórico-conceitual escalável. Negar essa variabilidade exponencial e 

potencialmente infinita da atividade artística e de seus produtos equivaleria a rejeitar a ideia 

presente na epígrafe deste trabalho, segundo a qual a arte é um fenômeno autônomo a ser 

pensado pela filosofia, e não que a filosofia deveria prescrever o que pode ou não pode ser 
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arte – ou seja, seria pensar sobre a arte em vez de pensar com ela. Assim, a “nova versão” de 

Dickie mostra-se incapaz de atender aos nossos anseios de explicar a lógica do conceito 

ARTE pelo simples fato de dar as costas ao desafio da escalabilidade; e, na primeira versão, 

mais ousada em sua abordagem do fenômeno artístico, são as dificuldades teóricas 

decorrentes do emprego de ideias pouco claras o que nos impede de considerá-la o tipo de 

resposta que desejaríamos. Mas essa resposta pode ser encontrada na concepção agregativa do 

conceito Arte, um terreno menos enevoado e menos problemático do que aquele descrito pela 

teoria institucional de Dickie. É isso pelo menos que o capítulo a seguir tentará mostrar. 
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CAPÍTULO 4 

O CONCEITO AGREGATIVO DE ARTE 

 

 Nos capítulos anteriores, vimos de que maneira o desafio da escalabilidade semeado 

pela arte moderna e catalisado pela arte contemporânea colocou em xeque a possibilidade de 

legitimação de inúmeros produtos ditos “artísticos” com base na agenda definicional 

característica das teorias estéticas tradicionais. A dificuldade de se estabelecer uma definição 

rigorosa e ao mesmo tempo abrangente do conceito ARTE levou uma série de filósofos 

ligados à tradição da filosofia analítica, principalmente a partir da década de 50 do século 

passado, a defender a impossibilidade de qualquer teoria estética se construir em torno da 

concepção clássica de definição. Como reação à proposta de abandono desse projeto 

definicional, outros autores da mesma tradição direcionaram a teoria estética nas décadas 

seguintes para uma abordagem fundamentalmente contextual do fenômeno artístico, isto é, 

apontando a dimensão histórica, social e institucional da arte como elementos essenciais de 

sua legitimação enquanto tal e, assim, alçando essa dimensão à condição de uma nota 

característica do conceito ARTE148. No entanto, também essas abordagens contextualistas 

mostraram-se frágeis para lidar com as chagas teóricas abertas pelo desafio da escalabilidade, 

principalmente por conta das diversas críticas que lhes foram dirigidas no interior da produção 

textual dos filósofos analíticos. Neste capítulo, examinaremos uma proposta mais recente de 

compreensão da lógica do conceito ARTE colocada em debate após a publicação, no ano de 

2000, de um artigo do filósofo Berys Gaut, chamado “Art” as a cluster concept. De acordo 

com essa concepção, chamada aqui de “concepção agregativa”, o conceito ARTE possui uma 

estrutura lógica bastante peculiar que, quando corretamente compreendida e explicitada, 

revela-se teoricamente bem-sucedida na tarefa de compreensão do estatuto de arte gozado 

pelos mais diversos e incomuns produtos artísticos. A fim de compreendermos a explicação 

proposta de Gaut, começaremos reunindo alguns pressupostos teóricos de sua concepção 

agregativa do conceito ARTE, os quais se encontram presentes em discussões a respeito de 

como a linguagem se relaciona com o mundo, em especial a maneira como as palavras que 

referem coisas individuais e únicas no mundo – como, por exemplo, o nome de um lugar, de 

uma pessoa ou de um animal não-humano que tenha recebido um nome aplicável 

                                                 
148 Emprego aqui o termo “nota característica” em um sentido próximo ao que Kant (2014) define como 
“Merkmal” em seu “Manual dos cursos de lógica”, isto é, como aquilo que “constitui, numa coisa, uma parte de 
seu conhecimento, ou, o que é o mesmo, [uma] representação parcial, considerada fundamento do conhecimento 
de uma representação total” (p. 119). Assim, para o filósofo, “Todos os nossos conceitos são, portanto, notas, e 
todo pensar não é senão representar por notas” (p. 119). 
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especificamente a ele – estabelecem verdadeiramente essa referência. Após essa incursão 

preliminar pelo estudo de aspectos básicos da semântica dos nomes próprios, passaremos à 

exposição das ideias e argumentos de Gaut propriamente dita, o que ocupará a parte inicial da 

segunda seção deste capítulo. Nessa seção, veremos de que maneira a concepção agregativa 

realmente se apresenta como uma saída plausível face o desafio da escalabilidade e, 

consequentemente, para a questão da compreensão da lógica do conceito ARTE. Por fim, 

algumas objeções levantadas contra a proposta teórica de Gaut na literatura especializada 

(leia-se: a literatura produzida no contexto institucional da filosofia analítica) serão 

apresentadas e examinadas criticamente. Comecemos, então, a explorar o caminho que aponta 

para uma solução do quebra-cabeças de que, até aqui, apenas viemos coletando as peças e as 

posicionando sobre a mesa. Se, o conhecimento dessas peças, nada haveria para montar. 

 

4.1 A SEMÂNTICA DOS NOMES PRÓPRIOS 

 

 Ao lado da sintaxe e da pragmática, a semântica é uma das dimensões centrais dos 

estudos sobre a linguagem. Diferentemente da pragmática, que estuda o uso da linguagem em 

contextos específicos de enunciação, e da sintaxe, que estuda as relações estruturais entre 

termos considerados gramaticalmente corretos em uma língua (natural ou artificial), a 

semântica centra seus estudos nas relações entre as palavras e as coisas que elas designam, 

seja em contextos enunciativos naturais ou em contextos artificiais (como no caso das 

linguagens formalizadas). Obviamente, há estreitas conexões entre esses domínios; mas 

pensá-los separadamente permite uma melhor organização e ordenação das investigações 

sobre o fenômeno da linguagem. No nosso caso, é a questão semântica da referência dos 

nomes próprios que nos interessa mais diretamente. No entanto, teremos que explorar também 

alguns aspectos da pragmática da linguagem, pois, conforme já vimos, o uso do conceito 

ARTE, expresso linguisticamente de diferentes variadas pelos mais variados idiomas (“arte”, 

“art”, “Kunst”, etc.), envolve comprometimentos contextuais – sociais e históricos – inegáveis 

e inevitáveis. Examinemos, então, algumas questões a respeito da semântica dos nomes 

próprios, já que as discussões contemporâneas sobre esse tipo de ocorrência linguística 

levaram a desenvolvimentos nas teorias da referência149 que estão na base da concepção 

agregativa do conceito ARTE. 

                                                 
149 Na tradição da filosofia analítica é comum separar na filosofia da linguagem o domínio das chamadas “teorias 
da significação”, que tratam da significação de expressões linguísticas complexas, como é o caso das sentenças, 
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4.1.1 A TEORIA DOS NOMES DE MILL 

 

 John Stuart Mill (1806-1873) foi um influente pensador inglês do século XIX, graças, 

principalmente, a suas contribuições na área da economia política e, na área da filosofia, ao 

desenvolvimento da ética utilitarista – teoria ética já professada pelo seu pai, o filósofo James 

Mill (1773-1836), e por um amigo próximo da família, o também filósofo Jeremy Bentham 

(1748-1832) – e à elaboração de um sistema de lógica amparado por uma epistemologia 

empirista. É justamente no texto Sistema de lógica dedutiva e indutiva, publicado em 1843, 

que Mill, o filho, apresenta sua teoria semântica a respeito dos nomes em geral, o que ocorre 

no primeiro dos três livros que constituem a obra, chamado de “Dos nomes e das 

proposições”. No que segue, a fim de trazer à luz o contexto teórico das discussões sobre a 

semântica dos nomes próprios relevante para os propósitos deste trabalho, dedicaremos nossa 

atenção a seu segundo capítulo, intitulado “Dos nomes”. Depois de examinarmos as principais 

ideias arroladas nesse capítulo, passaremos ao exame das chamadas “teorias descritivistas” 

dos nomes próprios, as quais se constituem em clara oposição ao entendimento que Mill tem 

de como se dá a referência dessas ocorrências linguísticas. Ao final desse percurso preliminar, 

veremos, conforme já anunciado, algumas modificações pontuais operadas sobre essas teorias, 

decorrentes de desafios explicativos remanescentes, já que essas modificações 

proporcionaram o surgimento da concepção agregativa dos nomes próprios – também 

conhecida na literatura sobre o tema como “teoria neodescritivista”. 

 Nem todas as palavras de uma língua natural podem ser consideradas nomes, se por 

esse termo entendermos um tipo de palavra que refere alguma coisa, quer seja ela real 

(existente no tempo-espaço), imaginária (existente apena no tempo, na temporalidade da 

consciência) ou concebida como ideal/abstrata (existente fora do tempo-espaço). Por 

exemplo, palavras como conjunções e proposições não referem coisa alguma, embora 

desempenhem uma função sintática relevante para a linguagem e sua comunicação. 

Tampouco advérbios ou adjetivos poderiam ser considerados nomes de acordo com essa 

concepção; no máximo, palavra como “verdadeiramente” ou “pesado” poderiam indicar 

estados ou propriedades, mas não referir coisas, exceto quando pensadas meta-

linguisticamente, como quando dizemos “’Verdadeiramente’ é uma palavra polissílaba” ou 

“’Pesado’ é um adjetivo”, ocasião em que elas poderiam ser tomadas como referindo as 

                                                                                                                                                         
e o domínio das chamadas “teorias da referência”, cuja atenção centra-se sobre a significação de expressões 
linguísticas mais simples, como é o caso dos nomes e outras expressões denotativas. 
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respectivas palavras no domínio de uma linguagem-objeto. No mais, palavras que não são 

nomes podem ser combinadas com palavras que são nomes, formando assim uma expressão 

nomeadora complexa, como é o caso de “a frase mais longa desta página”. Palavras que não 

são nomes são conhecidas nos estudos lógico-linguísticos como “termos sincategoremáticos”; 

por outro lado, palavras que apresentam a capacidade de referir algo são chamadas de “termos 

categoremáticos”. Essa distinção entre palavras que referem (categoremáticas) e palavra que 

não referem (sincategoremáticas) é feita por Mill no capítulo sob escrutínio, especificamente 

em sua segunda seção (cf. 1979, p. 96). E é justamente dos nomes, ou termos 

categoremáticos, que ele pretender falar nesse capítulo, como bem se evidencia já por seu 

título. 

Mill inicia sua análise dos nomes com uma refutação da teoria ideacional do 

significado. De acordo com essa teoria, o significado de um nome qualquer é uma ideia, isto 

é, um conteúdo mental, associado diretamente a ele. Como proponente dessa teoria, Mill 

destaca o filósofo inglês Thomas Hobbes (1588-1679), citando como indicativa da posição 

desse autor um trecho da primeira parte da obra Do corpo, publicada em 1655, onde Hobbes 

afirma que um nome é uma palavra arbitrariamente tomada “para servir como marca que 

possa suscitar em nossa mente um pensamento semelhante a outro que tínhamos 

anteriormente, e que, sendo pronunciada diante de outras pessoas, possa ser para elas um sinal 

da ideia que o interlocutor possuía em sua mente” (p. 94)150. A teoria ideacional do 

significado dos nomes é uma concepção comum entre os filósofos modernos, já que esses 

autores, influenciados pelo que poderíamos chamar de “virada subjetivista”151 de Rene 

Descartes (1596-1650) e a decorrente tese de que os objetos do conhecimento são conteúdos 

mentais (“ideias”, na nomenclatura técnica da época), concebem esses conteúdos como sendo 

                                                 
150 A citação feita por Mill pode ser encontrada no quarto parágrafo do segundo capítulo (“Dos vocábulos”) da 
primeira parte de Do corpo, intitulada “Cálculo ou lógica”, em Hobbes (2009), p. 43. 
151 A virada subjetivista de Descartes decorre de seu projeto de fundamentação rigorosa do conhecimento 
científico, exposto principalmente em suas Meditações metafísicas, obra publicada em 1641. A fim de evitar 
eventuais ataques céticos, posição filosófica emergente no século XVI em virtude das grandes transformações 
sofridas na transição do mundo medieval para o mundo moderno e dissolução de uma visão de mundo então 
tomada como certa por muitos séculos, Descartes (1974) adota um radical método baseado na dúvida com o 
intuito de aceitar como verdadeiro apenas o indubitável (Meditação primeira). A aplicação sistemática da dúvida 
aos fundamentos do conhecimento (o conhecimento empírico e o conhecimento abstrato vinculado à abordagem 
matemática) conduz ao reconhecimento do sujeito pensante como única certeza possível – o famoso cogito ergo 

sum tomado como “ponto arquimediano” de toda a ciência – dada a impossibilidade de duvidar da realidade do 
pensamento sem pressupor o próprio pensamento (Meditação segunda). Sendo o eu pensante o ponto de partida 
do conhecimento, Descartes infere que apenas os pensamentos que são correlatos das diversas atividades do 
pensamento (Meditação terceira) – a saber, o perceber, o imaginar, o recordar, o querer, o julgar, etc.), os quais 
ele chama de “ideias” – são conhecidos de maneira direta e sem mediação. Assim, são as ideias, representações 
do mundo que se assemelham a ele, os genuínos objetos do conhecimento; é a partir do sujeito que o 
conhecimento do mundo se dá. Esse é um dos principais legados teóricos de Descartes para a história da 
filosofia, o que justamente o coloca como um dos fundadores da filosofia moderna.  
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os referentes imediatos dos nomes e, apenas de maneira mediada pelas ideias, como referentes 

das coisas. John Locke (1632-1704), por exemplo, no “Ensaio sobre o entendimento 

humano”, publicado em 1690, afirma que “todo homem tem consciência de que pensa, e que 

quando está pensando sua mente se ocupa de ideias (...) expressas, entre outros, pelos termos 

brancura, dureza, doçura, pensamento, movimento, homem, elefante, exército, embriaguez e 

outras” (LOCKE, 1994, p. 83)152. Para Mill essa compreensão da relação entre os nomes e as 

coisas é equivocada e distante do senso comum. O principal argumento de Mill para explicitar 

esse equívoco consiste em uma reflexão sobre o próprio emprego da linguagem. Quando 

expressamos relações causais em frases como “O sol é a causa do dia” é óbvio que não 

podemos estar falando de conteúdos mentais (a ideia ou representação do sol e a do dia), já 

que é evidente que essa formulação pretende afirmar uma relação objetiva entre duas coisas 

existentes no mundo externo à nossa mente – o sol e o dia. Portanto, em detrimento da teoria 

ideacional do significado, Mill opta por uma teoria referencial do significado, uma posição 

muito mais coerente com as demandas do senso comum, uma perspectiva tão mais natural de 

ser adotada que Lycan (2000) chega a caracterizá-la, não sem uma certa dose de ironia, como 

uma tese “tão atraente que a maioria de nós pensa nela quando tem por volta de dez ou onze 

anos” (p. 4). De acordo com essa teoria referencial, o significado de um nome seria a própria 

coisa referida por ele e não alguma entidade intermediária entre o nome e a coisa. Mas essa 

visão que Mill tem da semântica dos nomes diz respeito a uma característica geral dos nomes, 

de todos os tipos de nomes. Com o propósito de refinar sua teoria, o filósofo lança mão de três 

distinções que considera relevantes: entre os nomes gerais e os nomes singulares153, entre os 

nomes concretos e os nomes abstratos e entre os nomes conotativos e não-conotativos.  

Para o autor, um nome é geral é “aquele suscetível de ser afirmado verdadeiramente, 

no mesmo sentido, de um entre um número indefinido de coisas”, ao passo que um nome 

singular é “aquele suscetível de ser afirmado verdadeiramente, no mesmo sentido, de uma só 

coisa” (p. 97). Um exemplo de nome geral é a palavra “homem”, já que ela é empregada para 

referir qualquer coisa que possua certas qualidades reconhecidamente identificadas por esse 

termo. Um exemplo de nome singular é “João”, pois, ainda que possam existir várias pessoas 

chamadas por esse nome, a atribuição desse nome a um indivíduo não foi feita levando em 

consideração características que todo João possui, senão que foi o resultado de uma decisão 

específica a um caso. Desse modo, aquilo que habitualmente chamamos de nomes próprios, 

como “Maria”, “Wolverine”, “São Paulo”, “Monte Everest”, são todos nomes singulares. E 

                                                 
152 Livro II, capítulo 1, parágrafo 1. 
153 Em algumas ocasiões Mill emprega a expressão “nomes individuais” como sinônima de “nomes singulares”. 
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levando em conta que nomes singulares caracterizam-se por referir uma única coisa (e não 

várias como os nomes gerais), também são nomes desse tipo expressões descritivas como “O 

rei que sucedeu Guilherme, o Conquistador” ou “O primeiro álbum lançado pelo Pink Floyd”, 

já que a primeira refere uma pessoa específica, Guilherme II, o filho mais velho do rei 

normando cujo nome próprio aparece como elemento constituinte da descrição, e a segunda 

refere exclusivamente o álbum The piper at the gates of dawn, lançado em 1967 pela banda 

inglesa mencionada em parte da descrição. Também é possível que expressões descritivas 

mais simples exerçam contextualmente a função de nomes singulares; é o caso, por exemplo, 

da expressão “o Filósofo”, quando empregada no contexto da filosofia escolástica do medievo 

ocidental para referir Aristóteles. Assim, tanto nomes próprios como descrições (complexas 

ou mais simples) são nomes singulares. Essa distinção entre os nomes gerais e os nomes 

singulares é considerada por Mill como a mais fundamental, “a primeira grande divisão dos 

nomes” (p. 97). 

