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Resumo 
 
Certos artistas hoje, para escapar ao determinismo institucional, preferem veicular 
suas propostas, ações ou objetos no espaço público porque menos demarcado 
ideologicamente. Por vezes, essas intervenções se caracterizam por trazer em si um 
fraco teor de artisticidade. Com efeito, se situam voluntariamente em uma zona de 
recepção aberta. A abertura aqui se refere menos às nuanças interpretativas já 
descritas por outros autores do que a uma indeterminação no modo como essas 
intervenções irão funcionar socialmente: se como arte ou como outra coisa qualquer. 
Se, por um lado, esse fator de risco põe à prova a capacidade da arte de recuperar 
para si uma eficácia social mais abrangente, por outro, apontaria para uma possível 
perda de seu modo especifico de operar no mundo e produzir sentidos. Seria essa 
situação equívoca o momento oportuno para se revigorar o discurso artístico e desse 
modo renovar sua instituição social ou ela apontaria, ao contrário, para a diluição da 
arte na vida a favor da emergência da sociedade estética? 
 
Palavras-chave: Regime artístico, regime estético, práticas contemporâneas 
 
 
Résumé 
 
Certains artistes aujourd’hui, pour échapper au déterminisme institutionnel, vont 
préférer instaurer leur proposition, action ou objet dans des espaces publiques parce 
que ceux-ci sont moins démarqués idéologiquement. Parfois, ces interventions se 
caractérisent pour porter de faibles traces artistiques. En effet, elles se placent sur un 
terrain de réception ouvert. L’ouverture ici fait moins référence aux nuances 
interprétatives, déjà décrites par d’autres auteurs, qu’à la façon indéterminée d’en 
fonctionner socialement : si comme art ou comme une autre chose, ne importe quelle. 
Bien que ce facteur de risque met en prouve la capacité de l’art récupérer à soi une 
efficacité sociale plus élargie, d’autre côté, il indique une perde de la partie de l’art de 
son mode spécifique de générer et de produire le sens au monde. Il serait, cette 
situation équivoque, l’occasion opportune pour l’art fortifier son discours et, en effet, 
son institution sociale ou bien elle appointerait, par contre, vers la dilution de l’art dans 
la vie en profite de l’émergence de la société esthétique? 
 
Mots-Clés : Régime artistique, régime esthétique, pratiques contemporaines 
 
 
 

1. Situações  
 
Em uma estação de trem na Holanda, uma dupla de artistas brasileiros distribui 

gratuitamente garrafas de água mineral para os viajantes. Pretende com isso 

que a água, que excede naquele país, seja redistribuída para outras regiões do 

globo onde é escassa. Estou me referindo ao trabalho que Felipe Barbosa & 



 

 

Rosana Ricalde realizaram no terminal ferroviário de Rotterdam, em 2005, 

como resultado de uma residência de artistas. 

Em outro momento, distraído dentro de um ônibus, observei, quando apreciava 

a rua, que o símbolo indicando a parada de ônibus tinha sofrido uma 

intervenção, alterando discretamente a informação que ele veiculava: – 

pequenas flamas vermelhas, como indicativo de perigo eminente de incêndio, 

foram acrescidas ao isotipo gráfico que representava o ônibus. Realizadas de 

tal modo em continuidade com seu design, pareciam estar ali realmente para 

advertir o usuário de um eventual perigo. Um amigo canadense, que na 

ocasião me visitava, estava ao meu lado e observou a placa com o ícone, 

olhou para mim em cumplicidade e riu, porque imediatamente associou o 

símbolo a uma possível chamada sobre o modo violento com que os ônibus 

urbanos são conduzidos aqui no Rio de Janeiro. Também naquela época, 

alguns ônibus e automóveis haviam sido incendiados por traficantes em reação 

às investidas da polícia nas favelas. Todas essas associações pareceriam 

fazer sentido, porque possíveis. De minha parte e de certa maneira já 

advertido, acatando o humor e a abertura da experiência, desconfiei, no 

entanto, que isto deveria ser o serviço de um artista antenado. Já havia visto 

algo semelhante em Montréal, cidade em que vivi durante os quatros anos 

precedentes. Depois conversando com amigos do mundo da arte, certfiquei-me 

que realmente se tratava de uma intervenção artística realizada por Guga 

Ferraz. Sendo esta de tal natureza aberta, todas as interpretações anteriores 

eram plausíveis. 

