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Resumo 
 
O artigo aborda a análise dos métodos da História da Arte tomando por base o conceito 
de Paradigma, proposto pelo historiador da ciência Thomas Kuhn. O artigo traça 
relações entre a Arte e a Ciência seguindo alguns exemplos do pensamento e do fazer 
artístico e científico, além de investigar os contrastes entre a subjetividade e a 
objetividade, a memória e o passado, e algumas das diferentes formas de pensar o 
Tempo nestas duas esferas do saber.  
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Abstract 
 
This article investigates the Art History techniques using the idea of Paradigm, as 
explained by the Science historian Thomas Kuhn. The article proposes an articulation 
between Art and Science taking some examples of the scientific and the artistic thinking, 
and researches the contrasts between subjectivity and objectivity, memory and past 
time, and various forms of thinking the Time in the two spheres of thought.  
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pa.ra.dig.ma, masculino 

 um modelo ou exemplo 

 (Linguística) as inflexões de uma palavra 

 um modo de se pensar sobre, encarar algo ou agir de acordo com algum contexto 

    um sistema de regras e regulamentos (que podem ser escritos ou não) que faz duas coisas:  
1) estabelece fronteiras ou limites; 2) determina como se comportar dentro dos limites para 

alcançar sucesso (sucesso é medido pela sua habilidade de resolver problemas usando regras)
1
 

  

 Tradicionalmente, a História da Arte se propunha a analisar o 

desenvolvimento da prática artística a partir da variação das suas formas através 

do tempo. Tratava-se de uma proposta de categorização da arte e dos artistas, 

que eram estudados enquanto peças inseridas em contextos temporais maiores. 

Nessa espécie de história classificatória, os historiadores, distanciados da 

prática artística, buscavam estabelecer relações de causa e efeito entre um 

movimento e outro. A sucessão dos chamados “estilos” acabou por colocar as 
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obras e seus criadores num mesmo caminho - um caminho cíclico - no qual o 

estilo clássico era tomado como a mais alta expressão artística, e os diversos 

movimentos haveriam de seguir nessa trajetória temporal, caracterizados ou 

como parte de uma “degradação”, ou como expressão de um “renascimento”. A 

História da Arte deixava à margem tudo o que não coubesse em sua rígida 

categorização, inclusive a indecifrável arte do tempo presente. Assim deveria ser 

a estrada da evolução artística: linear, cíclica, única.2 

 Termo conceituado pelo físico e historiador da ciência Thomas Kuhn, 

Paradigma é uma série de pressupostos que servem de guia para a pesquisa de 

um corpo científico, o qual deve buscar resolver certos problemas, utilizando 

métodos e instrumentos específicos. Uma vez aceito pela maioria da 

comunidade de uma dada área, o paradigma é a base para a pesquisa 

aprofundada, que irá buscar resolver questões pré-estabelecidas, sem, no 

entanto, questionar os fundamentos das teorias.3 

 Porém, diante de uma série de “anomalias”, contradições que a pesquisa 

não logra resolver, um paradigma pode entrar em crise, e então o corpo 

científico será forçado a se abrir a novas possibilidades paradigmáticas, até 

escolher a que tiver sucesso em convencer a maioria da comunidade e propor 

novos problemas e técnicas para a pesquisa futura. A este momento de 

instabilidade, Thomas Kuhn chamou de “ciência extraordinária”, em contraponto 

à “ciência normal”, que se dá durante a vigência de um dado paradigma. 

 A mudança, ou “quebra”, de paradigma é o que Kuhn chama de 

“revolução científica”: desvios de rota que são fundamentais para a evolução da 

ciência através do tempo. Curiosamente, o autor coloca que a “ciência normal”, 

mesmo que siga uma série de pressupostos que mais tarde poderão se 

demonstrar errôneos, é um período de extremo avanço: um momento em que, 

por não estarem preocupados com os princípios fundamentais, os 

pesquisadores podem se aprofundar em temas mais específicos e desenvolver 

uma série de técnicas e instrumentos para analisar os fenômenos.  

