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“The renunciation of skyhooks is, I think, the deepest 
and most important legacy of Darwin in philosophy, 
and it has a huge domain of influence, extending far 
beyond the skirmishes of evolutionary epistemology 

and evolutionary ethics”.

D. Dennett, In Darwin's Wake, Where am I?

Resumo:  O  objetivo  deste  trabalho  é  apresentar  uma  base  teórica  para  entendimentos 
alternativos acerca da criação artística que sirvam também para guiar abordagens com relação 
à arte que escapem da limitada e clássica pergunta “O que é arte?”. O texto se será construído 
em torno da ideia de criação como um processo derivativo.
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Abstract:  The  purpose  of  this  paper  is  to  present  a  theoretical  ground  for  alternative 
understandings of artistic creation that could be used as well to guide approaches to art which 
are not limited by the classical question “What is art?”. The text will be build around the 
notion of creation as a derivative process. 
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I

Antes de tudo, uma breve consideração sobre o conceito de imaginação em torno do 

qual  este  trabalho se desenvolverá:  podemos pensar  aqui  a  imaginação aproximadamente 

como a capacidade de apresentar à mente extrapolações de nosso registro atual das coisas, 

mais ou menos como Hume pensava essa “faculdade” (as aspas servem para retirar um teor 

metafísico  comumente  presente  nesse  termo,  duramente  combatido  pelo  próprio  filósofo 

mencionado).  Por “registro atual”,  deve-se entender aqui  tudo aquilo que está  ao alcance 

imediato  de  qualquer  função  perceptiva  de  nosso  organismo.  Memória,  eventos  que 

acontecem ao nosso redor,  processos internos etc.  Nesse sentido,  a imaginação seria essa 

capacidade curiosa que temos de ir além do que nos está presente – eu posso imaginar coisas 

que não existem ou que não estão dentro do meu campo sensível, passados alternativos e 

eventos que poderiam ocorrer no futuro. Você pode imaginar o que se passa em outra mente e 

se colocar no lugar de outra pessoa. São inúmeros os tipos de ações que podem se dar no 

âmbito da imaginação, e isso parece levar naturalmente à ideia de que não há limites para o 
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que  pode  ser  imaginado,  as  possibilidades  são  infinitas  e  não  há  lugar  melhor  para 

encontrarmos uma instância da tão desejada liberdade humana (sob a forma duvidosa de um 

livre arbítrio). 

Mas a imaginação é realmente livre? O que significaria isso? Não cabe a este trabalho 

empreender qualquer tentativa na direção de uma resposta para essas questões. Porém, é de 

interesse aqui apontar para uma propriedade fantástica que também encontramos em outros 

conceitos,  como o mais tradicional  de 'deus',  o  de livre arbítrio  e o  de genialidade.  Essa 

propriedade  garante  à  entidade  que  a  possui  um  poder  de  criação  a  partir  do  nada  ou 

independente de tudo, como uma autenticidade ou originalidade plena, que não responde a 

ninguém ou à coisa alguma, que não deve nada a não ser a si mesma. Deus cria o mundo ex 

nihilo, o homem é livre para escolher diferentes alternativas nas mesmas condições causais, o 

gênio cria de acordo com sua própria originalidade como se buscasse magicamente suas obras 

no reino  do possível  e  as  trouxesse  para  o mundo concreto  (como Picasso,  não procura, 

apenas acha1). É a plena atividade livre de amarras e referências. Desses três conceitos, o que 

será relevante para o que se seguirá é o de genialidade, que, em sua forma mais frequente, 

funciona como um meio-termo entre a onipotência divina e a a mais alta liberdade humana, 

sendo uma propriedade rara mas que confere um caráter semi-divino para quem a possui, 

abrindo o caminho do sobrenatural para a espécie humana principalmente através da criação 

artística.  Grandes  artistas  povoam o  mundo  com  suas  criações  geniais,  abrem  caminhos 