Situações como essas, se já ocorriam nos anos 60 e 70, se intensificaram nos 

últimos anos. Certos artistas, para escapar ao determinismo institucional, 

preferem hoje veicular suas propostas, ações ou objetos no espaço público 

porque menos demarcado ideologicamente. Por vezes, essas intervenções se 

caracterizam intencionalmente por trazerem em si um fraco teor de 

artisticidade. Com efeito, se situam voluntariamente em uma zona de recepção 

aberta. A abertura aqui se refere menos às nuanças interpretativas, já descritas 

por autores como Eco ou Rorty1, do que a uma indeterminação quanto ao 

                       
1 Eco, U. (1997). Interpretação e superinterpretação. Martins Fontes: 

São Paulo. 
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modo como irão funcionar socialmente: se como arte ou como outra coisa 

qualquer. Se, por um lado, esse fator de risco põe à prova a capacidade da 

arte de recuperar para si uma eficácia social mais abrangente, por outro, 

apontaria para uma possível perda de seu modo específico de operar no 

mundo e produzir sentidos. Seria esta situação equívoca o momento oportuno 

para se revigorar o discurso artístico e desse modo renovar sua instituição 

social ou ela apontaria, ao contrário, para a diluição da arte na vida a favor da 

emergência de uma sociedade estética? O presente ensaio pretende contribuir 

com o debate apresentando uma breve reflexão sobre esse problema 

delineado. 

 

2. O regime artístico 

De fato, arte é um produto humano e, portanto, se inscreve no âmbito da 

cultura; consequentemente, engendra símbolos e valores que constitui essa 

mesma cultura de forma intrínseca. Ela inaugurou o desenvolvimento do 

homem desde o momento em que este se separou da natureza, quando 

realizou o primeiro artefato, e, muito mais tarde, já no mundo moderno, quando 

se separou das determinações religiosas, participou da conquista de sua 

autonomia crítica. O sentido de seu objeto, por um lado, se ancora no lastro de 

sua prática, integrando uma tradição inscrita no social; por outro, reconhecida a 

especificidade em sua forma de pensar o mundo, a arte ganhou autonomia 

disciplinar e discursiva. Com efeito, o acesso a ela dependerá das condições 

de aprendizado, seja formal obtido nas escolas de Belas Artes ou nos cursos 

superiores de aprofundamento artístico, na formação escolar regular de 

primeiro e segundo grau; seja informal, mas profissionalizante, na relação 

artista/ assistente dentro dos ateliês ou ainda  na transmissão coloquial entre 

sujeitos integrando uma mesma cultura ou sociedade. O padrão do 

aprendizado varia muito considerando-se o meio cultural, como se aprende, de 

quem se ensina, do grau de envolvimento dos sujeitos implicados e das 

expectativas em torno dos resultados que se espera da arte. Em parte, vem daí 

a variedade de opiniões que suscita e a propensões ao dissenso que promove 

no campo social.  

Constituindo-se portanto como instituição, recorta-se como prática autônoma 

capaz de engendrar mecanismos de sentidos específicos que mobiliza sujeitos 



 

 