  A distinção entre nomes concretos e nomes abstratos, por sua vez, assinala uma 

diferença entre nomes que, respectivamente, referem uma coisa ou coisas e nomes que 

referem um atributo ou qualidade de uma coisa. Segundo Mill, exemplos de nomes concretos 

podem ser “João” ou “esta mesa” que também são nomes singulares; mas “branco” e 

“homem” que são nomes gerais, também podem ser considerados nomes concretos. Por outro 

lado, nomes de atributos ou qualidades das coisas, como “brancura”, “humanidade” ou 

“velhice” são nomes abstratos; nomes abstratos geralmente são nomes gerais, mas em 

algumas de suas ocorrências não poderiam ser assim considerados. Por exemplo: o nome 

“brancura” é geral porque refere diferentes matizes de branco, enquanto um nome como 

“igualdade”, tomada como conceito lógico ou matemático, refere uma qualidade invariável e, 

portanto, única – que é exatamente o que se requer para que um nome seja considerado 

singular. Essa distinção que Mill propõe entre nomes concretos e nomes abstratos, a qual, 

como ele mesmo indica, foi resgatar nos escrito dos filósofos escolásticos, pode parecer um 

tanto forçada, uma vez que ele considera “branco” como nome de uma coisa e “brancura” 

como nome de uma propriedade/atributo, mesmo esses dois termos sendo igualmente, do 

ponto de vista de sua morfologia, palavras adjetivas. Mas, explica o autor, apesar dessas 

palavras serem ambas adjetivos, “brancura” é o nome exclusivamente da cor, enquanto 

“branco” é o nome de qualquer objeto branco; segundo ele, quando dizemos que “a neve é 

branca’, “o leite é branco”, ou “o linho e branco”, “não queremos dizer que a neve, o linho ou 

o leite são uma cor, mas que são coisas que têm cor. O inverso ocorre no caso da palavra 

‘brancura’; o que afirmamos ser brancura não é a neve, mas a cor da neve” (p. 99). 
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 Com relação à terceira distinção, entre nomes conotativos e não-conotativos, Mill é 

bastante enfático a respeito de sua relevância: “Esta é uma das mais importantes distinções 

que teremos ocasião de estabelecer e uma das que penetram mais fundo na natureza da 

linguagem” (p. 99). De maneira geral, um nome conotativo é aquele que “denota um sujeito e 

implica um atributo”, enquanto o nome não-conotativo é aquele que “denota um sujeito 

somente, ou um atributo apenas” (p. 100). A diferença que Mill quer destacar nesse ponto é a 

diferença entre nomes que fazem sua referência sem explicitar qualquer característica das 

coisas que referem e nomes que são, eles próprios, a indicação de uma característica da coisa 

referida. “João”, por exemplo, é um nome o primeiro tipo, isto é, um nome não-conotativo, já 

que uma pessoa que tenha esse nome não tem qualquer tipo de propriedade revelada por meio 

dessa palavra (não existe, digamos, uma “joanidade” que essa pessoa possua); “branco” é um 

nome do segundo tipo, ou seja, um nome conotativo, já que as coisas comumente chamadas 

de “brancas” realmente possuem a propriedade de serem brancas.  

Levando em consideração as outras distinções que Mill apresentou, podemos constatar 

que os nomes gerais podem ser conotativos e também não-conotativos. Todos os nomes gerais 

concretos, afirma Mill, são conotativos, já que termos como “Cachorro” ou “branco” 

representam “seus sujeitos e os atributos indiretamente; ele denota os sujeitos e contém, ou 

implica, ou indica, ou (...) conota os atributos” (pp. 100-101). Ou seja, o termo “cachorro”, 

que é um nome geral, pois refere uma classe, e um nome concreto, pois refere uma coisa e não 

um atributo, também é um nome conotativo que refere diretamente Totó, Bilu, Pretinha, etc., 

e, indiretamente, refere os atributos desses indivíduos reunidos sob o atributo mais geral ser 

cachorro. Da mesma maneira, “branco” refere diretamente as coisas brancas ao referir 

indiretamente seu atributo brancura. Alguns nomes gerais abstratos podem igualmente ser, 

segundo Mill, considerados conotativos, o que ocorre quando “uma palavra que denota 

atributos pode conotar o atributo desses atributos” (p. 101). Por exemplo, a palavra “defeito” é 

um nome comum a vários atributos: em um eletrodoméstico, ela pode referir um mau 

funcionamento em alguma peça, enquanto em um item de vestuário ela pode referir um 

problema no corte ou na costura; assim, quando dizemos “o defeito da camisa”, o nome geral 

abstrato “defeito” refere diretamente o problema com o corte (ou com a costura), mas denota, 

ou seja, refere indiretamente, o atributo estar/ter defeito – que, em outra ocorrência, poderia 

referir diretamente outro atributo (uma peça queimada na placa mãe de um computador, por 

exemplo). 

 Já entre os nomes singulares concretos, Mill destaca que alguns são conotativos e 

outros não-conotativos. Do primeiro tipo são o que ele chama de “nomes próprios”, os quais 
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“denotam os indivíduos a quem dão o nome, mas não afirmam nem implicam qualquer 

atributo como pertencente a esses indivíduos” (p. 101). É o caso, como já vimos, de nomes 

como “José”, “Maria”, “Corinthians”, “Santa Catarina”, “Rio Tietê”, “Monte Everest”, etc. 

Todos esses nomes nada mais são do que rótulos, digamos assim, colados sobre as coisas, mas 

que não referem nenhuma característica ou atributo presente nessas coisas. Mesmo quando 

descobrimos que o nome “Brasil” foi dado a nosso país por conta da abundância das árvores 

de tronco avermelhado chamadas de “pau-brasil” existentes na Mata Atlântica à época da 

invasão portuguesa que tornou essas terras conhecidas à Europa, nenhuma relação de 

conotação se estabelece entre o nome “Brasil” e o Brasil; ou seja, o nome “Brasil” não 

implica nenhum atributo de nosso país. No exemplo dado pelo próprio Mill para explicar esse 

ponto, uma cidade chamada “Dartmouth” que se situasse na foz do rio Dart – em inglês a 

palavra “mouth” poderia ser traduzida por “boca” –, mesmo tendo recebido esse nome por 

conta de sua localização, não conotaria nenhum atributo da cidade de Dartmouth, já que 

mesmo que o rio Dart fosse desviado por alguma razão, natural ou não, e se afastasse da 

cidade, isso não levaria, necessariamente a uma mudança do seu nome. Como insiste Mill, “os 

nomes próprios estão vinculados aos objetos em si e não dependem da permanência de 

qualquer atributo do objeto” (p. 101). Outra maneira que Mill tem de expressar essa relação 

direta e sem mediação entre os nomes próprios e as coisas que eles referem é comparando 

esses nomes a marcas, como nesta analogia: “Se, como o ladrão das Mil e Uma Noites, 

fazemos uma marca com giz numa casa para podermos reconhecê-la novamente, a marca tem 

uma finalidade. (...) O giz não nos ensina nada a respeito da casa. (...) [o objetivo] é apenas 

fazer uma distinção” (p. 103). Por essa razão, o filósofo nos diz que os nomes próprios “não 

têm propriamente nenhuma significação” (p. 103), uma vez que ele entende por 

“significação” aquilo que é conotado por um nome: 

 
Das observações precedentes facilmente se concluirá que sempre que os 
nomes dados aos objetos contenham alguma informação sobre o objeto – 
isto é, sempre que tenham propriamente alguma significação -, esta 
significação reside não no que eles denotam, mas no que conotam. 
Apenas os nomes de objetos que não conotam nada são nomes próprios; 
e estes não têm, a rigor, nenhuma significação. (p. 103) 
 

 Mas, além dos nomes próprios, Mill identifica outro tipo de nomes singulares 

concretos cujas ocorrências revelam se tratar de nomes conotativos, os quais ele denomina 

“nomes individuais conotativos”.  Desse tipo são todas expressões complexas como “O pai de 

Sócrates”, “O autor da Ilíada” ou “O assassino de Henrique IV”, que envolvem referências 
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temporalmente fixas a certas coisas ou objetos individuais – a Sofronisco no primeiro caso, 

Homero no segundo e a François Ravaillac no terceiro – e outras como “o atual presidente do 

Brasil” que, no momento da reação destas linhas, refere Michel Temer – que assumiu a 

presidência do país mediante um golpe de Estado – mas que há alguns meses denotava a 

presidenta legitimamente eleita em 2014, Dilma Rousseff. Apesar da diferença entre esses 

tipos de expressão, o que torna todas elas nomes individuais conotativos é o fato de referirem 

exclusivamente certas coisas mediante a apresentação de uma característica ou atributo 

presente nelas, seja esse atributo limitado “num momento indivisível do tempo” (p. 102) ou 

não. Assim, dos nomes singulares concretos, os nomes próprios apenas denotam, enquanto os 

nomes individuais conotativos denotam por meio de sua conotação.  

 De todas essas distinções traçadas por Mill a mais importante para os propósitos deste 

trabalho é a que ele faz entre os nomes conotativos e não-conotativos, especificamente a 

distinção entre nomes próprios e os nomes individuais conotativos. E isso porque são 

problemas decorrentes de sua posição a respeito dessa distinção que conduzirão a uma 

discussão que culminará na concepção agregativa dos nomes próprios proposta pelo filósofo 

estadunidense John Searle (1932-     ) em um artigo chamado Nomes próprios, publicado em 

1958, a partir da qual Gaut (2000) desenvolverá sua concepção de ARTE como um conceito 

agregativo. Assim, a fim de seguirmos o fio dessa discussão, passaremos agora ao exame da 

chamada “teoria descritivista” dos nomes, especificamente em sua formulação por parte de 

Frege e Russell. 

 

4.1.2 O DESCRITIVISMO DE FREGE E RUSSELL 

 

 Frege dedicou seus esforços teóricos quase exclusivamente a questões de filosofia da 

matemática, em especial à tentativa de fundamentar toda a aritmética em sólidas bases 

lógicas, projeto que ficou conhecido como “logicismo”. Como parte desse projeto, Frege 

desenvolveu, conforme vimos no capítulo anterior, uma linguagem simbólica visando uma 

expressão mais clara do pensamento nas áreas mais abstratas da ciência (apresentada e 

articulada em sua Conceitografia) e isso levou aos avanços do que hoje é chamado de “lógica 

matemática”. Também como resultado dessa preocupação com a maior precisão da linguagem 

científica, Frege promoveu contribuições decisivas para a filosofia da linguagem de um modo 

geral, mas, em especial, para a teoria referencial dos nomes, que aqui nos interessa mais 

diretamente. O descritivismo característico de sua concepção da semântica dos nomes 
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próprios encontra-se exposto em um conhecido artigo publicado originalmente em 1879, 

intitulado Sobre sentido e referência e é dessa obra que trataremos a seguir. 

 A teoria fregeana dos nomes decorre de sua reflexão sobre a noção lógico-matemática 

de identidade, noção que, em sua opinião origina, “questões que não são muito fáceis de 

responder” (1978, p. 61). Quando pensada no contexto das ideias de Mill a respeito do caráter 

não-conotativo dos nomes próprios, a teoria de Frege revela-se uma problematização e 

refutação desta. Vimos que para o filósofo inglês os nomes próprios referem diretamente 

aquilo que nomeiam e, por essa razão, são palavras sem significação ou, como diriam alguns 

filósofos da linguagem, são palavras destituídas de conteúdo semântico-linguístico (ou seja, 

são meras palavras associadas a uma entidade não linguística). Frege problematiza essa ideia 

justamente ao considerar a natureza da identidade. Segundo ele, toda identidade representa 

uma relação entre nomes de coisas e não entre as próprias coisas. O argumento de Frege para 

estabelecer essa tese consiste em mostrar que o tipo de identidade representada por “a=a” e a 

representada por “a=b” são intuitivamente distintas, já que a primeira afirma algo óbvio, 

evidente por si e passível de conhecimento a priori, ou seja, passível de ter seu valor de 

verdade determinado meramente a partir do exame dos sinais envolvidos, sem necessidade de 

recurso a qualquer espécie de confirmação empírica. É o que ocorre quando afirmamos, por 

exemplo, que “Malba Tahan é Malba Tahan”: dado que essa frase expressa uma identidade 

evidente por si, basta atentar para as palavras utilizadas em sua constituição para saber que ela 

é verdadeira, valor que poderia ser determinado mesmo se não soubéssemos quem ou o que é 

Malba Tahan154 ou mesmo se tal coisa existe. Como diriam os lógicos, essa frase é 

necessariamente verdadeira e negar sua verdade implicaria uma contradição. Já a identidade 

expressa por “a=b” parece ser de um tipo diferente da anterior, já que ela parece ser 

informativa e capaz ampliar nosso conhecimento de uma maneira que a identidade “a=a”, 

óbvia e evidente por si como é, não parece fazer. Se, por exemplo, alguém dissesse “Malba 

Tahan é Júlio César de Melo e Sousa” o valor de verdade dessa afirmação não poderia ser 

estabelecido meramente pela presença dos termos na frase. Mais do que isso, uma pessoa 

poderia estar convencida da verdade da primeira identidade e desconhecer a ou não acreditar 

na verdade da segunda. E o problema está exatamente nesse fato: Malba Tahan e Júlio César 

de Melo e Sousa são nomes da mesma coisa, isto é, da mesma pessoa, algo que poucas 

pessoas têm conhecimento e, sendo assim, a afirmação “Malba Tahan é Júlio César de Melo e 

Sousa” teria um valor cognitivo completamente diferente de “Malba Tahan é Malba Tahan”. 

                                                 
154 Malba Tahan era o pseudônimo do escritor brasileiro Júlio Cesar de Melo e Sousa, mais conhecido pela 
autoria do livro O homem que calculava. 
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Desse modo, levando em conta a tese de Mill de que os nomes nada mais são do que os 

substitutos linguísticos das próprias coisas que eles nomeiam, como poderia não ser evidente 

que “Malba Tahan é Júlio César de Melo e Sousa” é tão evidentemente verdadeiro quando 

“Malba Tahan é Malba Tahan”? Como poderia, sob essa hipótese, ser possível que uma 

afirmação de identidade entre dois nomes próprios fosse informativa e a outra uma mera 

tautologia? Com esse raciocínio, cuja estrutura se assemelha à de uma reductio ad 

absurdum155, Frege conclui que a relação de identidade não pode ser uma relação entre coisas, 

mas apenas entre os nomes que as referem. No texto, um dos exemplos que Frege oferece 

para ilustrar seu ponto de vista é o dos nomes “a estrela da manhã” e “a estrela da tarde”. Hoje 

sabemos que esses dois nomes referem a mesma coisa, o planeta Vênus. Mas, embora “a 

estrela da manhã é a estrela da manhã” seja uma afirmação trivial e óbvia, a descoberta da 

identidade “a estrela da manha é a estrela da tarde”, provavelmente feita pelo filósofo e 

matemático Pitágoras de Samos (c. 570 a. C. – c. 495 a. C.) revolucionou a astronomia da 

Antiguidade. Assim, se esses nomes nada mais fossem do que marcas feitas sobre as coisas, 

como afirma Mill, isto é, se as próprias coisas fossem o conteúdo desses nomes, a verdade de 

“a estrela da manhã é a estrela da tarde” deveria ser tão óbvia quanto a de que “a estrela da 

manhã é a estrela da manhã” e, consequentemente, não haveria diferença entre o valor 

cognitivo das duas afirmações. 

 Além desse argumento proposto por Frege, não é difícil encontrar outras razões 

capazes de colocar em xeque a teoria de Mill a respeito do caráter não-conotativo do nomes 

próprios. Uma dificuldade que se evidencia a partir dessa teoria é o fato de nomes próprios 

como “Sócrates” serem, na verdade, plenamente passíveis de aplicação a mais de um 

indivíduo. Imaginemos uma pessoa que perguntasse a outra: “Quem é seu maior ídolo de 

todos os tempos?” e obtivesse como resposta “Sócrates”. Se, como pensa Mill, um nome 

próprio fosse apenas uma marca referindo diretamente uma coisa, essa resposta não poderia 

dar margem para se pensar em outra diferente – digamos, nesse caso, o famoso filósofo que 

foi o mestre de Platão e que foi condenado a morrer com a ingestão de cicuta. Contudo, seria 

completamente razoável pensar que por “Sócrates” o autor da resposta não quisesse referir o 

filósofo ateniense que viveu de 469 a. C a 399 a. C, mas sim o jogador de futebol do 

                                                 
155 A reductio ad aburudum, em português, redução ao absurdo, é uma estratégia argumentativa que consiste em 
tomar como ponto de partida de um raciocínio uma tese que o raciocínio pretende refutar; a partir dela, 
demonstra-se alguma consequência absurda e, então, conclui-se que o equívoco estava nessa premissa inicial e 
não na sua conclusão lógica. E essa parece ser a estratégia de Frege: ele assume que os nomes próprios não têm 
conteúdo semântico (que é a tese de Mill que será combatia), e mostra que, se fosse assim, teríamos que aceitar 
que “a=a” e “a=b” têm o mesmo valor cognitivo, o que não é o caso. Assim, é a suposição inicial que tem que 
ser revista. 
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Corinthians, que de 1978 a 1984 vestiu a camiseta número 10 da equipe – o, também famoso, 

“doutor” Sócrates. Para que esse tipo de confusão não ocorresse, a outra parte do dialogo 

poderia apresentar, após a resposta “Sócrates”, uma descrição como confirmação: “Quem? O 

filósofo grego?” ou “O jogador do Corinthians?”. No entanto, esse procedimento de vincular 

o nome próprio a uma descrição para confirmar sua referência já bastaria para mostrar que a 

relação entre ambos não é direta e imediata como acreditava Mill. 