 Ao analisar o desenvolvimento da ciência a partir de seus paradigmas, e 

suas respectivas “quebras”, Kuhn coloca o fazer científico dentro do contexto de 
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uma época, e mostra como o treinamento científico se dá somente dentro deste 

contexto, restando pouquíssimo espaço para o questionamento. É apenas no 

período confuso das crises dos paradigmas, que os pesquisadores 

experimentam a liberdade de pensar a natureza de forma mais criativa e de 

propor outras visões de mundo a um corpo científico conservador. 

 Como os cientistas e os historiadores da ciência, também os artistas e os 

historiadores da arte trabalham dentro de uma comunidade exclusiva e utilizam 

métodos e códigos fundados sobre um contexto específico. Neste contexto 

encontram-se uma série de pressupostos que poderiam funcionar a modo dos 

paradigmas. A tradicional História da Arte parecia analisar o fazer artístico 

tomando como base o modelo proposto na arte da Grécia Antiga, com suas 

técnicas, formas e objetivos predefinidos. Os historiadores clássicos tomaram 

este “paradigma” para analisar uma série de “problemas” colocados pelos 

artistas posteriores: novas abordagens formais que, ao mesmo tempo em que se 

distanciavam dos modelos antigos, seguiam uma série de padrões, a começar 

pela escolha da pintura e da escultura como suporte principal. A partir destes 

“problemas”, os historiadores da arte passaram a categorizar os chamados 

“estilos”, sem, no entanto, se abster do juízo de gosto e de valor.  

 Mas seriam os paradigmas dos historiadores da arte compartilhados 

pelos artistas? Kuhn coloca que nem sempre as diversas áreas científicas 

compartilham os mesmos paradigmas. Como poderia a geologia, que observa o 

desenvolvimento da terra através do tempo, compartilhar o paradigma da física 

newtoniana, na qual os fenômenos acontecem num tempo que pode ir tanto 

para frente quanto para trás? Como podia a evolução biológica proposta por 

Darwin se dar no tempo reversível de Newton? Segundo Kuhn, a ciência, se 

observada como um só organismo, contém muitas contradições, e as mudanças 

de paradigma são levadas em consideração apenas nas especialidades que 

lhes dizem respeito, não influenciando uma série de outras áreas que já contêm 

outros paradigmas que, aparentemente, estão obtendo sucesso.  

 Distanciada da prática artística e olhando sempre retrospectivamente, a 

História da Arte parecia seguir seu próprio paradigma. Não obstante, os artistas 
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das diversas épocas, categorizados pelos historiadores como participantes dos 

estilos, poderiam estar seguindo outros paradigmas, compartilhados e 

legitimados pela sua própria comunidade. 

 

Tempo, evolução, progresso  
 

 Progresso e evolução são conceitos muito caros à ciência, e inclusive foi 

o “sucesso” obtido pelo método científico que lhe garantiu sua hegemonia na 

sociedade ocidental. É interessante observar que progresso e evolução contém 

significados muito próximos, porém, a partir de uma mudança de paradigma, 

passaram a apresentar uma diferença fundamental. O progresso supõe que as 

conquistas de uma época deverão levar sempre à novas conquistas, rumo à 

perfeição. E se o progresso pretende atingir à perfeição, a forma perfeita há ser 

previamente concebida, nem que seja por um Deus Supremo.  