em torno de sua dinâmica produtiva, integra-se todavia às outras atividades 

sociais, articulando-se em redes, gerando mercado e economia. Como toda 

prática diferenciada, seu objeto guarda especificidade que nos faz qualificá-lo 

de artístico. Existe uma longa discussão filosófica se as qualidades artísticas 

são perceptíveis tudo simplesmente no objeto, não importando onde se mostre 

para nós, como quando sua a apreensão, estando o objeto fora dos espaços 

protegidos, é realizada assim mesmo a partir de um  certo ponto e vista, 

fazendo-se uso de certas teorias ou regras ou se, ao contrário, seu estatuto 

dependeria de certas condições de exposição tão logo o objeto é apresentado 

em lugares já pré-determinados ideologicamente – museus, galerias, centros 

de artista, por exemplo. Certos autores são enfáticos ao afirmarem que o dado 

perceptível – a aparência do objeto – é tributário do conhecimento do sujeito 

que o aprecia, quer dizer só se pode ver aquilo que se conhece. Neste sentido, 

todo objeto de arte, mesmo o mais anódino realizado em continuidade com as 

características dos objetos ordinários, também apresentaria, em certas 

circunstâncias de observação, traços revelando intencionalidade artística não 

importando se esteja dentro ou fora dos espaços já conotados 

ideologicamente. Em outras palavras, todo objeto de arte seria portador de 

fisionomia artística garantida pelo sistema simbólico através do qual ele é 

divisado. É dentro desse sistema de significação que seu sentido emerge e se 

articula com outros objetos de mesma natureza. De qualquer forma e neste 

caso, o apreciador além de ser instruído sobre arte e estando apto a fazer 

articulações associativas, não estando advertido, deve ser cauteloso ao supor 

se um tal objeto trata-se de arte e antes de um certo tipo, para não incorrer no 

erro de cometer equívocos interpretativos, como este de tomar por arte aquilo 

que não o seria ou por arte contemporânea aquilo que deveria ser apreendido 

pelo prisma da arte popular, por exemplo. Aceitando-se essas premissas, 

estaremos prontos para aceitar também que a arte se desenvolve a partir de 

dispositivos funcionais e regras partilhadas que pressupõem usos 

convencionais de seu objeto. Este, diferenciado de algum modo dos demais 

objetos por sua “qualidade” especial, goza sempre de singularidade de função, 

mas que a nenhum momento deve ser compreendida de forma estática. O 

modo como o objeto de arte funciona na sociedade varia muito de sociedade 

para sociedade, de grupo social para grupo social, de indivíduo para indivíduo. 
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Mas depende sobretudo da redefinição de si que a própria prática artística de 

tempos em tempos faz avançar através de sua dinâmica auto-reflexiva – veja 

por exemplo as enormes mudanças no papel social da arte que as vanguardas 

modernas promoveram no início do século XX ao infletir seu modelo sensível. 

Todavia, o regime artístico se inscreve no universo da prática, corrobora com 

suas regras e dinâmica dos usos. Tem como horizonte de sentidos o próprio 

sistema simbólico que a arte permanentemente reconstrói para seu objeto. No 

limite, é uma forma partilhada de representar o mundo que pressupõe o pacto 

entre seus agentes e promotores sociais. 

 

3. O regime estético 

Para alguns autores, de fato os primeiros que divisaram uma forma de 

conhecer diferente daquela das ciências, a experiência estética é uma 

experiência sensível com o mundo, de fato ampliada para as diversas 

instâncias do vivido. Como tal, pressupõe uma forma singular de conhecer 

(entendimento) os objetos e os fenômenos em geral por suas qualidades 

aparentes – forma, cor, aroma, paladar, som, textura, densidade, peso, 

tamanho –, de algum modo sintética, operada pelo sentimento e portanto 

diferenciada do modelo racional e analítico das ciências. Para outros, a 

estética, nascida na era da arte, é indissociável dela e, assim, possuiria seu 

objeto específico: a obra de arte. Mas igualmente, se existe uma experiência 

dita estética, ainda que subordinada ao tipo de objeto que lhe dá curso, 

estando em jogo as mesmas qualidades aparentes, se diferenciaria 

substancialmente das outras experiências ordinárias pelo modo de apreensão 

e atitude do sujeito em relação ao objeto. Assim, em ambos os casos o 

problema maior que se impõe seria este de descrever a especificidade da 

experiência e seus efeitos na consciência. Tradicionalmente o problema da 

estrutura da experiência estética seguiu acompanhada daquele do julgamento 

de gosto. No entanto, será a própria descrição da experiência pelos filósofos 

que nos interessará aqui. 