 Mas, se Mill estava errado, como é, então, que os nomes próprios efetivam sua 

referência? Como analisar semanticamente essa relação? Antes de prosseguirmos, uma 

diferença terminológica entre Frege e Mill deve ser ressaltada. Frege emprega o termo “nome 

próprio” de uma maneira bastante abrangente, querendo com essa expressão designar 

qualquer nome “cuja referência seja um objeto determinado (esta palavra tomada na acepção 

mais ampla)” (p. 62). Assim, diferentemente de Mill que entendia por “nome próprio” apenas 

os termos singulares que habitualmente chamamos dessa maneira ao classificar os diversos 

tipos de substantivos (ou seja, nomes de pessoas, animais, lugares, acidentes geográficos, 

etc.), Frege engloba sob essa expressão também os “nomes individuais conotativos” de Mill, 

ou seja, descrições como “a autora de Mrs. Dalloway” ou “o último filme dirigido por 

Quentin Tarantino”. Feito esse esclarecimento, podemos agora afirmar que, para Frege, todos 

os nomes próprios que referem objetos comportam uma dupla dimensão semântica, que é 

justamente aquela anunciada no título de seu artigo que estamos discutindo: o sentido (Sinn) e 

a referência (Bedeutung)156: 

 
É, pois, plausível pensar que exista, unido a um sinal (nome, 
combinação de palavras, letra), além daquilo por ele designado, que 
pode ser chamado de sua referência, ainda o que eu gostaria de chamar 
de o sentido do sinal, onde está contido o modo de apresentação do 
objeto. Consequentemente, segundo nosso exemplo (...) [a] referência de 
“estrela da tarde” e “estrela da manhã” seria a mesma, mas não o 
sentido. (p. 62) 
 

Ou seja, nomes como “Sócrates”, “a estrela da manhã” ou “o último filme dirigido Quentin 

Tarantino”, têm, além da referência, ou seja, a coisa referida pelo nome – que sempre é algo 

determinado, mesmo quando pode vir a variar com o tempo, como é o caso da última 

expressão nomeadora (enunciada em 2016, ela referiria o filme Os oito odiados, lançado no 

                                                 
156 No entanto, ainda nos primeiros parágrafos do texto, Frege parece sugerir que nem todos os nomes possuem 
essa dupla dimensão quando afirma que “mas com isso não se quer dizer que ao sentido sempre corresponda 
uma referência” (p. 63). Mas o que ele quer dizer é que, em alguns casos, a referência de um nome próprio não 
tem como ser identificada, ainda que haja clareza de que se trata de um objeto ou coisa individual. Frege dá 
como um exemplo dessa situação a ocorrência do nome descritivo “o corpo celeste mais distante da Terra”. 
Apesar desse detalhe, tais nomes têm sua dupla dimensão semântica – sentido e referência – garantida. 
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final de 2015157) –, também um sentido, isto é, um “modo de apresentação”, uma maneira de 

referir que destaca uma caraterística da coisa referida, o qual pode variar. Assim, “o último 

filme dirigido por Quentin Tarantino” tem, pelo menos até o final de 2016, a mesma 

referência que “o último filme para o qual Ennio Morricone compôs a trilha sonora”, ainda 

que o modo de apresentação, o sentido de cada uma dessas expressões, seja completamente 

distinto. Também um nome próprio como “Sócrates” – o tipo de nome ao qual Frege, na 

primeira nota de rodapé de seu artigo, chama de “nome próprio genuíno” (p. 63) – tem um 

sentido e uma referência (lembremos que, para Mill esse tipo de nome teria, de acordo com a 

terminologia de Frege, apenas referência). Nesse caso, o sentido do nome encontra-se 

implícito, mas sempre há um sentido determinado associado ao nome, como, por exemplo, “o 

mestre de Platão” ou “o filósofo grego que bebeu a cicuta”, ainda que possa haver 

divergências a respeito de qual é esse sentido. E, no caso desses “nomes próprios genuínos”, 

Frege alerta, na mesma nota de rodapé já mencionada, que o ideal é atrelar a eles um único 

sentido: “tais variações de sentido podem ser toleradas, ainda que elas devam ser evitadas na 

estrutura teórica de uma ciência demonstrativa, e não devem ter lugar numa linguagem 

perfeita” (p. 63). Para o filósofo, então, embora as opiniões a respeito de qual é o sentido 

adequado desse tipo de nome possam variar, a distinção entre sentido e referência demanda 

que uma única descrição esteja associada a cada nome, ainda que descrições diferentes 

possam estabelecer a mesma referência. Em outras palavras, o sentido sempre é único, assim 

como a referência, mesmo sendo possível para sentidos diferentes referir a mesma coisa; ou, 

nos termos do próprio Frege: “A conexão regular entre o sinal, seu sentido e sua referência é 

de tal modo que ao sinal corresponde um sentido determinado e ao sentido, por sua vez, 

corresponde uma referência determinada” (p. 63). 

 Por conta da proposta de Frege de que todo nome próprio tem um sentido associado a 

ele, e que esse sentido é uma descrição que se aplica de maneira exclusiva ao objeto assim 

referido, esse tipo de explicação veio a ser conhecido como “teoria descritivista da 

referência”, em oposição ao que poderia ser chamado de “teoria direta da referência” 

defendida por Mill. Além de Frege, outro importante filósofo que sustentou uma espécie de 

teoria descritivista da referência foi Russell, de quem também já tivemos oportunidade de 

falar no capítulo anterior.  

Russell, tal como Frege, dedicou à matemática e à lógica grande parte dos seus 

esforços intelectuais e, assim como o filósofo alemão, viu a necessidade de elaboração de uma 

                                                 
157 No Brasil, o filme estreou em janeiro de 2016. 
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linguagem formal mais rigorosa para a apresentação de todo discurso com aspirações de 

cientificidade e verdade. Conforme já vimos, os dois autores tinham em comum a crença de 

que as línguas naturais – como, por exemplo, seus idiomas de nascimento, o inglês e o alemão 

– não eram adequadas para a reflexão acerca do conhecimento rigoroso e nem para sua 

exposição, por mais que elas fossem completamente adaptadas e úteis para a comunicação 

cotidiana. Essa crença justifica a importância que ambos deram às questões sobre a natureza 

da linguagem e sobre a semântica, em especial a respeito da relação entre as linguagens 

naturais e seu anseio pela construção de uma linguagem logicamente perfeita. Sobre essa 

relação, Frege afirmou que as linguagens naturais não são “regida[s] por leis lógicas, de modo 

que a obediência à gramática já garantisse a correção formal ao curso do pensamento” (1980, 

p. 192), daí seu  projeto de criação de uma linguagem simbólica – a conceitografia – capaz de 

dirimir essas limitações, claramente exposto por ele na seguinte analogia: 

 
[A] linguagem pode comparar-se à mão, que, apesar de sua capacidade 
de se acomodar às mais diferentes tarefas, não nos basta. Criamo-nos 
mãos artificiais, instrumentos para fins particulares que operam de 
maneira mais precisa do que a mãe seria capaz. E o que torna possível 
esta precisão? Justamente a rigidez, a imutabilidade das partes, cuja falta 
torna a mão tão diversamente hábil. Assim, também a linguagem verbal 
não basta. Carecemos de um conjunto de sinais do qual se expulse toda 
ambiguidade, e cuja forma rigorosamente lógica não deixe escapar o 
conteúdo. (p. 193) 
 

Essa mesma limitação teórica das línguas naturais também foi sublinhada por Russell em sua 

obra A filosofia do atomismo lógico, um curso baseado em oito conferências que ministrou 

em Londres no ano de 1918158: “o todo da questão do significado das palavras está repleto de 

complexidades e ambiguidades da linguagem ordinária” (p. 67). Contudo, segundo o filósofo, 

se não fosse essa maleabilidade das línguas naturais, não poderíamos nos comunicar de 

maneira enriquecedora, já que a linguagem ordinária sempre manifesta o modo 

inextricavelmente distinto como cada indivíduo se familiariza com os diversos objetos e 

eventos do mundo e permite a troca dessas experiências e o compartilhamento de suas 

vivências – algo essencial para a construção da vida afetiva e social. Sendo assim, não haveria 

qualquer “infortúnio” no fato dessa limitação para os propósitos da vida; pelo contrário, seria 

“incrivelmente inconveniente ter uma linguagem sem ambiguidade” (p. 68). Por outro lado, 

esse mesmo caráter ambíguo da linguagem ordinária seria a razão de sua completa ineficácia 
                                                 
158 O texto dessas conferências foi publicado no mesmo ano em um no periódico The Monist, atualmente um dos 
mais antigos e tradicionais periódicos de filosofia, fundado pelo editor Edward C. Hegeler (1835-1910) em 1888. 
O texto teve sua primeira reimpressão em 1956, juntamente com outros artigos de Russell lançados com o título 
de Logic and knowledge, editada em Londres por R.C. Marsh, Allen & Unwin. 
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para o tratamento científico de qualquer questão a respeito da natureza do mundo, do 

conhecimento matemático e a respeito do conhecimento em geral, já que, mais do que 

meramente insuficiente para a construção de teorias rigorosas, ela seria sistematicamente 

enganadora para a persecução desse fim: 

 

Penso que a praticamente toda a metafísica tradicional está repleta de 
erros devidos à má gramática, e que quase todos os problemas 
tradicionais da metafísica e os resultados tradicionais – supostos 
resultados – da metafísica são devidos à falha em fazer a espécie de 
distinções que podemos chamar de gramática filosófica (...) (p. 126). 

 

E isso porque as necessidades da lógica são, diz Russell, “extraordinariamente diferentes das 

necessidades da vida cotidiana” (p. 69). E é exatamente uma explicação dotada desse nível de 

profundidade aquilo que o filósofo pretende oferecer com sua teoria do atomismo lógico, 

conforme ele mesmo declara já no início da obra aqui sob consideração: “Nas presentes 

conferências tentarei expor uma espécie de (...) doutrina lógica que me parece resultar da 

filosofia da matemática (...) e, baseada, nesta [doutrina lógica], uma certa espécie de 

metafísica” (p. 54). Vejamos, então, em linhas bem gerais, alguns aspectos da sua 

“metafísica” do atomismo lógico de para, a partir daí, buscarmos uma compreensão do caráter 

descritivista de sua semântica dos nomes próprios. 

 “A primeira verdade evidente à qual pretendo dirigir vossa atenção”, diz Russell no 

início de suas conferências, “é que o mundo contém fatos, que são o que são, não importando 

o que decidimos pensar acerca deles, e que existem também crenças, que se referem aos fatos 

e que por referência aos fatos são ou verdadeiras ou falsas” (p. 56). Um fato é justamente 

aquilo que torna uma crença, uma disposição mental passível de ser expressa por uma 

sentença ou enunciado de uma língua natural qualquer, algo verdadeiro ou falso. Fatos, então, 

são coisas reais, do mundo objetivo. A proposição “Sócrates está morto” exprime certa 

crença, verdadeira no caso, sendo que o fato que a torna verdadeira é Sócrates realmente ter 

morrido (assumindo que é do famoso filósofo grego que estamos falando159). Essa proposição, 

por sua vez, na medida em que possui uma estrutura constituída por um conjunto de 

elementos mais simples discerníveis, como o nome “Sócrates” e a expressão verbal “está 

morto”, é algo inerentemente complexo. E os elementos referidos por essas expressões 

linguísticas são justamente o que, na visão de Russell, constituem os átomos que a filosofia do 

                                                 
159 Se estivéssemos falando do ex-jogador do Corinthians, ela continuaria sendo verdadeira. Mas, nesse caso, o 
fato que a tornaria verdadeira seria completamente diferente. 
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atomismo lógico se propõe a explorar: são, como diz o autor, os “átomo[s] da análise lógica, 

não [os] átomo[s] da análise física” (p. 54). Tais átomos lógicos são os elementos últimos 

sobre os quais a investigação filosófica deve se debruçar, e Russell os reduz a três tipos 

básicos, a saber, os particulares, os predicados e as relações: “alguns deles serão o que 

chamo de ‘particulares’ – coisas como pequenos sinais de cores ou sons, coisas momentâneas, 

e alguns deles serão predicados ou relações e assim por diante” (p. 54). Quando um fato é 

expresso por uma relação entre um predicado e um particular, temos o que Russell chama de 

“fato simples” ou “fato atômico”, como é caso do fato expresso por “Sócrates está morto”. No 

caso dessa proposição, seus elementos atômicos são (a) o termo da relação, sendo que os 

termos de uma relação são o que Russell chama precisamente de “particulares” (cf. p. 70), e 

(b) a própria relação. Assim, a relação expressa por “Sócrates está morto” é dita “monádica”, 

já que enlaça um único termo, “Sócrates”, e por ser uma relação envolvendo um único termo, 

recebe o nome especial de qualidade. Se tivéssemos uma proposição com dois particulares, 

como “Sócrates morreu em seu cárcere” – onde “Sócrates” e “seu cárcere” seriam os termos 

ou sujeitos da relação –, aí não teríamos propriamente a predicação de uma qualidade, mas 

mais propriamente uma relação, no caso diádica, entre os termos. Ampliando os particulares 

ligados por uma relação, poderíamos chegar a relações triádicas, tetrádicas, pentádicas, etc., 

ou seja, “uma completa hierarquia infinita de fatos – fatos constituídos por uma coisa e uma 

qualidade, duas coisas e uma relação, três coisas e uma relação, quatro coisas e uma relação, e 

assim por diante” (p. 70). Todos os fatos expressos por uma única relação (linguisticamente 

expressa por meio dos verbos) são, portanto, fatos simples ou atômicos, mesmo sendo 

passíveis de grande grau de complexidade no que diz respeito a quantidades de termos da 

relação.  

Um ponto muito importante dessa concepção que Russell tem da estrutura lógica das 

proposições é que para ele essa estrutura reflete a estrutura do próprio mundo, daí sua ideia de 

chegar a uma visão metafísica a partir de sua teoria lógica, como ele deixa bem claro no 

seguinte trecho do seu texto: “existe uma complexidade objetiva no mundo, e que a 

complexidade das proposições a espelha” (p. 69). Ou seja, para ele, o mundo é, de fato, 

constituído por coisas como particulares, qualidades e suas relações, sendo que a própria 

linguagem ordinária, com seus substantivos, adjetivos e verbos, já permite que essa 

arquitetura do real, digamos sim, seja entrevista. No entanto, a riqueza, variabilidade e 

mutabilidade dessa linguagem ordinária e sua função majoritariamente comunicativa 

impossibilitam o acesso adequado a essa camada mais profunda que, não obstante, está diante 

de nós. Surge, portanto, a necessidade de outra forma de linguagem mais adequada aos 
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propósitos teóricos, especialmente aqueles de fundamentação das ciências. E Russell, assim 

como Frege, encontra na linguagem matemática a inspiração para elaboração de uma 

linguagem formal capaz de superar as limitações das linguagens naturais. Mas, mais do que 

isso, é essa linguagem formal que permite uma ligação mais estreita com o a própria natureza 

do mundo. Trata-se, pois, da culminação do conhecido projeto racionalista de apreender o Ser 

pelo Pensar – inclusive, já tomamos conhecimento desse tipo de projeto ao examinar algumas 

características da filosofia do primeiro Wittgenstein no capítulo anterior160.  

Mas e os nomes próprios? Onde eles entram nessa filosofia do atomismo lógico? 

Como já dito, sob esse aspecto Russell é um descritivista, assim como Frege. Isso significa, 

então, que para ambos um nome próprio das línguas naturais só estabelecem sua relação 

referencial por meio de uma descrição. No entanto, para Russell, as descrições não são 

genuínos termos singulares, embora gramaticalmente pareçam ser (lembremo-nos de sua 

teoria das descrições definidas apresentada brevemente no capítulo anterior); e também os 

nomes próprios não são realmente nomes. Segundo o autor, nomes são apenas “descrições 

truncadas”, ou seja, estruturas linguísticas que parecem ser nomes, mas que, logicamente, 

funcionam de maneira semelhante às descrições (isto é, como funções proposicionais): 

 
[O] nome “Rômulo” não é realmente um nome, mas uma espécie de 
descrição truncada. Representa uma pessoa que fez tais e tais coisas, que 
matou Remo, e fundou Roma, e assim por diante. Ele é limitado por 
aquela descrição; se desejarmos, ele é limitado por “a pessoa que se 
chamava ‘Rômulo”. Se fosse realmente um nome, a questão da 
existência não se originaria, porque um nome deve nomear alguma coisa 
ou não é um nome, e se não existe uma pessoa tal como Rômulo não 
pode existir um nome para aquela pessoa que não está ali, de tal forma 
que esta palavra simples “Rômulo” é realmente uma espécie de 
descrição truncada ou encaixada, e se pensarmos nela como um nome 
cairemos em erros lógicos. (p. 105) 
  

O argumento de Russell nessa passagem mostra de que modo sua concepção acerca 

dos nomes próprios está ligada a sua filosofia do atomismo lógico. Para Russell o único tipo 

de palavra “que é teoricamente capaz de representar um particular é um nome próprio” (p. 