 Esta foi a ruptura radical sugerida por Charles Darwin: segundo Thomas 

Kuhn, as teorias evolucionistas pré-darwinianas (Spencer, Lamarck e os 

Naturphilosophen alemães) consideravam a evolução biológica “um processo 

orientado para um objetivo”. As formas do ser humano, da fauna e da flora, 

deveriam de ter sido idealizadas e planejadas por uma mente superior desde o 

momento original. Kuhn observa: 

Para muitos, a abolição dessa espécie de evolução teleológica foi a 
mais significativa e a menos aceitável das sugestões de Darwin. A 
Origem das Espécies não reconheceu nenhum objetivo posto de 
antemão por Deus ou pela natureza. Ao invés disso, a seleção natural, 
operando em um meio ambiente dado e com os organismos reais 
disponíveis, era a responsável pelo surgimento gradual, mas regular, 
de organismos mais elaborados, mais articulados e muito mais 
especializados. Mesmo órgãos tão maravilhosamente adaptados como 
a mão e o olho humanos - órgãos cuja estrutura fornecera no passado 
argumentos poderosos em favor da existência de um artífice supremo 
ou de um plano prévio - eram produtos de um processo que avançava 
com regularidade desde um início primitivo, sem contudo dirigir-se a 
nenhum objetivo. [...] O que poderiam significar “evolução”, 
“desenvolvimento” e “progresso” na ausência de um objetivo 
especificado? Para muitas pessoas, tais termos adquiriram 
subitamente um caráter contraditório.” 

4
 

  

Ao invés da natureza ter atingido a perfeição na espécie humana, a 

ciência atual observa que, não apenas os humanos e as demais espécies, mas 
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o próprio universo continua evoluindo - um processo que se dá através da 

multiplicidade e da probabilidade, onde o organismo caminha em direção à 

complexidade, porém sem um objetivo pré-definido.5 

Na esfera da arte, a evolução dos estilos seguia análoga à antiga 

concepção evolutiva que fora desbancada por Darwin. “Somente o 

enquadramento instituía o nexo interno da imagem.”6 Este encaixe de uma 

expressão artística num repertório de arte preconcebido negava qualquer 

possibilidade de inovação. Portanto, quando se fala em “evolução” de estilos, 

trata-se de uma evolução em um tempo espiral, onde o caminho tende a voltar 

sempre aos mesmos padrões, que perseguem um ideal, ao invés de uma 

evolução que, criativa, caminha em direção ao impossível, ao inimaginável, e 

traça consigo uma nova trajetória. A visão da história da arte até o pós-guerra 

parecia caminhar nesta espécie de “tempo atemporal”. 

 O ideal de desenvolvimento cíclico desta “história clássica da arte” 

dialoga com as teorias da física clássica que, desde antes do sucesso da 

mecânica newtoniana, mas certamente fortalecida por esta, desconsideravam o 

fator Tempo na análise dos fenômenos físicos. A sensação do passar do tempo 

era vista apenas como fruto da limitada observação humana. A análise física 

utilizava o conceito de “duração”, porém a direção do tempo não era 

significativa, ou seja, os eventos que se davam nesta duração seriam 

reversíveis. É o estranho “paradoxo do tempo”, que acompanha a ciência ainda 

hoje.7 

 Este paradoxo pareceu acompanhar o pensamento histórico sobre a arte: 

se por um lado a criatividade é levada em consideração, seu sucesso era 

sempre visto como um renascimento, uma volta ao ideal artístico clássico. Os 

estilos teriam seu caminho predeterminado e se localizariam em algum ponto 

entre o êxito e a degradação. 

 A questão do tempo é por demais complexa e está longe de ser 

completamente resolvida pela física. Porém, algumas áreas de pesquisa 

colocam o fator de irreversibilidade do tempo, “the arrow of time”, como 

fundamental para pensar uma natureza em constante evolução. Esta 
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perspectiva propõe pensar um tempo que se projeta para o futuro e permite a 

existência da invenção, da criatividade e da liberdade.8 

 Sintomaticamente ignorada pelo restrito método dos historiadores, a Arte 

Moderna pareceu estar mais próxima a essa visão de um tempo criativo, que se 

abre à mutações e à novas formas de viver o futuro. Os movimentos de 

vanguarda provocaram uma ruptura na espiral do tempo e provaram ser possível 

experimentar o novo.  