Para Hume, a experiência eficaz, sendo uma propensão natural do homem, 

está pautada por uma constância que ele chamar de “padrão do gosto” e que 

se manifesta em sua total justeza quando um homem, em condições sãs de 

corpo e espírito, se coloca em uma certa atitude em relação ao objeto: “[Uma] 



 

 

perfeita serenidade de espírito, concentração do pensamento, a devida 

atenção ao objeto” e adverte, “se faltar qualquer dessas circunstâncias, nosso 

sentimento será falacioso e seremos incapazes de avaliar a caótica e universal 

beleza”(p.60). Também, do lado do artista, o próprio fazer artístico, quando 

eficaz, põe em curso certas regras naturais e constantes que garantiriam o 

excelência da obra de forma atemporal. Mas para alcançar a plenitude da 

beleza no objeto, aquele que julga deve se despir de todo preconceito e vícios 

culturais que lhe impediriam de ater-se apenas na bela forma. 

Se em Hume o julgamento quando justo persegue um padrão objetivo, as 

teorias de Kant sustentam, ao contrário, que o julgamento de gosto é subjetivo. 

Tendo o mundo por disponibilidade, se diferencia das demais experiências 

sensíveis – do agradável, do absolutamente bom e do sublime – justamente 

por ser estético. Em outras palavras, tem como fonte de seu prazer o belo que, 

suscitado pelo prazer no objeto, se configura no entanto nos livres jogos da 

imaginação daquele que o representa. Dessa forma, Kant nos fornece 

juntamente com a descrição da estrutura do julgamento, a própria estrutura da 

experiência. Primeiramente ela é estética porque contemplativa e intelectual, 

portanto não se confunde com os prazeres fisiológicos do aprazível ou com os 

práticos do absolutamente bom; em segundo lugar não traz em si aprioris 

conceituais que possam de alguma forma predeterminar o julgamento; 

centrada no próprio prazer ao objeto, tampouco visaria finalidade prática, o 

julgamento é desinteressado; e, finalmente, tem caráter transcendental ainda 

que subjetiva, porque graças a sua qualidade reflexionante, aquele que julga 

pode supor a comunicabilidade universal de seu julgamento. Sendo da mesma 

forma uma atitude do sujeito em relação ao objeto, as condições de sua 

emergência privilegia as experiências em que o belo se revela através da 

natureza. Em desvantagem com  a beleza livre e sem contrato que podemos 

divisar a partir natureza, o belo artístico, chamado por Kant de beleza aderente 

e considerado menos espontâneo pelo autor, torna-se inferior uma vez que a 

evidência do conteúdo concorre no ato da experiência.  

É a partir dessa diferenciação posta pela primeira vez por Kant que surge uma 

separação mais evidente entre o artístico e o estético a níveis conceituais. O 

destacamento e suspensão de toda finalidade prática ou moral, a necessidade 

de uma postura distanciada do sujeito que experimenta em relação ao mundo, 
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e atenção apenas nos aspectos formais do objeto, vai marcar em grande parte 

as descrições posteriores, inclusive as mais recentes, de Schaeffer a Genette. 

Inspirando-se nos livres jogos proposto por Kant, Schiller, no entanto, ainda no 

fim de século XVIII, vai recuperar em sua estética uma organicidade entre a 

arte e o regime estético ampliado da vida.  

Para Schiller, o homem, em sua constituição psicológica, integra, de um lado, o 

instinto sensível, cujo objeto é o mundo, a vida e toda presença imediatamente 

experimentável; de outro lado, é dotado de instinto formal, cujo objeto é a 

forma abstrata, a razão, o entendimento e todas as faculdades do intelecto. 