71). Mas, embora “Rômulo” aparente ser um nome próprio – linguisticamente ele seria, mas 

Russell está preocupado em determinar o que seria um nome próprio genuíno do ponto de 

vista lógico – o fato é que qualquer nome próprio da linguagem natural poderia sugerir a 

                                                 
160 O débito da filosofia do atomismo lógico Russell para com as ideias do primeiro Wittgenstein é 
explicitamente reconhecido pelo autor logo no início de sua exposição: “O que se segue (...) diz respeito, de 
modo muito amplo, à explicação de certas ideias que aprendi com meu amigo e anteriormente meu aluno 
Ludwig Wittgenstein” (p. 53). 
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referência a algo não existente, algo semelhante ao caso das descrições definidas como “o 

atual rei da França”. Se um nome próprio de uma língua natural realmente fosse um nome 

próprio em sentido lógico, diz o filósofo, “a questão da existência não se originaria”. Ou seja, 

nomes próprios da linguagem natural, assim como as descrições definidas, podem ser 

tomados e empregados como termos singulares independentemente da existência de um 

portador do nome – como é o caso de “Pégaso” ou “Sherlock Holmes”, os quais não referem 

qualquer entidade que tenha existido realmente (“Todo constituinte [de uma proposição] deve 

estar ali como uma das coisas do mundo” (pp. 104-105), insiste Russell). E é justamente esse 

tipo de característica da linguagem natural que desencaminha o conhecimento e o conduz a 

teorias metafísicas extravagantes161. Nomes como “Rômulo”, “Aristóteles” ou “Sherlock 

Holmes”, portanto, não referem nada diretamente: eles apenas abreviam o que seria alguma 

descrição, e Russell diz que o nome “é limitado” pela descrição (a qual tampouco é uma 

expressão denotativa genuína). Daí a afirmação de Russell de que nas línguas naturais apenas 

termos indexicais, ou seja, termos cuja referência pode variar conforme o contexto de 

enunciação, como é o caso dos pronomes demonstrativos, podem ser chamados 

adequadamente de nomes próprios e, assim, indicar necessariamente a presença de 

particulares: “As únicas palavras que se usam como nomes no sentido lógico são palavras 

como ‘isto ou ‘aquilo’” (p. 72). Nesse sentido, portanto, a posição de Russell, apesar de 

semelhante à de Frege ao afirmar uma relação absolutamente estreita entre os nomes próprios 

e as descrições definidas, difere da do filósofo alemão na medida em que para este as 

descrições definidas desempenhariam a função lógico-semântica de referência a coisas 

particulares, ao passo que para o filósofo inglês essa função referencial seria desempenhada 

apenas no âmbito gramatical da linguagem, sendo a função lógico-semântica restrita apenas 

aos termos indexicais. Diferenças à parte, tanto Frege quanto Russell, entenderam que no 

nível da linguagem natural, nomes próprios nunca referem diretamente – como queria Mill – 

senão que a referência sempre se dá por meio da apresentação de uma característica específica 

e verdadeira acerca da coisa que se pretende nomear, isto é, uma descrição definida. E é esse 

aspecto de sua teoria semântica que permite que ambos sejam classificados como 

“descritivistas”. 
                                                 
161 Em Da denotação, ao destacar as “dificuldades que parecem inevitáveis se tomamos as expressões 
denotativas como representativas genuínas das proposições”, ou seja, as dificuldades decorrentes da confusão 
entre o âmbito meramente linguístico e o âmbito lógico da linguagem, Russel cita como exemplo a chamada 
“teoria dos objetos inexistentes”, formulada pelo filósofo austríaco Alexius Meinong (1853-1920): “Esta teoria 
toma qualquer expressão denotativa gramaticalmente correta como representativa de um objeto. Por conseguinte, 
‘o atual rei da França’, ‘o quadrado redondo’, etc., supõem-se ser objetos genuínos. (...) [A] principal objeção é 
que tais objetos, reconhecidamente, estão prontos a infringir a lei de contradição (...) Mas isto é intolerável; e se 
se puder estabelecer qualquer teoria para evitar esse resultado, esta deve certamente ser preferida” (1978, p. 6). 
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4.1.3 O NEODESCRITIVSMO DE WITTGENSTEIN E SEARLE 

  

Tanto Searle quanto o segundo Wittgenstein, ou seja, as ideias de Wittgenstein 

associadas principalmente ao texto das Investigações, têm sua obra sobre o tema da semântica 

dos nomes próprios rotulada como “neodescritivista”, ou seja, entendida como uma variação 

do descritivismo proposto inicialmente por Frege e Russell. Isso quer dizer, então, que esses 

dois filósofos também defenderam a ideia de que os nomes próprios da linguagem ordinária 

não estão simplesmente no lugar das coisas que referem, senão que a relação entre eles e as 

coisas que nomeiam passa pela mediação de descrições, constituindo, dessa maneira, uma 

relação referencial indireta. Mas, é óbvio que por se tratar de uma nova perspectiva teórica em 

relação à anterior, conforme indica o prefixo “neo”, o descritivismo desses dois autores 

propõe algo, em algum sentido, diferente. Vejamos, pois, em que consiste essa diferença. 

O locus classicus da posição de Wittgenstein a respeito dos nomes próprios nas 

Investigações é seu parágrafo 79. Consideremos como exemplo a frase “Moisés existiu”. 

Vimos que, de acordo com a teoria russelliana dos nomes próprios, expressões como 

“Moisés” nada mais são do que descrições abreviadas (ou que a esse tipo de expressão sempre 

está associado um sentido determinado, como diria Frege). Portanto, da perspectiva 

descritivista presente na análise russelliana, a frase “Moises existiu” poderia ser parafraseada 

como “O homem que guiou os israelitas através do deserto existiu”, “o homem que viveu 

naquele tempo e naquele lugar e que naquela época foi chamado de ‘Moisés’ existiu” ou ainda 

“o homem que ainda criança foi retirada do Nilo pela filha do faraó existiu”, entre outras 

descrições possíveis, já que todas essas descrições poderiam ser consideradas como 

exclusivamente aplicáveis a Moisés e verdadeiras a respeito desse indivíduo. Mas, pergunta 

então Wittgenstein, em que medida essas diversas descrições possíveis deveriam ser 

satisfeitas pelo objeto referido de modo a se aplicarem corretamente a ele?  

 
Mas se faço uma asserção sobre Moisés, estarei sempre pronto a 
acrescentar qualquer uma dessas descrições para “Moisés”? Direi talvez: 
por “Moisés” entendo o homem que fez o que a Bíblia narra de Moisés 
ou pelo menos que fez muito do que ela descreve. Mas quanto? Terei 
decidido o quanto deve se revelar falso, para que reconheça como falsa 
minha afirmação? Terá para mim o nome “Moisés” um determinado uso, 
sólido e sem equívoco em todos os casos possíveis? – Não é como se eu, 
por assim dizer, tivesse à mão toda uma série de suportes e que me apoio 
em um deles quando os outros me são retirados e vice-versa? (p. 57) 
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Nessa passagem, Wittgenstein claramente rejeita a ideia de que deve haver critérios rígidos 

para o uso de um nome próprio – daí sua pergunta por “quanto” daquilo que acreditamos 

saber sobre Moisés constitui efetivamente o conjunto de descrições que podem ser 

legitimamente associadas a ele. Assim, de acordo com essa concepção, o referente de um 

nome próprio não seria dado por uma única descrição ligada ao nome a cada vez que ele é 

empregado, mas sim por um agregado impreciso e indeterminado delas, mais relacionado ao 

conjunto de crenças pressupostas pelos usuários da linguagem do que propriamente às 

propriedades de fato presentes no objeto referido. Por isso, a impossibilidade, sugerida por 

Wittgenstein, de decidir “o quanto deve se revelar falso” para considerar a frase “Moisés 

existiu” como falsa: bastaria saber que ninguém foi abandonado no rio Nilo para ser salvo 

pela filha do faraó, ou que ninguém conduziu os israelitas para fora do Egito? Ou alguma 

outra informação a respeito de Moisés que aparece na Bíblia? Ou seja, o que o filósofo 

pretende destacar é que mesmo que uma descrição associada a um nome se mostrasse falsa a 

respeito da coisa pretensamente nomeada, ainda assim existiriam incontáveis outras 

descrições que poderiam estabelecer a referência, “toda uma série de suportes” para se apoiar 

quando um ou outro não está mais disponível. É evidente aqui, portanto, a diferença entre a 

perspectiva descritivista de Frege e Russell e a proposta mais flexível articulada por 

Wittgenstein – e que constitui a novidade de sua abordagem: para os dois primeiros, cada uso 

de um nome próprio demandaria uma única descrição verdadeira associada a ele por vez, ao 

passo que, para este, o uso de qualquer nome próprio remeteria a uma multiplicidade de 

descrições simultaneamente possíveis presentes no horizonte de crenças dos usuários da 

expressão nomeadora. É por isso, por exemplo, que se um dia falássemos para alguém sobre a 

dupla musical Milli Vanilli e nosso interlocutor ou interlocutora não associasse de imediato o 

nome a nenhum intérprete de seu conhecimento, poderíamos trazer, à guisa de esclarecimento, 

o fato dessa dupla ter sido responsável pela gravação das vozes da música Girl, you know it’s 

true, um grande sucesso das rádios nos anos 90, mesmo alguns anos depois ter sido 

descoberto que Fabrice Morvan e Rob Pilatus apenas “dublaram” sua gravação; a primeira 

descrição (falsa), se partilhada pelas crenças da outra parte, não impediria o estabelecimento 

da referência entre o nome “Milli Vanilli” e os farsantes que um dia vimos em um videoclipe 

balançando suas longas madeixas. Segundo Wittgenstein, portanto, nós empregamos os 

nomes próprios sem uma significação rígida, o que decorre da natureza irremediavelmente 

vaga e mutável das línguas naturais. Assim, se uma descrição revela-se falha em sua função 

de conectar um nome à coisa nomeada por meio da indicação de alguma de suas propriedades, 

outras tantas descrições estão igualmente disponíveis para o desempenho dessa tarefa. 
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 A posição que emerge desse parágrafo das Investigações de Wittgenstein, foi 

aprofundada e exposta de maneira mais clara e argumentada por Searle em seu já mencionado 

artigo de 1958. Searle inicia esse texto revisitando o problema da natureza da identidade 

discutido por Frege em Sobre sentido e referência, artigo que trabalhamos há pouco. Vimos 

que por meio dessa questão Frege introduz a ideia de sentido em sua semântica: o sentido é o 

modo de apresentação de um objeto, ao passo que a referência é aquilo apresentado por meio 

de uma expressão descritiva. O objetivo de Searle ao revisitar o trabalho de Frege é 

justamente responder à questão “nomes próprios têm sentido?” (2016, p. 142). Ao término de 

seu artigo, o filósofo estadunidense responderá com um “sim” e um “não” a essa pergunta: 

 
Se a pergunta quer saber se nomes próprios são usados para descrever ou 
especificar características de objetos que eles referem, a resposta é “não” 
Mas se ela quer saber se nomes próprios estão logicamente conectados a 
características do objeto que referem, a resposta é “sim, de uma maneira 
um tanto frouxa”. (Isso mostra em parte a pobreza de uma abordagem 
sentido-referência, denotacão-conotacão, na teoria do significado). (p. 
149) 
 

O primeiro ponto claramente o afasta da concepção de Frege e Russell e o aproxima da visão 

de Wittgenstein que acabamos de ver, mas seu “sim” certamente revela sua posição 

descritivista – mais uma vez semelhante à do filósofo austríaco graças a seu adendo: “de uma 

maneira um tanto frouxa”. Vejamos, então, como o autor argumenta em favor desse tipo de 

conclusão. 

 Inicialmente, Searle apresenta duas posições teóricas facilmente identificáveis como 

sendo a teoria de Mill e a teoria descritivista de Frege-Russell: 

 

Vamos resumir as duas concepções conflitantes sob consideração: a 
primeira afirma que os nomes próprios têm essencialmente uma 
referência, mas não um sentido – nomes próprios denotam, mas não 
conotam; a segunda afirma que eles têm essencialmente um sentido e 
apenas contingentemente uma referência162 – referem apenas sob a 
condição de que um, e apenas um, objeto satisfaça seu sentido. 

 

Segundo o autor, a primeira posição conflita com as evidências que podem ser observadas 

quando aprendemos a usar ou ensinamos como se usa um nome próprio. Quando usamos um 

                                                 
162 A ideia de um nome próprio ter “essencialmente um sentido e apenas contingentemente uma referência” 
aponta para o fato de nomes como “Pégaso” ou “Sherlock Holmes”, por exemplo, necessariamente estarem 
associados a descrições (digamos, “o cavalo alado que nasceu do sangue da Medusa” ou “o irmão de Crisaor”, 
no caso do primeiro, e “o melhor amigo do Dr. John Watson” ou “o irmão mais novo de Mycroft”, no caso do 
segundo) – essencialmente, todos os nomes próprios estão – apesar de não possuírem uma referência, dado 
jamais terem existido como entidades reais. 
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nome que alguém não conhece, a consequência disso geralmente é uma pergunta do tipo 

“Quem?”, a que, invariavelmente, se segue uma descrição: “O filho da vizinha do andar de 

cima”, por exemplo. Ou seja, em seu uso cotidiano, um nome próprio poucas vezes 

desempenha sua função referencial diretamente. Isso acontece, contudo, quando um nome é 

introduzido por ostensão, ou seja, diante da presença da coisa nomeada: “Esse aqui é o João”. 

Mas, mesmo assim, se quiséssemos posteriormente falar sobre João, teríamos que apontar 

alguma de suas características para identificá-lo entre tantos outros homônimos, o que seria 

feito mediante uma descrição: “O professor de física que conheci ontem na escola”, por 

exemplo. A segunda posição, por sua vez, ao conceber o nome próprio como uma espécie de 

abreviação para as descrições, não assume a existência de diferenças semanticamente 

relevantes entre os dois tipos de expressão, algo bastante problemático segundo Searle. 

Primeiro, porque isso teria como consequência o fato de sentenças como “Platão é o autor do 

Fedro” ser uma verdade necessária e “Platão não é o autor do Fedro” ser uma contradição, o 

que certamente não é o caso, já que o fato de Platão ter escrito essa obra é algo meramente 

contingente. Em segundo lugar, se os nomes próprios fossem apenas descrições truncadas, 

como diz Russell, “o significado do nome (e talvez a identidade do objeto) mudaria toda vez 

que ocorresse qualquer mudança no objeto” (p. 145); ou seja, se “Brad Pitt” fosse apenas um 

atalho referencial para “o marido de Angelina Jolie”, teríamos que considerar que o sentido do 

nome próprio mudou, uma vez que a descrição indicada não se aplica mais a alguma das 

características do famoso ator. Em terceiro lugar, a negação de diferenças semânticas 

relevantes entre nomes próprios e descrições conflitaria com o fato dos primeiros serem 

associados a sentidos bem diferentes por diferentes tipos de pessoas: em uma aula sobre 

literatura um professor poderia começar uma digressão sobre “o primeiro romance escrito por 

Raduan Nassar” e muitos de seus alunos desconhecerem a obra em questão, a qual, após ser 

referida em outra ocasião como “o texto que serviu de roteiro para o primeiro filme de Luiz 

Fernando Carvalho”, poderia igualmente ser associada rapidamente à obra Lavoura arcaica 

por alguns e ignorada por outros que sabiam que esse foi o primeiro romance de Nassar.  

 Diante das dificuldades presentes em ambas as teorias, Searle propõe que nossa 

atenção se dirija a “qual é a função única dos nomes próprios em nossa linguagem” (p. 146), 

já que boas razões sugerem que eles não são os referentes diretos das coisas (posição de Mill) 

e tampouco meros equivalentes linguísticos das descrições (posição de Frege/Russell). 

Primeiramente, Searle ressalta uma propriedade dos nomes próprios reconhecida e livre de 

controvérsias: sua função linguística é referir coisas particulares. Mas a questão é que outros 

termos das línguas naturais fazem o mesmo – como as descrições definidas e alguns 
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pronomes – e, assim, nenhuma função exclusiva caberia a esse tipo de ocorrência linguística – 

o que poderia sugerir o tipo de ideia defendida por Russell: nomes são apenas descrições 

disfarçadas. Por outro lado, há diferenças óbvias entre os nomes próprios e termos indexicais 

como, por exemplo, os pronomes demonstrativos: estes dependem de certas condições 

espaço-temporais para sua aplicação, o que não ocorre com os nomes próprios – um “aqui” só 

pode ser adequadamente compreendido em um lugar específico, mas “João” pode estabelecer 

sua referência absolutamente independente da presença espacial de João; as diferenças entre 

os nomes próprios e as descrições definidas também são evidentes: como já havia destacado 

Mill, nomes próprios denotam sem conotar, quer dizer, referem sem descrever. A “questão 

crucial” (p. 147), então, é entender como os nomes próprios podem desempenhar sua função 

de referir um objeto particular sem especificar alguma de suas características: como se dá essa 

ligação? A resposta de Searle é que “embora os nomes próprios normalmente não afirmem ou 

especifiquem quaisquer características, seus usos para referir, não obstante, pressupõem que o 

objeto que eles se propõem a referir possui certas características” (p. 147). O termo 

“pressupõem” é, nessa passagem, um termo chave: os nomes próprios não estão ligados 

diretamente a nenhuma descrição específica (eles não têm, portanto “sentido”, tal como esse 

termo é entendido por Frege), senão que em seu uso ocorre apenas uma pressuposição de que 

há certas características que são verdadeiras acerca da coisa que se pretende nomear. Ou seja, 

o uso de um nome próprio sempre pressupõe que exista um conjunto verdadeiro de 

características aplicáveis a um objeto singular, mas nenhuma dessas características é 

especificada de antemão, mas apenas quando questões a respeito da aplicação do nome são 

colocadas em pauta. Quando, por exemplo, utilizamos um nome próprio para afirmar algo 

sobre seu portador, digamos “João é um cara legal”, temos em nosso conjunto de crenças uma 

série de características de João que não são imediatamente associadas a seu nome no 

momento de seu uso, mas que estão pressupostas e legitimam esse uso. Somente quando 

alguém levanta questões como “De que João você está falando?” é que as características de 

João que são verdadeiras a seu respeito começam a ser diretamente associadas a seu nome e, 

assim, complementam e esclarecem sua referência (“O esposo da Alice”, “O cara que te 

apresentei ontem no clube”, “O dono do sebo de livros que abriu na esquina lá de casa”, etc.). 