 Num caminho radicalmente oposto à historicidade, a vanguarda se 

colocava na linha de frente do tempo e parecia coagular todo o desejo de 

mudança da sociedade moderna. A ruptura com o passado, o culto da inovação 

e a criatividade explosiva eram suas propostas: outras possibilidades para 

habitar o mundo e se relacionar com a arte eram prenunciadas nas obras e nos 

manifestos. Cada movimento dava um passo em uma nova direção: mutações 

sem possibilidade de retorno. 

 Seguindo o seu rígido “paradigma”, os historiadores clássicos depararam-

se com esta série de “anomalias”: a arte moderna não correspondia mais aos 

problemas, técnicas e métodos pressupostos. Eles pareciam não saber o que 

fazer com estas novas formas artísticas, que propositalmente não se 

encaixavam nos métodos historicistas. De certa forma, cada movimento de 

vanguarda queria propor uma nova concepção de arte, negando os fundamentos 

passados.  

 A modo da “ciência extraordinária”, cada um dos diversos movimentos da 

arte moderna colocava uma nova proposta de “paradigma”. Porém, a prática 

artística não se legitima da mesma forma que a prática científica. Os critérios de 

avaliação da comunidade artística são outros e não são baseados em solução 

de problemas, como se dá no rigoroso método científico. Talvez os critérios da 

comunidade artística possam estar mais relacionados à subjetividade do que à 

objetividade, o que nos impõe uma grande dificuldade na hora de distingui-los 

com clareza.  

 

La imagen a menudo tiene más de memoria  
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y más de porvenir que el ser que la mira. 

Georges Didi-Huberman 

 

 A análise da arte enquanto história e a ausência de uma metodologia em 

transformação contínua tornaram difícil para os “cientistas da arte” refletir sobre 

o presente. Para Didi-Huberman, a atitude “canônica” do historiador é a “busca 

pela concordância dos tempos”9. Mas ao deparar-se com objetos de “tempos 

complexos”, ou “impuros”,  o historiador precisa fazer uma “montagem de 

tempos”, de forma que sua abordagem será, essencialmente, anacrônica.  

 Lidar com o passado é um desafio em várias áreas da ciência. Paleo-

antropólogos estudam fósseis de dentes hominídeos de mais de 2 milhões de 

anos para tentar analisar o que estes seres costumavam comer, observam o 

formato de pés para desvendar a forma como andavam e o tamanho dos crânios 

para saber o grau de desenvolvimento intelectual. A arqueologia busca recriar 

civilizações inteiras somente a partir de seus vestígios, e a astrofísica se ocupa 

de tarefas ainda mais radicais: pensar o início do universo e a formação dos 

corpos celestes. 

 O risco de anacronismo é imenso em toda análise do tempo passado, 

mas Didi-Huberman nos coloca o passado da arte de forma ainda mais 

complexa: 

Ese tiempo que no es exactamente el pasado tiene um nombre: es la 

memoria. Es ella la que decanta el pasado de su exactitud. Es ella la 

que humaniza y configura el tiempo, entrelaza sus fibras, asegura sus 

transmissiones, consagrándolo a una impureza esencial. Es la memoria 

lo que el historiador convoca e interroga, no es exactamente “el 

pasado”. No hay una historia que no sea memorativa o mnemotécnica: 

decir esto es decir una evidencia, pero es también hacer entrar al lobo 

en el corral de las ovejas del cientificismo. Pues la memória es psíquica 

en su processo, anacrônica en sus efectos de montaje, de 

reconstrución o de „decantación‟ del tiempo. No se puede aceptar la 

dimensión memorativa de la historia sin aceptar, al mismo tiempo, su 

anclaje en el inconsciente y su dimensión anacrônica. Qué decir de 

esto sino que la historia no es exactamente una ciência?
10
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O problema da história da arte enquanto ciência, mais do que somente um 

problema de anacronismo, parece ser o de lidar com a subjetividade, pois na 

subjetividade humana parecer haver muito mais de caos do que de ordem.11 

 

Mãos, linguagem, pensamento 

 

Segundo a neurobiologia12 o ser humano se distingue dos outros animais 

principalmente pelo domínio da linguagem e pelo manuseio de instrumentos. As 

duas capacidades estão associadas à mesma parte do cérebro chamada Área 

de Broca. Nesta área encontra-se uma curiosa classe de neurônios, 

denominados “neurônios-espelho”. Estes “espelhos” são os responsáveis por 

nossa capacidade de observar e imitar, ou seja, nossa capacidade de aprender. 