Esses instintos, conjugando matéria (desordem/ informe) e espírito (ordem/ 

forma), convivem no homem de forma antagônica e em constante tensão. De 

um lado, o instinto sensível solicita a este que se lance com lassidão e 

passividade no mundo, para senti-lo como pode, sem critérios e 

desordenadamente; de outro, o instinto formal o chama à racionalidade, à 

reflexão, à ponderação e ordem. Inconciliáveis entre si, formam um meio 

heterogêneo e tenso, um querendo se impor sobre outro de forma 

desequilibrada. Estado selvagem e civilidade; relaxamento e vontade de 

formar; anarquia dos sentidos e desejos incontroláveis em oposição a 

sobriedade e bom senso, encontram-se  em constante luta interior. Entre esses 

dois instintos, entra em curso um terceiro, conciliador, que Schiller chama de 

instinto do jogo, próprio do modelo artístico e que o autor identifica como 

estado estético do homem. De caráter eventual, o instinto do jogo conjuga em 

seu objeto a heteronomia da forma vivente ou beleza. Mas o equilíbrio que 

alcança, quando posto em ação pelo sujeito, só poderia ser instável e fugaz, 

em virtude da dinâmica das heteronomias que tenta conciliar. No horizonte 

deste equilíbrio desejável, mas intangível, estaria a beleza em seu estado 

absoluto. O estado ideal da beleza, embora visado, não poderia jamais ser 

atingido porque significaria anular, em contra-partida, a dinâmica do jogo, 

motor da vida e princípio de toda humanidade: “o homem só é verdadeiramente 

humano quando brinca, e somente quando brinca é humano”. Em Schiller, a 

experiência do jogo que a arte realiza, faz a passagem do estado estético para 

a vida em geral, a isso a que chamamos regime estético da arte. Neste caso, 

seria frutuoso remarcar que o estado estético é diferente da atitude porque 



 

 

inaugura, no lugar de uma atitude de espírito, uma predisposição recorrente de 

vida ou postura do sujeito em relação ao mundo que experimenta. 

A filosofia da arte de Dewey me parece digna de ser retomada aqui, porque, 

centrada na experiência, ultrapassa o limite imposto pela fragmentação entre o 

artístico e o estético, mas de algum modo diferente daquele proposto por 

Schiller. Menos esquemática e metafísica, sua teoria, no lugar de descrever o 

objeto por suas características artística ou defini-lo conceitualmente, toma a 

arte como experiência. A noção de experiência que toma forma primeiramente 

na arte, a extrapola, e é muito ampla, vem à tona em outras atividades 

humanas, mas mantém, sua forma sintética, unitária e coerente de sentir e 

somente nessas condições será estética. Ela emerge no fluxo da vida, se 

destacando deste como um momento excepcional – uma experiência – 

produzindo efeitos tanto imediatos como prolongados na consciência sujeito. A 

experiência em Dewey é então definida como sendo toda “experiência 

completa”, que traga sensação de satisfação e finitude. Incorpora as atividades 

racionais, como esta de escrever uma tese por exemplo, assim que as 

atividades sensíveis como a de comer um comida deliciosa ou assistir a um 

filme que nos toque particularmente, importando somente a satisfação interior 

que promove. Envolve tanto a contemplação (a passividade) como a ação 

(vontade de formar); está do lado do artista e do público ao se constituir como 

interação viva com o mundo. Nesse, sentido, tendo como motivação o exercício 

com a arte, ela se estende para a vida e nos torna mais consciente ao integrá-

la de forma dinâmica. Não vislumbra a sociedade feliz, nem a projeta para o 

futuro, mas melhora o sujeito em suas relações consigo mesmo e dele com o 

mundo. 

 

4. Arte à prova da experiência ampliada 

Os trabalhos realizados em continuidade com a vida põem à prova a 

capacidade de todo sujeito experimentar completamente e, por outro lado, a 

capacidade do artista em instaurar um evento, não no sentido espetacular, mas 

naquilo que podemos entender como algo que dá lugar ao estado de 

experiência completa. O estado de experiência, que pode ser identificado aqui 

com o jogo estético proposto inicialmente pelo exercício da arte, pode ser 

encarado como um estado estético ampliado na vida. Neste sentido, o uso de 
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objetos ou ações indiferenciadas das do cotidiano pelos artistas assim como 

suas inserções em espaços não predeterminados ideologicamente, corroboram 

para este fim. A situação de experiência aberta em que se encontra o sujeito, 

valoriza seus próprios instrumentos conceituais e capacidades associativas, 

independentemente de todo pressuposto. No entanto, exigirá do sujeito uma 

iniciação ao jogo próprio do estado estético da arte. Desse modo, não importa 

o fim para onde a força da experiência é canalizada, mas sim que seja 

realizada de forma completa. Talvez estejamos vivendo com essas iniciativas 

uma passagem do regime da arte para o regime estético, mas isso não 

implicaria necessariamente uma dissolução da arte na vida, mas uma 

reavaliação de seu modelo sensível, o que implicaria em rever o papel da arte 

e do artista na sociedade. Por outro lado, implica também na renovação de seu 

discurso e suas instituições.  
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