Cada uma das características verdadeiras a respeito da coisa nomeada, as quais constituem um 

conjunto não especificado de descrições, todas apenas pressupostas no momento do uso de 

um nome próprio, é chamada por Searle de “critério” de aplicação desse nome. Sempre que 

um nome próprio é usado, seus critérios nunca são explícitos, mas certamente vários deles 

podem ser explicitados. Desse modo, os nomes próprios, entende o filósofo, revelam-se 
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ferramentas referenciais indispensáveis para nossa comunicação, uma vez que possibilitam 

que nosso discurso sobre as coisas individuais não tenha que se comprometer com a 

especificação de suas condições de identidade. Em outras palavras, a peculiaridade da função 

semântica dos nomes próprios reside no fato deles estabelecerem a referência “sem sequer 

levantar a questão a respeito do que o objeto é” (p. 149), algo que uma descrição definida não 

pode eximir-se de fazer, dado que ao necessariamente afirmar uma característica específica da 

coisa referida compromete-se como a verdade dessa caracterização. Atestando o que acabou 

de ser dito, Searle conclui:  

 
a peculiaridade e imensa conveniência pragmática dos nomes próprios 
em nossa linguagem residem precisamente no fato de que eles nos 
possibilitam referir publicamente objetos sem sermos forçados a levantar 
questões a respeito de exatamente que características descritivas 
constituem sua identidade. Eles funcionam não como descrições, mas 
como cabides nos quais penduramos as descrições. (p. 148) 
 

Podemos, agora, retornar à questão colocada pelo autor no início do seu texto. Para 

Searle, os descritivistas como Frege e Russell acertaram ao contestar a teoria de que nomes 

eram meros rótulos para referir coisas individuais, mas foram simplistas ao propor que os 

nomes estavam ligados a descrições definidas específicas (ou mesmo a um conjunto 

específico delas) e, por meio delas, às coisas. Isto é, apesar da questão “os nomes têm 

sentido?” aparentemente demandar uma resposta alternativa, do tipo “sim” ou “não”, o que a 

explicação proposta por Searle ressalta é que a relação da linguagem com o mundo é mais 

complexa e dinâmica do que parece ser inicialmente. 

 

4.2 O CONCEITO ARTE COMO UM CONCEITO AGREGATIVO  

 

O débito da concepção agregativa do conceito ARTE com relação à teoria semântica 

dos nomes próprios aventada por Wittgenstein e Searle foi explicitamente reconhecido por 

Gaut em seu primeiro texto sobre o assunto: 

 
Como parte de sua discussão das semelhanças de família, Wittgenstein 
desenvolve uma explicação agregativa do significado dos nomes 
próprios (...). Baseado nessa explicação, Searle também defendeu uma 
explicação agregativa mais detalhada e mais explícita do sentido dos 
nomes próprios. Esses exemplos exibem as principais características das 
explicações agregativas. (2000, p. 26) 
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Desse modo, baseando-nos nesse artigo de Gaut e também nas ideias wittgensteinianas 

propostas com maior precisão no artigo de Searle que acabamos de examinar, passemos a uma 

exposição da concepção agregativa do conceito ARTE. Em seguida, examinaremos e 

confrontaremos as principais objeções que foram levantadas contra a argumentação de Gaut 

nessas quase duas décadas de publicação de sua teoria. Como já adiantado algumas vezes, o 

propósito desse novo caminho é embasar a tese de que a concepção agregativa do conceito 

ARTE apresenta uma explicação satisfatória para a compreensão da lógica desse conceito na 

medida em que ela permite a superação do desafio da escalabilidade e evita os principais erros 

de outras duas teorias que também possuíam essa virtude – a teoria das semelhanças de 

família e a teoria institucional da arte. 

 

4.2.1 A TEORIA AGREGATIVA DE GAUT 

 

A ideia central da teoria de Gaut é que o conceito ARTE funciona em nossa linguagem 

de modo análogo aos nomes próprios tal como analisados por Searle: ARTE é um conceito 

constituído por um conjunto de critérios que verdadeiramente se aplicam às obras de arte, mas 

cuja constituição não apresenta qualquer critério necessário, apena critérios possíveis. Por 

exemplo, expressar emoções certamente pode ser considerado um critério (relevante) para a 

aplicação do conceito ARTE, ainda que algo que expresse emoções não seja, necessariamente, 

uma obra de arte; e, alternativamente, não expressar emoções não exclui a possibilidade de 

algo ser uma obra de arte. Um critério de um agregado conceitual não é, portanto, uma 

condição necessária para o uso adequado de um conceito, e tampouco uma condição 

suficiente. Lembremos que para Searle os nomes funcionam como “cabides” onde as 

descrições podem ser “penduradas” – o cabide, enquanto tal, não é descrição alguma, apenas 

um suporte para elas, algo capaz de acomodá-las. O que essa metáfora pode nos esclarecer 

agora é que, para Gaut, o conceito agregativo é apenas uma forma conceitual, cujos critérios 

são sempre discutíveis. Como ressalta o autor ao longo de seu artigo, seu propósito 

argumentativo principal é “defender a concepção agregativa per se, e não quais propriedades 

deveriam fazer parte do agregado” (p. 29). Para esclarecer melhor essa relação entre critérios 

e forma conceitual, pensemos nos nomes próprios de Searle: quais são os critérios para a 

aplicação de “Aristóteles”? De antemão, não podemos indicar nenhum, afinal de que 

Aristóteles estamos falando? Do filósofo de Estagira ou do famoso magnata grego que se 

casou com Jacqueline Kennedy? Ou de algum outro Aristóteles? Um nome próprio, de acordo 

com Searle, é só um receptáculo em torno do qual reunimos diversos pressupostos, os quais, 
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somente quando exigido pelo contexto comunicativo, precisam ser explicitamente indicados. 

Com o conceito ARTE se dá algo semelhante: ARTE também é só um receptáculo cuja 

estrutura consiste em comportar múltiplos critérios para sua correta aplicação, os quais, em 

situações controversas, podem ser solicitados. Um conceito agregativo, como Gaut acredita 

ser o caso de ARTE, nada mais é, pois, do que um conjunto formal de critérios. Mas quais, 

exatamente, são esses critérios? Talvez uma boa estratégia para responder a essa pergunta seja 

atentarmos para o que Searle diz sobre a indicação dos critérios envolvendo os nomes 

próprios: 

 
De que maneira a conexão entre um nome e o objeto é estabelecida? (...) 
[E]mbora os nomes próprios normalmente não afirmem ou especifiquem 
quaisquer características, seus usos para referir, não obstante, 
pressupõem que o objeto que eles se propõem a referir possui certas 
características. Mas quais? (...) [A]qui reside a maioria das dificuldades. 
A questão acerca do que constitui os critérios para “Aristóteles” 
geralmente é deixada em aberto, na verdade, ela de fato raramente 
aparece, e quando isso acontece, somos nós, os que usam o nome, que 
decidimos, de maneira mais ou menos arbitrária, quais serão esses 
critérios. (2016, p. 147) 
 

O ponto importante dessa passagem é a ideia de que os critérios que legitimam a aplicação de 

um nome próprio a um caso específico são decididos de maneira “mais ou menos arbitrária”, 

ou seja, a ideia de que o uso dessas entidades linguísticas inevitavelmente implica imprecisão 

e certa dose de pragmatismo. Com relação ao conceito ARTE, temos, novamente, algo 

parecido: os critérios que legitimam a aplicação desse conceito dependem dos fenômenos que 

se apresentam – fenômenos historicamente condicionados e culturalmente difusos – e, assim, 

não podem ser descritivamente limitados e precisos. A admissão da validade de certos 

critérios também envolve, em algum momento, uma decisão que ajuste as novidades à 

extensão do conceito. Por exemplo, durante muito tempo da história da arte a posse de 

propriedades estéticas como a beleza era um critério inegável de aplicação do conceito ARTE, 

certamente considerado pela imensa maioria dos teóricos da arte como um critério necessário, 

ainda que não suficiente. Isso certamente mudou com a arte do século XX e, desse modo, 

novos critérios foram incorporados à estrutura agregativa do conceito ARTE – o que, de 

maneira nenhuma, demandou a rejeição de algum critério pressuposto anteriormente. Hoje, 

quando o conceito ARTE é empregado em um discurso qualquer, a pressuposição de que algo 

referido por esse conceito pode ser completamente destituído de beleza é, muito 

provavelmente, uma crença comum – tanto quanto a crença de que ele também pode ser belo. 
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Novamente: quais são os critérios do conceito ARTE? Sejam lá quais forem eles, diz 

Gaut, o que não pode ser perdido de vista é que esse conceito é estruturalmente um agregado 

formal de critérios, sendo que critérios plausíveis podem ser agrupados a essa estrutura com 

base na consideração da história dos fenômenos que o conceito pretende abarcar em sua 

extensão. Expressar emoções poderia, sem muita controvérsia, ser admitido, pois, como um 

critério. Possuir propriedades estéticas como a beleza, igualmente. Isso significaria que toda 

obra é expressiva? Não. Que toda obra é bela? Não. Que basta ser expressiva para ser uma 

obra de arte? Não? Que basta possuir beleza? Não. Critérios, vale repetir, não são condições 

necessárias e nem suficientes para a aplicação adequada do conceito ARTE. Eles, explica 

Gaut, apenas “contam, como questão de necessidade conceitual, em favor de que um objeto 

caia sob um conceito” (p. 26). O que isso quer dizer? De maneira simples, que a posse de um 

dos critérios que constituem o conceito agregativo é uma evidência de que um objeto que 

possua tal característica poderia ser corretamente abarcado pelo conceito em questão. No 

entanto, Gaut apresenta uma explicação bem mais técnica e precisa para essa noção de “contar 

em favor” (counting toward), listando três exigências formais para sua compreensão: (1) se 

todos os critérios que constituem o conceito agregativo estão presentes em um objeto, isso é 

condição suficiente para subsumi-lo sob o conceito; se menos que todos os critérios se 

apresentam, isso também é suficiente para a aplicação do conceito; (2) entre os critérios, não 

há nenhum que seja individualmente condição necessária para subsumir um objeto sob o 

conceito agregativo; e (3) é condição necessária que alguma combinação dos critérios esteja 

presente em um objeto para que ele possa ser subsumido pelo conceito. Aplicando esse tipo 

de análise ao conceito ARTE, Gaut exemplifica: 

 
Suponha que possamos construir um conjunto de propriedades como, por 
exemplo, ser belo, expressivo, original, complexo e coerente. E suponha 
que possamos mostrar que se vários subconjuntos dessas propriedades 
puderem ser obtidos, então um objeto será arte, e que nenhuma dessas 
propriedades tenha que estar presente em todas as obras de arte, mas que 
todas as obras de arte devem possuir algumas delas. Então, nós não 
podemos definir arte no sentido de apresentar condições individualmente 
necessárias e conjuntivamente suficientes, mas podemos oferecer uma 
caracterização dela – uma explicação do que ela é em termo de seus 
critérios ou características. (p. 27) 
  

 A suposição de Gaut pede que consideremos um conceito agregativo constituído por 

cinco critérios (1. beleza, 2. expressividade, 3. originalidade, 4. complexidade e 5. coerência). 

De acordo com a primeira exigência acima, qualquer coisa que apresentasse essas cinco 

propriedades, poderia seguramente ser considerada uma obra de arte (isto é, a presença de 
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todos os critérios seria condição suficiente, mas não necessária, para a correta aplicação do 

conceito ARTE). Ainda de acordo com essa exigência formal, a presença de quatro 

propriedades criteriais também bastaria para a aplicação correta do conceito; assim, teríamos 

cinco subconjuntos igualmente suficientes para tanto – e nenhuma propriedade apareceria em 

todos os casos, dado que, pela segunda exigência, nenhum dos critérios seria uma condição 

necessária. Contudo, para algo ser considerado corretamente como obra de arte, seria 

necessário que algum subconjunto dessas propriedades fosse efetivamente identificado, 

conforme reza a terceira exigência indicada por Gaut. Desse modo, algo seria corretamente 

considerado arte se, e somente se, pudesse ser referido pelos conjuntos de critérios [1,2,3,4,5], 

ou [1,2,3,4], ou [1,2,3,5], ou [1,2,4,5], ou [1,3,4,5,] ou [2,3,4,5] – situação em que teríamos 

uma definição, mas não uma definição conjuntiva como a definição clássica (ou seja, 

condições individualmente necessárias e conjuntamente suficientes), senão que uma definição 

disjuntiva: nenhum subconjunto seria condição necessária, apenas suficiente, mas a disjunção 

entre eles (ou... ou...) seria necessária. 

A presença de uma única propriedade contaria em favor disse tipo de definição? Sim, 

mas claro que não seria suficiente. A presença de todas elas seria suficiente? Sim; e menos do 

que todas também. Mas o quanto seria esse “menos”? Nesse ponto, a concepção agregativa 

simplesmente reconhece que há “uma grande dose de indeterminação acerca de quantos 

desses critérios devem se aplicar para saber se um objeto cai sob um conceito, apesar de nas 

extremidades existirem casos claros de quando isso ocorre e de quando não ocorre” (p. 26). 

Voltando à suposição de Gaut, a presença de três dos cinco critérios do agregado conceitual 

bastaria para considerar algo como uma obra de arte? Talvez. A presença de três critérios 

certamente contaria em favor da aplicação do conceito agregativo mais do que a presença de 

dois critérios, mas sua aplicação efetiva talvez demandasse algum debate. Mas, 

independentemente dessas situações inevitáveis de indeterminação, algo só poderia ser 

considerado arte se alguns critérios se aplicassem; qualquer coisa destituída de um 

subconjunto razoável dessas propriedades criteriais não poderia ser considerada arte, 

conforme afirma a terceira exigência formal. É claro que a ideia de “subconjunto razoável” 

não é precisa, mas, intuitivamente, ela é aplicável: quatro de cinco parece bem razoável, três 

de cinco, já não parece tão evidente – daí a necessidade de debate; dois de cinco, talvez 

pudesse suscitar algum debate, mas já seria bem mais difícil assentir em seu favor – a não ser 

que a discussão culminasse na adoção de novos critérios ao agregado. Retornaremos em breve 

a esse ponto. Contudo, por ora podemos ficar com uma conclusão: níveis de indeterminação 

na aplicação de conceitos agregativos, assim como de nomes próprios, são inevitáveis. 
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Levando em conta o que foi exposto da concepção agregativa até o momento, talvez 

pudéssemos pensar que a teoria proposta por Gaut não difere muito das ideias de Ziff que 

examinamos no capítulo anterior. Vimos que Ziff também propôs uma espécie de definição 

não-clássica do conceito ARTE, destacando igualmente a possibilidade de certos 

subconjuntos de um “conjunto de características” bastarem para o reconhecimento e 

compreensão de algo como ARTE. No entanto, as duas visões diferem em aspectos 

fundamentais. Ziff propôs a definição de um uso do conceito arte entre tantos outros 

possíveis; em especial, ele propôs a definição de um conceito ARTE aplicável ao caso das 

pinturas, não a outros gêneros artísticos. Para ele, definir as condições de uso do conceito 

ARTE quando aplicado a um romance ou à música envolveria a consideração de novos “casos 

explícitos” pertinentes a cada um desses gêneros para, em seguida, ocorrer a identificação das 

propriedades relevantes assemelhadas ao caso tomado como paradigmático. Gaut, por outro 

lado, entende que o conceito agregativo ARTE não se confina a algum gênero particular, 

senão que cobre a extensão de tudo que pretendemos chamar de “arte”. Além disso, a 

abordagem de Gaut não trabalha com a ideia de semelhanças a casos paradigmáticos e sim 

com a ideia de critérios: algo é arte não porque se assemelha a algo reconhecidamente aceito 

como arte, mas porque possui certas propriedades gerais específicas. Essa, aliás, é uma 

característica da concepção agregativa do conceito ARTE que evita um dos maiores 

problemas teóricos da teoria das semelhanças de família esposada por autores como Ziff, 

Weitz e Kennick: o fato da noção de semelhança ser vaga (tudo é semelhante a tudo em algum 

sentido) a menos que se especifique quais semelhanças são relevantes. O próprio Gaut destaca 

essa importante diferença entre as duas abordagens: 

 
Há uma importante diferença na forma lógica entre a explicação 
agregativa e a explicação das semelhanças paradigmáticas. Enquanto 
esta especifica as características relevantes em termos de semelhança a 
alguns casos particulares, aquela especifica essas características por 
meio de propriedades gerais. (...) Semelhanças envolvem propriedades 
possuídas em comum e, consequentemente, são algo vazio sem alguma 
especificação adicional: as teorias agregativas fazem afirmações 
substantivas ao especificar quais propriedades são relevantes para a 
determinação de se algo é arte. (pp. 27-28) 
 

Mas, apesar de propor uma forma de definição disjuntiva e negar a existência de 

qualquer propriedade necessária à aplicação o conceito ARTE, Gaut chama a atenção para 

uma “modificação” na “forma” do conceito agregativo que precisa ser feita:  
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Uma obra de arte é o produto de uma ação, preeminentemente de 
confecção (um artefato), ou realização (uma performance). São obras de 
arte que estão envolvidas aqui, uma vez que se trata de algo feito. 
Assim, ser o produto de uma ação é o gênero das obras de arte e, assim, 
uma condição necessária para algo ser arte. (...) Assim a explicação 
agregativa modificada afirma que existe uma condição necessária para 
algo ser uma obra de arte, mas isso mais por conta da noção de obra (o 
produto de uma ação) do que por conta da noção de arte. (p. 29) 
 

O impulso de Gaut para negar a legitimidade do modelo definicional clássico parece estar por 

trás desse estranho passo argumentativo163. Na seção introdutória de seu artigo, Gaut refaz 

brevemente os passos da discussão sobre a definição do conceito ARTE na tradição da 

filosofia analítica e finaliza suas considerações apontando o fracasso das “definições 

relacionais” e dizendo que, por conta disso, a ideia de que o conceito arte não foi 

adequadamente definido “porque ele não pode ser definido” deveria ser “revivificada” (p. 26). 