Segundo os neurobiólogos, somos “animais visuais”, nossos atos são orientados 

principalmente pela visão, e esta tem um papel fundamental no aprendizado. 

Aprendemos a falar não só ouvindo, mas observando e repetindo os 

movimentos labiais de cada pronúncia.  

Como um duplo reflexo, o neurônio-espelho age tanto durante uma ação, 

quanto durante uma observação. Ao observar uma pessoa segurando uma 

caneta, a parte motora do meu cérebro está ativa como se eu mesma estivesse 

segurando a caneta. Porém as terminações nervosas de minha mão avisam que 

não estou segurando nada, e, portanto, meu cérebro compreende que estou 

apenas observando. Isto nos coloca em uma estranha posição diante dos 

acontecimentos externos: é como se, num primeiro momento, não 

distinguíssemos a diferença entre nossos corpos. A priori, estamos juntos em 

pensamento.i  

“Pode-se até mesmo especular que mecanismos semelhantes ao 

comportamento dos neurônios-espelho participem da fala interior, silenciosa; ou 

de planos realizados mentalmente.”13 A linguagem, que é desenvolvida no córtex 

motor, parece estar intimamente relacionada com a imaginação. “Nossa 

                                                 
i
 Pense na complexidade da experiência intelectual se levarmos este mecanismo de espelho às últimas 

conseqüências: ao observar um assassinato, nosso cérebro está ativo como se fosse simultaneamente a 
vítima, o assassino e a testemunha. 
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capacidade de pensar desenvolveu-se a partir de nossa espetacular inteligência 

motora, com a qual empregamos nossas mãos e dominamos a linguagem.”14 

 Pensar e imaginar são “ações” cujos resultados são tão importantes para 

o ser humano quanto difíceis para a análise científica. As bases em que estas 

ações são fundadas estão nas fronteiras do que a ciência sabe sobre o 

funcionamento do cérebro. É no embate com o “campo do visível” e o “campo do 

dizível”, a visão e a linguagem, que se estabelece o pensamento humano.15 E 

tanto a arte quanto a ciência trabalham diretamente com o pensamento. Porém 

a primeira parece querer atingir este estranho domínio a que chamamos 

subjetividade. 

 Para o artista contemporâneo Anselm Kiefer, o cientista e o artista 

procedem de formas diferentes. Segundo Kiefer, a ciência é “sem sentido” pois 

não questiona a si mesma. Ele coloca que a ciência gera descobertas, seguindo 

o impulso pelo novo, mas isto não é suficiente para criar sentido. Por outro lado, 

“o artista estabelece conexões que ninguém pode produzir. Ele produz sentido 

fazendo algo sem sentido.”16 Kiefer segue refletindo sobre o fazer artístico: 

 Quando a gente se livra da premissa de que o homem é o centro do 
mundo, do cosmo, aí acontece o sem sentido. Mesmo assim existem 
as nuvens, as chuvas e o vento, mas não se sabe para quê. O que o 
artista faz também é inesperado, sem motivo e sem nexo neste 
sentido. [...] Mas, ao concatenar algo com o seu senso cósmico, eu 
crio, naturalmente, um sentido. Mas é um sentido sem nexo, um 
sentido imaginário...

17
 

  

A arte, em sua pesquisa, parece investigar as fronteiras da capacidade 

imaginativa e da produção de sentido através das sensações e do pensamento. 