Sua explicação formal da estrutura do conceito agregativo realmente parece se afastar da ideia 

clássica de definição conceitual: não há nenhuma característica que todas e apenas as obras de 

arte possuam. Mas, ao propor uma modificação dessa explicação, o autor parece seguir a 

etapa inicial do procedimento platônico empregado em seu chamado “método da divisão”, a 

etapa das “aproximações”, de que falamos no primeiro capítulo deste trabalho: aquilo que se 

pretende definir é situado em uma ampla classe de coisas e, a partir, daí é que as condições 

mais específicas de aplicação de um conceito são buscadas. E esse movimento certamente o 

aproxima da concepção clássica de definição – ainda que, obviamente, não o comprometa 

diretamente com ela. Não por acaso, Davies (2004) contestou seu projeto de “revivificar” a 

ideia de que o conceito ARTE não pode ser definido, argumentando em seu breve texto The 

cluster theory of art que “a explicação agregativa carece daquilo que Gaut considera sua 

principal virtude. Ela não dá suporte ao anti-essencialismo na estética. Pelo contrário. Ela 

reforça a ideia de que a arte pode ser definida em termos de condições necessárias e 

suficientes” (pp. 299-300). Essencialista ou anti-essencialista, o fato é que ao propor a 

explicação agregativa modificada Gaut oferece algo mais do que uma mera “caracterização da 

arte” (p. 26). Como bem observou Robert Stecker (2000), quando a questão a respeito de 

quais são as condições para aplicação de um conceito é respondida, “parece que estamos de 

                                                 
163 Além desse impulso anti-essencialista, Gaut também acredita que os conceitos ARTE e OBRA DE ARTE não 
são coextensivos, daí sua afirmação no final da última citação de que o caráter necessário da artefatualidade está 
ligado à ideia de obra e não à de arte. Conforme já foi observado em uma nota de rodapé deste trabalho (cf. nota 
8), o termo “arte” pode realmente ser empregado para referir apenas a atividade artística, o fazer artístico. Mas 
aqui estamos interessados na arte enquanto resultado dessa atividade – inclusive, claro, quando a atividade e o 
resultado coincidem, como no caso das performances. 
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volta ao caminho das definições” (p. 47). Ainda que a contragosto, Gaut não deixou de seguir 

esse caminho. 

A ideia de que todas as obras de arte são artefatos e que, portanto, a artefatualidade é 

uma condição necessária para aplicação do conceito ARTE, é absolutamente plausível e, por 

essa razão foi amplamente aceita pelos filósofos analíticos que se debruçaram sobre o tema. 

Para Margolis (1965), por exemplo, “obras de arte pertencem ao gênero ‘artefato’; negar isso, 

em qualquer sentido comum do termo, é um absurdo” (p. 40). Marcia Eaton (1969), por sua 

vez, manifestou pleno acordo com a primeira condição da teoria institucional de Dickie que 

examinamos no capítulo anterior: “Acredito que ele está correto. Talvez não seja suficiente 

algo ser um artefato para ser chamado de obra de arte. Contudo, não é possível que uma coisa 

seja considerada uma obra de arte a menos que também seja um artefato” (p. 165). Para 

Edward Sankowski (1980), a “noção de que ser um artefato não é uma condição necessária 

para ser uma obra de arte” é um “equívoco” (p. 69). James Fletcher (1982) também sugeriu a 

artefatualidade como “uma condição necessária das obras de arte capaz explicar com sucesso 

as práticas efetivas do mundo da arte” (p. 41). Denis Dutton (2009), filósofo que também 

defendeu o aspecto formal da teoria agregativa do conceito ARTE, observou que seus 

critérios pressupunham certas características presentes “virtualmente em todos os discursos 

sobre as artes”, como “as condições necessárias de (1) ser um artefato e (2) ser comumente 

feita ou executada para uma audiência” (p. 60). Uma das vozes contrárias a esse forte 

consenso, vimos no capítulo anterior, foi a de Weitz e sua argumentação em favor da 

impossibilidade de definição clássica do conceito ARTE. Como evidência favorável à ideia de 

que a artefatualidade não poderia ser uma condição necessária para algo ser uma obra de arte, 

esse filósofo lançou mão do exemplo da madeira à deriva. Estaria ele certo ao pensar dessa 

maneira? O que significa dizer que algo é um “artefato”? Objetos meramente encontrados e 

não criados pela mão humana poderiam realmente ser considerados arte?  

Dickie, um dos primeiros filósofos analíticos a apresentar razões para contestar a 

negação do caráter necessário da artefatualidade na determinação das obras de arte164, sugeriu 

que qualquer objeto natural poderia se tornar um artefato mesmo sem jamais ter sido 

transformado, trabalhado ou modificado pela mão humana, bastando para tanto que ele fosse 

tratado como um artefato: “madeiras flutuantes e outros objetos naturais podem se tornar 

obras de arte (...). Uma coisa que faria isso bem seria recolher uma, levá-la para casa e 

                                                 
164 Apesar do texto de Margolis citado há pouco ter sido publicado alguns anos antes de artigo Defining art de 
Dickie, o primeiro limitou-se a considerar absurda a posição de Weitz, sem oferecer razões ou explicações mais 
pontuais sobre a questão.  
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pendurá-la em uma parede. Outra coisa que serviria seria recolher uma e inscrevê-la em uma 

exibição” (1969, p. 255). É claro que o que está sendo sugerido por Dickie não corresponde 

ao sentido que comumente atribuímos à ideia de artefato, ou seja, algo produzido pelo ser 

humano de modo a indicar certa habilidade. Daniel Devereux (1977), por exemplo, apesar de 

não negar a artefatualiade como uma condição necessária para a aplicação do conceito ARTE, 

contesta a explicação de Dickie ao insistir que “para um objeto natural ser ‘artefatualizado’ 

ele deveria sofrer pelo menos alguma mudança na própria coisa, e não apenas nas relações 

entre ele e outras coisas” (p. 134). Para Devereux, uma madeira à deriva não pode ser 

considerada arte, justamente por não ser um artefato, mas um objeto natural. Se ela fosse 

minimamente esculpida, aí sim poderia – pois teria sofrido uma “mudança interna”, termo 

chave de sua argumentação: “um objeto natural não pode se tornar um artefato sem sofrer 

alguma mudança interna” (p. 135). Apesar dessa posição ser mais afim ao senso comum, pois 

compatível com um uso corriqueiro da expressão “artefato”, é inegável que o deslocamento 

de um objeto de sua condição natural e a intenção de torná-lo outra coisa envolvem trabalho e 

modificação. Um pedaço de madeira à deriva que é retirado de uma praia e pendurado na 

parede de uma casa tem suas propriedades espaciais completamente transformadas, além de 

ter seu estatuto modificado – ele deixa de ser um pedaço de madeira à deriva. Por qual razão 

essas propriedades relacionais deveriam ser desconsideradas enquanto propriedades da 

“própria coisa”? Por que privilegiar as “mudanças internas” como marca da artefatualização 

em detrimento do que poderíamos chamar de “mudanças externas”? Devereux apresenta dois 

exemplos para mostrar que há “uma sólida base para o sentimento [de ceticismo]” (p. 134) 

decorrente do contato com posição de Dickie. No primeiro, o autor pede que suponhamos que 

uma samambaia seja encontrada na natureza e levada para casa a fim de ser plantada em um 

vaso e pendurada em uma parede de maneira a ficar bem visível, o que seria feito com fins 

estéticos – “pela mesma razão que eu o faria com um belo quadro” (p. 134). Segundo 

Deveroux, a explicação de Dickie exigiria que aceitássemos que a suposta planta “não fosse 

mais considerada um objeto natural, mas que fosse transformada em um artefato” (p. 135). No 

outro exemplo, uma árvore comprada e cuidadosamente escolhida, também em virtude de 

suas propriedades estéticas, seria plantada em um jardim residencial. Isso, pergunta o autor, 

faria com que ela deixasse de ser uma árvore para se tornar um artefato? Os dois exemplos 

pressupõem que com a artefatualização, tal como entendida por Dickie, as coisas naturais 

deixariam de ser coisas naturais. Essa pressuposição parece infundada. Quando uma escultura 

é feita em argila, ela não deixa de ser uma escultura de argila, assim como uma tela pintada 

não deixa de ser uma tela. Analogamente, o fato de um objeto natural ter sido tratado como 
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um artefato não faz com que ele deixe de ser um objeto natural. A samambaia pendurada na 

parede continua sendo uma samambaia, ainda que agora ela também seja um item decorativo 

da casa. O mesmo valendo para a árvore no jardim: ela pode vir a ser o suporte para um 

balanço, mas nem por isso deixará de ser uma coisa natural, uma árvore. É certo, então, que a 

samambaia no vaso pendurada na parede foi artefatualizada – ela foi tornada um enfeite, um 

adorno; se ela tivesse sido deixada onde estava originalmente, isso não teria ocorrido. Se 

alguém apontasse para a madeira à deriva na areia da praia e dissesse “Olha lá, uma obra de 

arte”, essa pessoa estaria brincando com as palavras, pois tal objeto não teria sido 

artefatualizado. Mas, e se essa pessoa fosse até a madeira e a chutasse para longe, isso teria 

feito dela um artefato, já que suas propriedades relacionais teriam sio modificadas? Não seria 

o caso, claro; somente se ela viesse a ser tratada como um artefato é que seu estatuto sofreria 

mudança – imaginemos alguém que a recolhesse para utilizar como combustível para uma 

fogueira, ou como um instrumento para rebater uma bola; aí sim ela teria sido artefatualizada. 

Qualquer coisa pode vir a ser um artefato; basta que ela seja tratada como tal por alguém. 

Talvez por conta disso, melhor do que usar o termo “artefato” para expressar a condição 

necessária por trás da teoria agregativa de Gaut seria formular essa ideia da maneira como 

Wladslaw Tatarkiewicz (1971) o fez: “Não pode haver dúvida com relação ao gênero ao qual 

pertence a arte: ele é uma atividade humana consciente e as obras de arte são os produtos 

dessa atividade. O problema é encontrar a característica, ou características que a distinguem 

de outras atividades humanas” (p. 138). Colocar uma planta em um vaso é bem diferente de, 

intencionalmente, querer que essa ação resulte em uma obra e arte – uma obra de arte criada a 

partir de um objeto natural, como qualquer tela pintada extratos vegetais ou minerais. 

A fim de encaminharmos a exposição da concepção agregativa de Gaut a uma 

conclusão, devemos agora retornar a um ponto central de sua teoria mencionado alguns 

parágrafos atrás: a questão da adoção de novos critérios ao agregado. Vimos que a proposta 

de Gaut é de que a lógica do conceito ARTE pode ser pensada à maneira de um conceito 

agregativo, isto é, uma estrutura formal constituída por diversos critérios que respeitam as 

restrições exigidas por sua análise da noção de “contar em favor”. Apesar de Gaut apresentar 

em seu artigo um candidato para preencher esse modelo formal – o autor sugere uma versão 

do conceito agregativo ARTE constituída por dez critérios165 –, é sua concepção acerca da 

                                                 
165 São eles: (1) possuir propriedades estéticas positivas, (2) expressar emoção, (3) ser intelectualmente 
desafiadora, (4) ser formalmente complexa e coerente, (5) ter a capacidade de comportar significados complexos, 
(6) exibir um ponto de vista individual, (7) ser um exercício da imaginação criativa, (8) ser um artefato ou 
performance envolvendo alto grau de habilidade, (9) pertencer a um gênero artístico estabelecido e (10) ser o 
produto da intenção de fazer uma obra de arte (Cf. 2000, p. 28; 2005, p. 274). 
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estrutura e funcionamento do conceito ARTE a grande contribuição de seu texto: “O que 

importa aqui é, sobretudo, conferir plausibilidade à explicação agregativa mais do que 

defender uma explicação sobre quais critérios particulares estariam envolvidos” (p. 31). Tal 

como no caso do sentido dos nomes próprios de Searle, um conceito agregativo é, em seu 

miolo, digamos assim, um “cabide” onde critérios podem ser “pendurados”. Quando dizemos 

que algo é uma obra de arte, estamos pressupondo que alguns desses critérios claramente se 

aplicam, e quando negamos esse estatuto a alguma coisa, pressupomos que um número 

insuficiente de critérios se aplica. Especificar quais são esses critérios é uma tarefa adicional 

(Gaut propõe esse passo ao sugerir seus dez critérios), mas afirmar que essa é a maneira como 

o conceito ARTE funciona na linguagem e legitima predicações como “é arte” e “não é arte” 

é o ponto principal da concepção agregativa. Sempre haverá alguma indeterminação em casos 

mais controversos, naqueles em que certo número de critérios se aplica, mas outros tantos 

não. E uma das principais vantagens explicativas da concepção agregativa é justamente a 

possibilidade da lista de critérios ser alterada: na medida em que o agregado não apresenta 

nenhuma condição individualmente necessária, critérios podem ser acrescentados à estrutura 

anterior do conceito, ampliando as possibilidades de disjunções necessárias, sem que isso 

implique a modificação de sua forma agregativa. Essa possibilidade permite que a concepção 

agregativa do conceito ARTE enfrente a história da arte sem qualquer temor de alguma 

produção futura colocar em xeque-mate a aplicabilidade de seus critérios: se novos e 

inusitados trabalhos aspirantes ao estatuto artístico surgirem e os critérios reconhecidos até 

um determinado momento forem incapazes de legitimar seu estatuto como arte, debates 

surgiriam e algum novo critério poderia ser incluído ao agregado de maneira justificada: 

“mesmo que um contraexemplo plausível pudesse ser produzido, o amigo da explicação 

agregativa poderia responder acrescentando o que lhe parecesse ser um critério relevante ao 

agregado – ou seja, poderia responder modificando seu conteúdo em vez de sua forma” (pp. 

32-33). Ou seja, a concepção agregativa do conceito ARTE é plenamente escalável: sua 

estrutura está intrinsecamente preparada para lidar com o aumento e diversificação 

exponencial de sua carga de dados. 

Mas vimos que a teoria das semelhanças de família e a teoria institucional da arte 

também eram teorias escaláveis. Por qual razão a teoria do conceito agregativo deveria ser 

preferida frente a essas alternativas? Recapitulemos brevemente os principais problemas 

teóricos envolvendo o poder explicativo dessas duas teorias: a primeira, ao sublinhar a 

importância das semelhanças sem explicitar quais semelhanças seriam teoricamente 

importantes, empregou uma noção imensamente vaga para explicar a lógica do conceito 
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ARTE, dado que qualquer coisa é semelhante a outras em algum aspecto; a segunda, ao 

propor uma teoria definicional clássica e conferir um papel explicativo essencial (necessário) 

para a ideia de mundo da arte, serviu-se da condição bastante nebulosa de ação “em nome do” 

mundo da arte. A teoria do conceito agregativo, por sua vez, não emprega de maneira 

significativa nenhuma dessas ideias, ainda que, é claro, algo semelhante a elas pudesse ser 

tomado como um dos critérios do agregado ARTE: sua superação do desafio da escalabilidade 

se dá mais propriamente pela sua forma lógica do que pelo seu conteúdo. E é essa forma 

lógica e disjuntiva que a coloca à frente de outras alternativas como a concepção clássica e a 

lógica entrecruzada e difusa das semelhanças de famílias. Isso não significa, é claro, que a 

teoria agregativa seja imune a objeções e possa se furtar de prestar mais esclarecimentos (sem 

contar a tarefa, que não perseguiremos aqui, de discutir a legitimidade empírica de seus 

critérios). Inclusive, algumas objeções foram levantadas na literatura sobre o tema nos anos 

seguintes à publicação do artigo de Gaut. Desse modo, a fim de conferir mais robustez à sua 

superação do desafio da escalabilidade, convém encarar essas críticas e verificar se a teoria 

agregativa do conceito ARTE é capaz de se manter em pé para outros desafios teóricos que 

ainda podem vir a acossá-la no futuro. 

 

4.2.2 OBJEÇÕES E REPOSTAS À TEORIA AGREGATIVA DE GAUT 

 

Após a publicação de “Art” as a cluster concept em 2000, alguns – mas poucos – 

artigos surgiram para contestar as ideias apresentadas por Gaut. O primeiro deles foi o texto 

On the cluster concept of art, de autoria de Thomas Adajian, publicado em 2003, ao qual se 

seguiu o já mencionado texto de Davies, The cluster theory of art, de 2004. As questões 

levantadas nesses dois textos renderam uma réplica por parte de Gaut no ano seguinte, no 

artigo The cluster account of art defended. Em 2007, Aaron Meskin publicou The cluster 

account of art reconsidered, lançando aquela que provavelmente é (ou pelo menos assim foi 

compreendida) a mais dura crítica às ideias de Gaut: o problema dos critérios irrelevantes – 

texto que, inclusive, não chegou a ser contestado e respondido nas publicações posteriores de 

Gaut. No que segue, as objeções colocadas por esses autores serão apresentadas e 

examinadas. 

Já no resumo do seu artigo, Adajian (2003) deixa bem claro que “razões 

suficientemente fortes para aceitar a explicação agregativa não foram apresentadas” (p. 379) 

no texto de Gaut. O que ele entende por “explicação agregativa” comporta duas teses 

principais: a de que o conceito ARTE não pode ser definido e a afirmação de que tal 
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explicação deve ser aceita por ser teoricamente superior às propostas de definição baseadas no 

modelo clássico. A maneira como Gaut argumentou em favor dessas duas teses, diz seu 

crítico, “não impressiona” (p. 379). Com relação ao primeiro ponto, é verdade que Gaut 

praticamente não apresenta razões em favor da impossibilidade de definição do conceito 

ARTE, rejeitando, inclusive, o principal raciocínio de Weitz a esse respeito: “a afirmação de 

que ‘arte’ resiste a definições porque a arte é fundamentalmente criativa falha uma vez que 

práticas podem ser buscadas de maneiras originais e, ainda assim, ser definível (o xadrez e a 

física são exemplos disso)” (GAUT, 2000, p. 26). Daí o espanto de Adajian: “Por que, então, 

acreditar que arte não pode ser definida?”. Segundo ele, a estratégia de Gaut é se concentrar 

na segunda tese e, ao ressaltar o fracasso e a inferioridade do projeto definicional clássico 

frente a teoria agregativa, afirmar que ele não pode ser efetivado. Realmente é preciso 

conceder que o aspecto negativo da posição de Gaut deixa muito a desejar. Diferentemente da 

agressiva abordagem de Weitz, o filósofo galês se contenta em dizer que o conceito ARTE 

não pode ser definido sem oferecer qualquer razão direta para isso; sua argumentação, como 

bem observa Adajian, é oblíqua. Como nosso interesse aqui é se a teoria do conceito 

agregativo é plausível ou não, essa debilidade na argumentação negativa de Gaut não precisa 

nos incomodar. Talvez o projeto definicional da teoria estética tradicional seja exequível; se 

for, alguma teoria deve argumentar em seu favor de modo a superar o desafio da 

escalabilidade. Concentremo-nos, pois, na alegação de Adajian de que a teoria do conceito 

agregativo de Gaut não traz vantagens explicativas significativas sobre suas rivais. 

Por que deveríamos acreditar na teoria do conceito agregativo? Gaut separa três 

grupos de alegações para responder a essa pergunta: essa teoria apresenta “adequação à 

intuição” (cf. pp. 31-36), especialmente no que diz respeito à maneira como fazemos uso da 

linguagem; ela manifesta “adequação normativa” (cf. pp. 36-40), ou seja, ela pode explicar 

porque outras definições parecem corretas e porque nos equivocamos com relação a elas, e; 

por fim, ela possui “utilidade heurística” (cf. pp. 40-41), isto é, ela contribui de um modo 

geral para a estética filosófica e também para outras questões importantes da filosofia. 

Adajian contesta os principais argumentos de Gaut articulados sob esse três aspectos.  

O primeiro ponto que Adajian se esforça por refutar tem a ver com a afirmação, 

central para a teoria do conceito agregativo, de que o conteúdo do conceito pode ser 

modificado para se ajustar a novos casos sem que isso acarrete o abandono da estrutura formal 

do conceito. A premissa básica de sua objeção é que “Essa suposição presumivelmente serve 

para qualquer explicação sobre a arte, independente de sua forma lógica” (p. 381). O que 

Adajian tem em mente é que toda vez que uma teoria definicional clássica enfrenta 
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contraexemplos ela é modificada e outras características aplicáveis a todas as obras de arte e 

apenas a elas passam a ocupar a estrutura do conceito. Quando, por exemplo, a teoria da 

imitação se mostrou incapaz de justificar o estatuto artístico de muitos trabalhos produzidos a 

partir do início do século XX, a ideia de imitação como essência foi abandonada, mas não a 

estrutura clássica do conceito. Desse modo, pergunta Adajian, em quê a teoria do conceito 

agregativo seria diferente da abordagem tradicional se, diante das limitações, o conteúdo em 

ambos os casos é abandonado mas a forma que o prescreve é preservada? Ora, diz ele, se a 

falha de um eventual conjunto de critérios em abarcar novas produções pretensamente 

artísticas “não conta contra o esquema do agregado, a falha de definições de arte em particular 

[igualmente] não conta contra o projeto definicional” (p.381). Ou seja, além de não ser 

superior ao modelo definicional clássico nesse aspecto, a teoria agregativa tampouco pode se 

valer do insucesso desse modelo para sugerir sua impossibilidade.  

Ao responder a essa objeção em The cluster account of art defended, Gaut se esquivou 

da crítica dizendo que Adajian não entendeu corretamente sua explicação: “só porque um caso 

particular da explicação agregativa se mostrou falho, disso não decorre que todas as versões 

da explicação serão falhas. De maneira semelhante, só porque um caso particular de definição 

é falho (...), disso não decorre que todos são falhos” (2005, pp. 275-276). O problema, então, 

prossegue Gaut, é que no caso do modelo definicional clássico a recorrência dessas falhas não 

tem como ser ignorada ou minimizada. Se estivéssemos procurando a chave do nosso carro, 

sugere o autor em uma analogia, e tivéssemos examinado com maior cuidado possível todos 

os lugares mais plausíveis para sua localização (dentro do carro, sobre as mesas, dentro de 

uma gaveta, etc.), seria mais prudente começar a procurá-la em lugares menos comuns em vez 

de insistir em uma nova busca nos mesmos lugares já exaustivamente revistados. O paralelo 

em procurar uma explicação sobe a arte, conclui o filósofo, é claro: “se nós estivéssemos 

predominantemente procurando uma definição de arte e mal tivéssemos examinado a ideia de 

conceito agregativo, então o insucesso contínuo em encontrar uma definição tornaria razoável 

o início de uma busca por explicações agregativas” (p. 276).  

Essa resposta de Gaut, no entanto, parece mais preocupada em justificar o abandono 

do projeto definicional clássico do que em se deslindar da objeção de que modificar o 

conteúdo de um conceito agregativo não difere substancialmente da substituição de uma 

definição clássica por outra. Mas o fato de Gaut não ter sido plenamente bem sucedido em sua 

resposta à crítica de Adajian não significa que a teoria agregativa não possa ser defendida 

frente ao ponto colocado em evidência. Aliás, chega a ser surpreendente que Gaut não tenha 

aproveitado essa ocasião para esclarecer sua teoria, pois Adajian comete um equívoco 
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hermeneuticamente razoável, mas bem simples de ser assinalado. Quando uma concepção 

definicional clássica de ARTE se mostra incapaz de abarcar um novo item e outra o faz, 

temos uma diferença na maneira como cada uma delas concebe a propriedade presente em 

todas as obras de arte, ou seja, a condição necessária para a aplicação do conceito. A estutura 

clássica, de fato, não é abandonada, mas suas condições sim. Nenhum dos critérios de um 

conceito agregativo, por outo lado, é individualmente uma condição necessária. Isso quer 

dizer que quando o conteúdo de um conceito precisa ser modificado por deixar escapar de sua 

extensão algo considerado arte, isso não exige substituição dos critérios, mas apenas o 

acréscimo de um novo. Um conceito agregativo poderia, desse modo, comportar a imitação 

como critério e outro critério ser acrescentado a ele, digamos a expressão; nem um e nem o 

outro seriam necessários para algo ser arte, mas seria necessário que um ou o outro se 

apresentasse como propriedade de qualquer coisa que fosse arte. Como já foi dito, essa 

maneira de compreender a lógica do conceito ARTE se encaixa perfeitamente com o fato dos 

fenômenos que esse conceito pretende apreender serem determinados historicamente: se a 

história muda, o conceito se adapta, mas isso sem negar seu passado. Seu conteúdo muda; sua 

forma permanece. No modelo clássico, até é possível dizer que a forma também permanece (a 

definição clássica sempre respeita a cláusula todos/apenas): mas sua forma é estática, ao passo 

que no caso do conceito agregativo, ela é dinâmica. 

Outra objeção de Adajian que desafia a adequação intuitiva da teoria de Gaut conclui 

que a concepção agregativa do conceito ARTE “carece de poder explicativo”, uma vez que 

ela “é incapaz de dizer, dado um caso que apresente menos do que todas a propriedades [do 

conteúdo do agregado], o que faz com que ele seja um caso fronteiriço em vez de uma obra de 

arte ou um caso claro de não-obra de arte” (p. 382). Segundo ele, a explicação que Gaut 

fornece para cada um desses casos é exatamente a mesma: cada um desses itens tem algumas, 

mas não todas, propriedades criteriais que constituem o agregado. Realmente, Gaut sustenta 

que uma coisa que possua menos do que todos os critérios para ser uma obra de arte pode 

facilmente ser reconhecida como arte (dados os dez critérios propostos por Gaut, por 

exemplo, algo que tenha nove deles, diz o autor, certamente é uma obra de arte). O mesmo 

vale para o que Adajian chama de “caso fronteiriço” (borderline case), isto é, casos em que 

alguns critérios se aplicam e outros tantos não, e, claro, para os casos em que nenhum ou 

poucos critérios se aplicam – casos, portanto, de não-arte. Assim, ao dizer que “um caso que 

apresente menos do que todas as propriedades” cobre a situação de obras de arte, casos 

fronteiriços e não-obras de arte, Adajian não está dizendo nenhuma sandice. Mas a questão é 

que, embora esses três casos se encaixem na descrição de possuir menos do que todas as 
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propriedades criteriais, a teoria de Gaut diferencia níveis em que isso ocorre: “a explicação 

agregativa (...) pode estipular que proporção de critérios deve ser satisfeita em casos 

fronteiriços, que proporção no caso das obras que claramente são arte e também no caso das 

que não são” (2005, p. 279). Se um objeto X apresenta cinco de dez critérios é óbvio que 

temos uma situação bem diferente de um objeto que apresenta oito, ou um objeto Z que 

apresenta 2. Em cada um desses casos, temos “menos do que todas as propriedades”, como 

diz Adajian, mas entre cada caso há bastante diferença de “proporção”, como diz Gaut. E 

temos também, claro, casos de indeterminação, os quais, como já vimos, levam a debates que 

enriquecem nosso conhecimento. Uma partida de futebol é um evento artístico? Ela 

certamente pode partilhar de alguns possíveis critérios que aplicaríamos a casos claros de obra 

de arte (elas podem possuir propriedades estéticas positivas, expressam emoções, são um 

artefato ou performance que envolve demonstração de habilidade – apenas para tomarmos 

como referência os critérios sugeridos por Gaut), assim como apresenta tantas outras 

propriedades que nada parecem ter a ver com obras de arte. Três de dez critérios fazem dela 

um caso fronteiriço? Parece que não; parece que a empurram, digamos assim, mais para a 

categoria de não-arte. Isso poderia ser debatido? Claro – o que seria, provavelmente, 

teoricamente enriquecedor. Seja como for, é um exagero da parte de Adajian negar o poder 

explicativo da teoria de Gaut sob a alegação de que ela não diferencia entre categorias tão 

importantes como essas sobre a quais ela tem que justificar nosso discurso. 

Quando Adajian passa a abordar a adequação normativa da teoria do conceito 

agregativo, dois pontos da exposição de Gaut ganham sua atenção: primeiro, a explicação do 

apelo exercido pelas definições clássicas do conceito ARTE; e, segundo, a explicação de 

porque as pessoas divergem sobre o estatuto artístico de algo e como isso pode ser resolvido. 

Segundo Gaut o grande apelo das estéticas tradicionais foi o fato delas realmente terem 

destacado algo importante sobre as artes – todas elas chamaram a atenção para algum critério 

relevante. É inegável que há obras de arte que imitam a natureza, que há obras que são 

expressivas, que há obras que são exclusivamente formais, obras que adquiriram seu estatuto 

por meio de alguma instituição, etc. O problema dessas teorias, contudo, foi a crença de que 

tais características eram condições necessárias para algo ser arte. “Comparem”, diz Gaut, 

“alguém negando que paciência seja um jogo (...) pelo fato dos jogos envolverem pelo menos 

dois participantes: aqui o que talvez seja só um critério para algo ser um jogo é 

incorretamente convertido em uma condição necessária” (2000, p. 37). Adajian não vê muitos 

méritos nessa explicação, a qual, a seu ver, faz com que algo epistemologicamente exigente, 

como seria o caso de uma teoria do erro, “pareça muito fácil”. Imaginemos, pede o autor, que 
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um defensor do livre-arbítrio e da inexistência de qualquer forma de determinismo explicasse 

o apelo das teorias compatibilistas – teorias capazes de conciliar livre arbítrio e determinismo 

– chamando a atenção para o fato delas terem alçado certas características de algumas ações 

ao patamar de condição suficiente para a afirmação da liberdade. Ficaríamos satisfeitos com 

essa explicação para justificar o apelo teórico da posição compatibilista? (cf. p. 383). Adajian, 

claro, quer que respondamos “não” a essa pergunta. Entretanto, o exemplo/analogia que ele 

apresenta é falacioso: o apelo das estéticas tradicionais está indissociavelmente ligado ao 

desenvolvimento histórico dos fenômenos que elas pretendem abarcar, enquanto a discussão 

metafísica sobre a liberdade e o determinismo se situa em um âmbito abstrato de discussão. É 

claro que em momentos históricos nos quais o que se produzia era arte imitativa dizer que a 

arte se resumia a imitar a natureza tinha imenso apelo teórico; e quando a dimensão 

expressiva e pessoal passou a dominar a produção artística, é absolutamente justificado que as 

teorias expressivistas passassem a ter maior apelo, ou que com os ready-mades de Duchamp a 

dimensão institucional começasse a ser percebida com mais evidência. A objeção de Adajian 

parece, contudo, ignorar completamente essa dimensão histórica. 

Mas explicar o apelo teórico que uma visão errada pode exercer é uma coisa e mostrar 

que ela é uma visão errada é tarefa diferente. Segundo Adajian, a teoria de Gaut passa por alto 

o fato de que, sem uma explicação mais detalhada, toda acusação de erro pode ser simétrica, 

isto é, aquilo que uma das posições envolvidas em um debate afirma ser teoricamente 

importante pode ser considerado um equívoco por parte do outro lado, e vice-versa. Para 

Gaut, se alguém nega que a arte conceitual seja realmente arte, isso ocorre porque algum 

critério está sendo tomado como necessário, quando todos os critérios apenas contam em 

favor da aplicação do conceito ARTE. Por conta isso, diz ele: “A explicação agregativa tem 

os recursos para argumentar que em certos casos um dos lados da disputa está errado” (2000, 

p. 38), justamente porque ela é capaz de apontar essa diferença entre critérios e condições 

necessárias. Para Adajian, entretanto, se os trabalhos conceituais de Kosuth tivessem seu 

estatuto artístico negado por alguém que insistisse que toda obra de arte necessariamente deve 

possuir forma significante, essa pessoa ocuparia o mesmo tipo de posição teórica que a parte 

contrária: as duas teriam uma teoria do erro demasiadamente simplista – qualquer uma delas 

estaria errada a partir da perspectiva pressuposta pela outra. Com esse raciocínio, Adajian 

parece novamente não estar levando em conta certos episódios da história da arte: quando os 

proponentes da teoria da arte como imitação negavam o estatuto artístico das obras dos pós-

impressionistas, por exemplo, o erro estava com aqueles que aceitavam a imitação da natureza 

como uma condição necessária, não com aqueles que negavam isso. Assim, a teoria de Gaut 
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tem os recursos – e as evidências empíricas estão em seu favor – para sentenciar: “essa 

caraterística não é uma condição necessária, apenas um critério”. Se a outra parte dissesse: 

“isso não é apenas um critério, mas uma condição necessária”, teria, então, que mostrar como 

essa tese se ajusta à história da arte. Mas o fato é que, de um modo geral, a história raramente 

se mostra simpática às essências. 

Por fim, Adajian também vê problemas naquilo que Gaut chama de “utilidade 

heurística” da teoria agregativa. Gaut acredita que sua teoria, mais do que explicitar 

adequadamente a lógica do conceito ARTE e combater o essencialismo típico das estéticas 

mais tradicionais, também proporciona uma visão mais promissora da investigação estética 

como um todo – e que essa maior sistematicidade também pode ser considerada uma razão em 

favor de sua aceitação. E essa vantagem, entende o autor, decorre justamente do caráter 

pluralista envolvido em sua ideia de conceito agregativo. As estéticas tradicionais, ao 

enfatizarem poucos aspectos como essenciais às obras de arte, condicionaram sua abordagem 

de outros fenômenos ligados à arte – a questão da avaliação artística e do juízo estético seria 

um exemplo – a esse tipo de propriedade, deixando de perceber relações mais profundas e 

variadas entre investigações afins, inclusive em outros campos da pesquisa filosófica. “Ao 

sustentar a existência de uma pluralidade de critérios no agregado, a maioria deles passível de 

ser partilhada por outros domínios, a explicação agregativa amplia o número de conexões 

entre a arte e esses domínios” (2005, p. 284), ressalta o autor. Mas, questiona Adajian, qual 

seria a diferença importante entre esse tipo de teoria e as teorias tradicionais? Por exemplo, o 

formalismo de Kant e as teorias expressivistas – como as de Tolstói e Ducasse que 

examinamos lá no primeiro capítulo – também lidam com “as conexões entre a estética e a 

filosofia da mente, a filosofia da ação e a filosofia da linguagem” (2003, p. 384). E Adajian 

está certo em ressaltar que as estéticas tradicionais exploraram muitas questões e áreas 

associadas de alguma maneira à investigação sobre as artes. Entretanto, a vantagem da 

concepção agregativa, pluralista como é, sobre concepções menos complexas – quer dizer, 

concepções organizadas em torno de uma ou poucas condições necessárias – parece ser, 

poderíamos dizer, aritmética: uma coisa é explorar as relações entre a ideia de forma e outros 

tantos domínios possíveis da investigação humana; outra coisa é explorar as relações entre as 

ideias de forma, imitação, representação, intenção, expressão, instituição, etc., e esses 

domínios. O caráter intrinsecamente plural da teoria agregativa inegavelmente maximiza suas 

possibilidades relacionais, expande suas fronteiras e dinamiza muito mais seu fluxo 

informacional.  
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No ano seguinte à publicação do artigo de Adajian, um breve texto escrito por Davies 

também trouxe algumas considerações críticas à formulação da teoria do conceito agregativo. 

Tal como Adajian, ele também não se mostrou convencido de que essa explicação agregativa 

poderia ser interpretada como uma perspectiva anti-essencialista: “A principal virtude da 

teoria agregativa, de acordo com Gaut, é a plausibilidade que ela confere ao anti-

essencialismo na estética. E é essa afirmação que eu desafio neste artigo” (DAVIES, 2005, 

pp. 297-298). Como já tivemos oportunidade de abordar essa questão durante a exposição das 

principais ideias de Gaut, em especial sua admissão da artefatualidade como uma condição 

necessária para a aplicação do conceito ARTE – e o texto de Davies dedica-se exclusivamente 

a desenvolvê-la –, podemos passar à consideração de uma objeção bem mais interessante 

levantada publicamente por Aaron Meskin em 2007: “o problema dos critérios irrelevantes” 

(MESKIN, p. 392). Francis Longoworth e Andrea Scarantino (2010), ao proporem uma 

reformulação da concepção agregativa para contornar esse problema, observaram que a 

objeção de Meskin era realmente “fatal para a explicação original de Gaut” (p. 156). Contudo, 

não lidaremos com essa reformulação aqui – uma teoria bem mais complicada e formalmente 

mais complexa do que a de Gaut – já que não precisamos recorrer a seu malabarismo teórico 

para suplantar o problema dos critérios irrelevantes: uma resposta muito mais simples e eficaz 

está à disposição nas próprias considerações sobre a teoria agregativa publicadas por Gaut. 