Márcio Doctors, em um texto sobre a obra de Regina da Silveira, coloca:  

Quanto mais próxima do mistério, maiores são as possibilidades de a 
obra criar camadas de sentidos. E quanto mais intensa esta 
possibilidade, maior o vigor e a permanência do discurso plástico deste 
artista. A arte não tem a função de responder ou atender a nada: sua 
função é ampliar o campo da percepção.

18
 

 

Para Doctors, “o insólito, o maravilhamento e a perplexidade” são 

elementos fundamentais para o ser humano por serem “a fonte do poético, do 

filosófico e da imaginação criadora da ciência”.19 O embate com o mistério 

provoca a transformação do pensamento.  
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 Anselm Kiefer descreve o seu fazer artístico com uma imagem 

particularmente inspiradora:  

É sempre um caminhar ao redor de uma cratera, cujo centro não se 
pode penetrar. E o que se capta em temas tem sempre somente o 
caráter de pedrinhas ao pé da cratera - são marcos que formam 
círculos e vão se estreitando em direção ao centro.

20
 

 

A ciência também parece se ater diante de uma cratera, mas mantém 

uma postura diferente: ela acredita que, através do esforço contínuo, através de 

seus métodos e tecnologias, será possível ao homem penetrar o centro e 

desvendar os mistérios do abismo. Para os autores Ilya Prigogine e Isabelle 

Stengers, a ciência não é sinônimo de “desencanto do mundo”.21 Ela se propõe 

a mergulhar no mistério e trazer à tona novas propostas para se pensar a 

realidade. Será que investigar partículas sub-atômicas, o nascimento e a morte 

de estrelas e o curioso processo do surgimento da vida, por exemplo, não é 

fonte de maravilhamento e perplexidade? Se “ciência e poesia são, igualmente, 

saber”22, em que se funda o distanciamento tão radical que observamos na arte 

e na ciência modernas? 

 

A aliança rompida  
 
 Se a ciência interpreta as obras da natureza no espaço-tempo, a história 

deve interpretar as obras do ser humano no espaço-tempo. Porém, esta 

afirmação implica que o ser humano não é parte da natureza, o que gera uma 

contradição. Se somos fruto de um processo evolutivo de 15 bilhões de anos, se 

nosso corpo e nosso intelecto é formado pelas mesmas partículas que existem 

no universo desde o início do tempo, a separação entre ser humano e natureza 

mais parece uma ficção.   

 Certamente o distanciamento entre ser humano e natureza não é uma 

ficção a ser abandonada facilmente: a idéia da raça humana como um ser 

inteligente e superior ao restante da natureza acompanha o pensamento 

ocidental há tempos.  

 A ciência moderna concluiu que o ser humano “é um estranho no mundo 

que ela descreve”23. Segundo Prigogine e Stengers:  
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A ciência constituiu-se como produto de uma cultura, contra certas 
concepções dominantes desta cultura (o aristotelismo em particular, 
mas também a magia e a alquimia). Poder-se-ia mesmo dizer que ela 
se constituiu contra a natureza, pois que lhe negava a complexidade e 
o devir em nome de um mundo eterno e cognoscível regido por um 
pequeno numero de leis simples e imutáveis.

24
 

 

A partir de seus primeiros sucessos, a ciência moderna parecia “impor 

uma escolha entre a visão de um homem radicalmente estranho ao mundo e a 

recusa do único modo fecundo de diálogo com a natureza.”25 Os séculos de 

pesquisa científica que culminaram no abandono da evolução teleológica não 

parecem, porém, ter levado a uma reconciliação entre o homem e sua natureza. 

O distanciamento persiste, porém fundado sobre outras bases. A afirmação do 

biólogo molecular Jacques Monod, há apenas algumas décadas atrás, é 

sintomática: “A velha aliança rompeu-se; o homem sabe finalmente que está só 

na imensidão indiferente do Universo de que emergiu por acaso” 

 Porém, alguns anos antes, Werner Heinsenberg já colocava que o ser 

humano não pode existir senão em relação com o mundo que investiga:  

Não pretendemos de forma alguma que as ocorrências no universo 
dependam de nossas observações, mas assinalamos que a ciência 
natural se encontra entre a natureza e o homem e que não podemos 
renunciar ao uso da intuição humana ou das concepções inatas.