Vimos que uma das principais vantagens da concepção agregativa do conceito ARTE, 

especialmente em sua habilidade para superar o desafio da escalabilidade, é o fato dela poder 

ser modificada mediante o acréscimo de novos critérios a quaisquer critérios previamente 

vinculados ao agregado conceitual e, ainda assim, conservar sua forma lógica e não colapsar 

enquanto sistema explicativo. E é justamente sobre essa dita “vantagem” que Meskin ergue o 

chamado “problema dos critérios irrelevantes” – daí, em razão desse problema situar-se no 

miolo explicativo da teoria agregativa, a aparência de uma objeção “fatal” à teoria de Gaut. O 

raciocínio de Meskin é basicamente a seguinte: se adicionarmos ao conjunto de critérios 

constituintes do conceito agregativo ARTE um critério absolutamente irrelevante para a 

identificação ou caracterização das obras de arte – como “ter sido feita na quinta-feira” ou “ter 

sido feita por uma pessoa cujo nome se inicia com a letra ‘B’” (cf. p. 392)– procedimento que, 

como admitiria o próprio Gaut, não modificaria a forma do conceito, teríamos que aceitar que 

esse novo e irrelevante critério contaria igualmente, a título de necessidade conceitual, em 

favor de um objeto cair (ser subsumido) sob o conceito em questão. Desse modo, ressaltam 

Longworth e Scarantino (2010), “uma propriedade irrelevante para algo ser considerado arte 

contaria, de acordo com a explicação agregativa, em favor dele ser arte. Obviamente isso é 
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um problema” (p. 157). Em outras palavras, se incluíssemos no conceito agregativo de ARTE 

o critério ter sido feito na quinta-feira, qualquer objeto que possuísse essa propriedade 

atenderia a uma condição suficiente para ser considerado uma obra de arte, o que, se não um 

absurdo, no mínimo seria enormemente não explicativo em virtude de sua abrangência quase 

ilimitada. “Isso”, diz o autor, “é um contrassenso. Em nenhum sentido plausível o fato de algo 

ter sido feito por uma pessoa cujo nome começa com a letra ‘B’ conta, a título de necessidade 

conceitual, em favor dele ser uma exemplificação do conceito ARTE” (p. 392).  

Por outro lado, embora a crítica de Meskin seja instigante como um “experimento 

mental”, ela soa como pouco provável do ponto de vista de uma eventual aplicação efetiva da 

teoria agregativa. Afinal, por que incluiríamos entre os critérios um que fosse irrelevante? O 

que Gaut certamente admite é que, se um caso controverso viesse a exigir uma ampliação dos 

critérios constituintes do conceito agregativo, aí sim poderíamos pensar em adotá-lo. Ou seja, 

se levássemos em conta apenas casos plausíveis de novos objetos para os quais fosse 

requerido o estatuto de obras de arte, dificilmente seríamos tentados a incluir critérios 

arbitrários, senão que nos pautaríamos pelas novas características que estivessem forçando, 

por assim dizer, sua inclusão na extensão do conceito ARTE. A própria lista de critérios 

oferecida por Gaut como uma escolha razoável para a constituição do conceito agregativo de 

ARTE é uma boa ilustração da relevância dos critérios apontados – ali não há nada 

remotamente semelhante a propriedades como ter sido feita por uma pessoa cujo nome se 

inicia com a letra “B”. Todos os critérios sugeridos por Gaut poderiam ser justificados com 

base na história da arte. Agora, apesar de Bernini, Bruneleschi, Boticelli, Brueghel, Bach, 

Beethoven, Brancusi, Bártok, Boccioni, Brahms, Balzac, Baudelaire, Bacon, Blake, Braque, 

Basquiat, Beckmann, Borges, Botero, e tantos outros, seria um disparate acreditar que a letra 

“B” teria qualquer relação mais estreita com a arte.  Novamente: se o tipo de fenômeno 

pretensamente abarcado por um conceito agregativo não exigisse a adoção de um novo 

critério X, por qual razão isso deveria ser feito? Qual seria a razão pragmática para isso? 

Como bem diz Meskin, é um contrassenso que uma propriedade irrelevante conte em favor de 

algum tipo de necessidade conceitual. Exato, é um contrassenso. Por que alguém seguiria esse 

caminho? Só pela possibilidade teórica? Pois bem: nessa disputa ente o possível e o efetivo é 

o último que está em vantagem. 

Justiça seja feita, o tipo de resposta apresentada acima foi antevisto por Meskin. Após 

a exposição de sua objeção dos critérios irrelevantes, ele considerou cinco repostas que Gaut 

poderia articular em defesa da teoria agregativa – nenhuma delas satisfatória a seu ver –, 

dentre elas a de “modificar a explicação mediante o apelo à prescrição ‘veja’ de Wittgenstein 



251 
 
para então determinar quais seriam as propriedades criteriais” (MESKIN, p. 392). “Ninguém 

apela seriamente”, reconhece Meskin, “ao fato de uma coisa ter sido feita em uma quinta-feira 

ao defender que algo é uma obra e arte” (p. 393) e, sedo assim, “talvez” o exame de polêmicas 

e disputas reais sobre algo ser arte ou não poderia proporcionar “uma base para excluir as 

propriedades irrelevantes de serem admitidas como critérios” (p. 394). É importante notar que 

o autor não descarta essa possibilidade com algum contra-argumento vigoroso: ao “talvez” 

que emprega para trazê-la à tona, Meskin responde laconicamente com a mesma palavra, 

reconhecendo que “talvez” seja assim. Sua estratégia, então, é retirar a força dessa possível 

resposta apontando casos em que propriedades irrelevantes entram de maneira mais natural no 

discurso sobre as artes. É muito comum, diz ele, que pessoas usem características que 

dificilmente poderiam ser consideradas critérios para aplicação do conceito ARTE para 

justificar sua crença sobre algo ser arte ou não – e como exemplos cita as propriedades estar 

presente em uma galeria de arte e ter elevado valor monetário. Tais propriedades, acredita 

Meskin, “não estão excluídas do teste ‘não pense, veja’ (...). Assim, se essa prescrição fosse 

seguida, parece que Gaut seria levado a aceitar estar presente em uma galeria de arte como 

criterial” (p. 394). Essa estratégia, porém, não é melhor que o argumento que ela pretende 

reforçar. Por que Gaut “seria levado a aceitar” esses critérios? Pelo fato dessas características 

serem eventualmente mencionadas em situações bem pontuais de uso da linguagem? Por mais 

que a admissibilidade de um critério seja algo pragmático e fundado sobre a experiência, 

sobre o uso da linguagem, sobre a história, é inegável que há níveis de plausibilidade 

envolvidos. Isso significa que estar presente em uma galeria de arte não seria, em tese, uma 

característica impossível de figurar como um critério. Mas qual seria sua plausibilidade? Por 

que deveríamos aceitá-la? Parece que o fato de algumas pessoas ocasionalmente dizerem algo 

assim é muito pouco para tanto. Isso poderia mudar? Sim – por que não? O ponto importante 

é que uma propriedade ser tomada como critério (ou não) sempre vai depender de seu 

embasamento no contexto da história da arte, frente os acontecimentos dessa história, algo 

que sempre fomentará discussões e debates. O que não faz sentido, portanto, é a admissão de 

algo como um critério sem a apresentação de razões suficientemente persuasivas. E o uso 

ocasional de certas expressões certamente está longe de ser suficientemente persuasivo – 

talvez nem para Meskin, pois, do contrário, é certo que ele teria ido além do seu “talvez”. 

 

A concepção agregativa do conceito ARTE parece, então, não sucumbir às objeções 

que lhe foram colocadas desde sua publicação. E o próprio fato de relativamente poucos 

artigos terem se aventurado a contestar seus pontos principais quiçá seja um indicativo de sua 
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força. Ou seria isso um sinal de sua fraqueza? Afinal, posições teóricas bem sucedidas 

costumam ser influentes, instigadoras, polêmicas. Desde a publicação do primeiro artigo de 

Gaut sobre a teoria agregativa, certos consensos em torno da questão definicional acerca do 

conceito ARTE vêm sendo alcançados, mesmo diante das mais variadas abordagens em torno 

da questão. Já em 2000, no mesmo ano da publicação de “Art” as a cluster concept – na 

mesma coletânea de textos, inclusive –, Stecker observava que um consenso teórico sobre o 

tema da definição do conceito ARTE estava emergindo, “um consenso de visões, se não de 

nomenclatura, a respeito do como uma definição correta de arte deveria se parecer” (cf. p. 

45); e, para ele, esse ponto comum esposado pelas mais promissoras teorias estéticas recentes 

estava no “caráter disjuntivo da definição de arte, na impossibilidade de eliminar a referência 

a sua função e à sua história, e na importância da intenção e da instituição [artísticas]” (p. 48). 

Em 2009, Dutton propôs explicitamente, vimos há pouco, uma teoria agregativa do conceito 

ARTE: “Característica peculiares das artes encontradas interculturalmente podem ser reduzida 

a uma lista de elementos centrais, doze na versão apresentada a seguir, que definem arte e 

termos de um conjunto e critérios agregativos” (p. 51). Vimos também que Longworth e 

Scarantino (2010) desenvolveram uma teoria disjuntiva do conceito ARTE baseada na obra de 

Gaut (ainda que modificada em virtude de sua aceitação do problema dos critérios irrelevantes 

como algo “fatal” à teoria agregativa). Mais recentemente, em 2012, Alex Neil e Aaron 

Ridley, em um artigo bastante crítico às tentativas de definição clássica do conceito ARTE 

inspiradas pela teoria institucional de Dickie, sugestivamente chamado Relational theories of 

art: the history of an error, apontaram a teoria de Gaut como uma explicação promissora para 

a lógica do conceito ARTE: “[Gaut] sugere de maneira plausível que sua [explicação 

agregativa] escapa das objeções padrão a esse tipo de abordagem [institucional]. E nisso 

somos inteiramente simpáticos a seu projeto” (p. 142). Parece difícil, então, interpretar a 

ausência de novas objeções à teoria do conceito agregativo como um sinal de debilidade de 

sua parte, já que vozes simpáticas a projetos semelhantes ao dela têm sido ouvidas. Portanto, 

dado que as principais objeções publicadas contra a teoria agregativa de Gaut foram aqui 

apresentadas e rechaçadas, e que sua explicação da lógica do conceito ARTE supera o desafio 

da escalabilidade sem incorrer nos tipo de dificuldade sensível às suas rivais mais conhecidas 

e discutidas, podemos pelo menos por esta noite dormir esperançosos de que tenhamos 

encontrado uma teoria estética capaz de pensar com a arte, mesmo após o “fim da arte”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho se pretendeu argumentar que a concepção agregativa do conceito 

ARTE, proposta pela primeira vez no texto “Art” as a cluster concept de Berys Gaut, é uma 

explicação absolutamente plausível de sua lógica, isto é, das circunstâncias que legitimam a 

aplicação correta do predicado “é arte” a algum objeto ou atividade. Na verdade, mais do que 

plausível, a concepção agregativa foi aqui apresentada como a melhor alternativa teórica 

disponível para esse fim quando pensada em paralelo com outras perspectivas igualmente 

presentes nos debates sobre o tema.  

Graças à aceitação irrestrita da concepção definicional clássica como modelo de 

categorização e justificação de suas formas predicativas, a lógica do conceito ARTE por 

muitos séculos pareceu algo relativamente simples de entender: algo seria arte se (condição 

necessária), e somente se (condição suficiente), apresentasse certa característica ou conjunto 

de características. No entanto, diferentemente do que acontece com categorias que 

empregamos para referir coisas cuja existência parece menos condicionada e determinada 

historicamente – como é o caso, por exemplo, da existência de espécies naturais –, a 

apreensão do fenômeno artístico por meio de conceitos estruturados à luz do modelo clássico 

foi irremediavelmente colocada em xeque pela história mais recente do próprio fenômeno 

visado. Desde as últimas décadas do século XIX, a produção artística sofreu profundas e 

sucessivas modificações, abandonando inclusive seus suportes e meios de expressão mais 

tradicionais, em favor de um pluralismo irrestrito e ilimitado de linguagens e materiais. Com 

isso, as explicações da lógica do conceito ARTE baseadas nas restrições formais da 

concepção definicional clássica se mostraram limitadas e incapazes de permitir a aplicação 

dos conceitos assim organizados às novas e radicais mudanças testemunhadas pelo mundo da 

arte. 

 Esse cenário de grandes transformações qualitativas nas obras de arte e as dificuldades 

lançadas contra as teorias estéticas – principalmente as tradicionais, mas igualmente qualquer 

teoria estética debruçada sobre o problema da compreensão da lógica do conceito ARTE –, 

explorado ao longo do capítulo 2 deste trabalho, foi pensado, então, em analogia com um 

problema característico de sistemas computacionais quando confrontados com o aumento 

exponencial e a diversificação de dados para processamento. Tais sistemas costumam ser 

avaliados – e sua construção assim exigida – em referência a sua habilidade de se mostrar 

escaláveis, isto é, com base em sua capacidade de processar grandes quantidades de novas 

informações e, ainda assim, manter a operacionalidade sem manifestar problemas estruturais. 
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De modo semelhante, as teorias estéticas em geral também precisam ser escaláveis em face da 

frenética diversificação e ampliação das obras de arte características das produções artísticas 

contemporâneas, o que precisa ser feito sem que problemas teóricos locais (problemas lógicos 

e empíricos) coloquem em risco sua legitimidade explicativa – daí a ideia de um desafio da 

escalabilidade colocado pela história da arte às teorias estéticas. A tese aqui defendida foi 

justamente a de que a concepção agregativa do conceito ARTE mostra-se perfeitamente capaz 

de superar tal desafio: a concepção agregativa é, portanto, escalável. 

 

Qual é a importância de se discutir a possibilidade de definição do conceito ARTE? 

Ou, mais especificamente, a lógica de sua aplicação? De que maneira esse tipo de 

investigação contribui para o conhecimento? Vimos ao longo deste trabalho que o conceito 

ARTE é um conceito eminentemente histórico, ou seja, um conceito cuja significação se 

modifica e se transforma à medida que as sociedades se transformam, e que a melhor maneira 

de compreender a relação entre esse conceito e o fenômeno difuso que ele pretende apreender 

passa pelo reconhecimento de sua estrutura como sendo a de um conceito agregativo. Mas o 

que mudaria se não soubéssemos disso? O que mudaria se acreditássemos que esse conceito 

deveria ser pensado à luz da ideia de semelhanças de família, ou que deveria apresentar uma 

estrutura conforme ao modelo clássico?  

Essas questões são absolutamente legítimas e, em um primeiro momento, poderiam ser 

respondidas mediante apelo ao caráter heurístico que qualquer tipo de investigação carrega 

consigo. Não há, na busca pelo saber, um rol de questões ou problemas que mereça ser 

considerado importante e que isso ocorra em detrimento de outras pesquisas. É óbvio que, do 

ponto de vista pragmático, há investigações que podem ter maior apelo, maior urgência. 

Pensemos, por exemplo, nas pesquisas médicas ou nas reflexões acerca das políticas públicas 

e sua relação com os aspectos econômicos de uma estrutura governamental. Mas, apesar de 

existirem temas pragmaticamente relevantes, do ponto de vista epistemológico, um problema 

levantado e reconhecido como tal merece um esclarecimento, uma tentativa de resposta. 

Assim, uma maneira de justificar esta ou qualquer outra pesquisa cujos impactos pragmáticos 

se fizessem sentir com menor – ou mesmo com a completa ausência de – intensidade, seria 

apontar sua dimensão estritamente exploratória.  

Contudo, não é este o caminho que precisamos trilhar. A investigação da lógica do 

conceito ARTE tem sua própria dimensão pragmática. Quando estamos diante de algo a que 

seria possível atribuir o predicado “é arte”, a capacidade de legitimar esse uso não é coisa de 

pouca monta. Essas discussões se apresentam constantemente quando a produção artística 
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contemporânea se torna objeto de observação: a arte é o tipo de coisa que se discute, inclusive 

seu próprio estatuto como arte. Os diversos exemplos que vimos na introdução deste trabalho 

mostram o quão controversa a arte pode ser. Compreender a lógica do conceito ARTE é, 

então, ser capaz de justificar porque algo é arte e outra coisa não é. É também compreender o 

caráter irredutivelmente histórico e contextual da atividade artística. A compreensão dessa 

lógica não teria sido plenamente possível antes do advento da arte contemporânea. Somente 

após a arte encontrar e romper seu limite com relação às coisas não artísticas é que o caráter 

agregativo do conceito ARTE pode ser pensado. A arte foi mudando historicamente e, quando 

ela chegou ao ponto de ser qualquer coisa, a estrutura do conceito que buscava capturar suas 

produções ficou, enfim, exposta para nossa compreensão. Explicitar essa estrutura importa 

pelo fato desse conhecimento permitir a condução de discussões mais rigorosas a respeito da 

consideração de algo sob a extensão do conceito ARTE ou não. Essa discussão, à medida que 

a arte ainda continua a se transformar, nunca vai acabar. A diferença é que a compreensão da 

lógica por trás de nossa categorização do fenômeno artístico poderá se amparar em critérios 

mais claros.  
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