26
 

 

 No caminho de uma reaproximação, Suely Rolnik coloca que “não há 

distinção entre obra da natureza e obra do homem. São apenas diferentes 

produções de realidade: tudo nesse mundo é fruto de composições de forças 

heterogêneas da matéria viva, ou seja tudo é obra do tempo.”27 

 Ilya Prigogine acreditava que a ciência contemporânea começaria a viver 

uma “metamorfose”. A transformação implicaria em um reconhecimento de que 

a ciência estará sempre inserida numa cultura, assim como o homem, enquanto 

ser cultural e subjetivo, seria sempre parte da natureza sobre a qual a ciência se 

debruça. “O tempo hoje reencontrado é também o tempo que não fala mais de 

solidão, mas sim de aliança do homem com a natureza que ele descreve.”28 

 

O hiato do presente 

A história da arte do presente realiza cortes transversais no espaço-

tempo, e acredita que, ao invés de categorizar, deve-se produzir articulações 
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conceituais a partir da obra. A história da arte contemporânea cria montagens: 

põe a obra em relação com algo que lhe era externo, mas que passa então à 

fazer parte de seu grupo de sentido. É uma perspectiva que propõe a 

multiplicação, ao invés da redução, para potencializar a obra, expandir seus 

limites de significação.  

Certamente não caberia mais a estratégia de categorização, pois a arte 

contemporânea extrapolou as noções de multiplicidade à ponto de que já é difícil 

enxergar os movimentos coletivos. Haverá paradigmas compartilhados sendo 

propostos na arte do presente? Ou será que o desejo de um paradigma comum 

foi abandonado? 

 Analisar a arte que nos é contemporânea é tarefa tão difícil quanto pensar 

a arte do passado, pois toda grande de arte se projeta para o futuro, em busca 

de “uma comunidade inexistente à suscitar”. Segundo Souza Dias, esta é uma 

utopia intrínseca ao fazer artístico, que se funda sobre “esse sentimento de uma 

falta, de uma ausência”29. 

 Desvinculada das exigências técnicas e estéticas, a arte contemporânea 

é corpo-intelecto, uma espécie de pensamento experiencial, certamente muito 

próximo à filosofia, e se dá neste hiato entre o abandono do passado e o 

vislumbre do futuro. Todo fazer artístico contemporâneo parece estar fundado 

neste “tempo impuro”, fragmentado. Pois se o passado da arte é da ordem da 

memória, seu futuro é da ordem do desejo - e ambas temporalidades estão 

fundadas na subjetividade. Segundo Suely Rolnik, este estranho domínio 

subjetivo começa a ser apreendido “como um sistema complexo, heterogenético 

e distante do equilíbrio, sofrendo constantes bifurcações”.30 Para enfrentar a 

subjetividade será preciso permitir as impurezas da desordem. 

 Prigogine e Stengers colocam que também a ciência está disposta à este 

enfrentamento:  

Não são mais as situações estáveis e as permanências que nos 
interessam antes de tudo, mas as evoluções, as crises e as 
instabilidades. Já não queremos estudar apenas o que permanece, as 
também o que se transforma, as perturbações geológicas e climáticas, 
a evolução das espécies, a gênese e as mutações das normas que 
interferem os comportamentos sociais.

31
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Encontrar pontos de contato e de ruptura na ciência e na arte 

contemporâneas será tarefa para um ensaio futuro. Certamente haverá que se 

lidar com os desequilíbrios intrínsecos ao próprio saber. Será preciso se 

posicionar em um estranho ponto entre o caos e ordem, ao que os físicos 

chamam de “edge of chaos”32. O caminho é a investigação desta fronteira, um 

vagar pelas margens, seguindo sempre em movimento para encontrar um 

equilíbrio dinâmico. 
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