inacessíveis para pessoas excessivamente humanas, vivem vidas exóticas e possuem hábitos 

incompreensíveis. Habitam o imaginário popular como alvos de admiração e inveja, como 

entidades que nunca pertenceram a este mundo – são figuras estranhas com as quais não 

podemos nos  comunicar  muito  bem. Assim a  imaginação atualiza  de  forma plena aquele 

potencial  mencionado  anteriormente,  mas  que  justamente  estava  sob  suspeita.  Essas 

colocações  podem parecer  exageradas,  mas há  resistências  claras  quando alternativas  são 

colocadas na mesa (e é justamente o caminho dessas alternativas que será seguido a partir 

deste ponto).   

II

Então, o que seria essa forma alternativa (ou uma dessas formas) de compreender o 

processo de criação, seja artística ou de qualquer outro tipo (algumas pessoas podem entender 

1 Essa referência é utilizada por Dennett (2001, p. 17) para indicar uma posição oposta ao tipo de abordagem que  
será explicitado mais adiante, e penso ser justo reproduzir aqui a possibilidade apontada pelo mesmo de que 
Picasso poderia ter outra coisa em mente quando disse fez essa afirmação.
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toda criação como sendo artística em certo sentido, mas essa distinção será mantida aqui por 

questões práticas)? Em primeiro lugar, é preciso considerar uma abordagem alternativa da 

própria mente. Consideremos o seguinte (PINKER, 1998, p. 32):

[…] a mente é um sistema de órgãos de computação, projetados pela seleção natural para 
resolver os tipos de problemas que nossos ancestrais enfrentavam em sua vida de coletores 
de alimentos […] é organizada em módulos ou órgãos mentais, cada qual com um design 
especializado que faz desse módulo um perito em uma área de interação com o mundo”.

Essa citação pode parecer assustadora e problemática em um texto sobre criação artística, mas 

não tenhamos medo. Não será assunto deste trabalho os caminhos evolutivos que levaram à 

presença de uma capacidade de criação artística na espécie humana, nem mesmo a natureza da 

mente. No entanto, adotar um ponto de vista evolutivo pode nos fornecer uma contraposição 

suficientemente  adequada  ao  que  foi  exposto  nos  parágrafos  introdutórios;  além disso,  a 

análise  será  guiada  em  convergência  com  as  ideias  científicas  que  têm  permitido  uma 

compreensão  mais  integrada  e  abrangente  do  mundo  até  o  momento,  apesar  de  toda  a 

resistência  comumente encontrada  pelas  pessoas  que tentam seguir  esse tipo de caminho. 

Ainda há muito o que ser descoberto acerca do funcionamento da mente humana, e ainda há 

muita  discussão  teórica  a  se  fazer.  Mesmo  assim,  podemos  empregar  esse  tipo  de 

compreensão mais  geral  da mente e  o  modo como ela  será encaixada com a questão da 

criação ficará mais claro adiante (o importante aqui é conferir como as coisas se desdobram). 

Em um texto  chamado  “In  Darwin's  wake,  where  am I?”,  Daniel  Dennett  tentou 

justamente  dar  alguns  passos  na  direção  apontada  aqui.  Um dos  pontos  centrais  de  sua 

argumentação é que um processo criativo envolve trabalho, e um trabalho árduo, que pode ou 

não ser facilitado pelos recursos acumulados pelo organismo que empreende esse trabalho.

De onde todo esse design vem? Quais processos poderiam dar origem a tais improváveis 
“resultados de uma capacidade criativa” de uma forma que possamos conceber? O que 
Darwin viu é que o design é algo valioso e custoso. Ele não cai como mana do céu, mas 
deve ser acumulado através do modo mais difícil, por processos de busca cega através de 
um “caos primordial” que consomem tempo e energia, preservando coincidências felizes 
automaticamente  quando  elas  ocorrem.  Esse  amplo  processo  de  Pesquisa  e 
Desenvolvimento é incrivelmente ineficiente, mas – e esse foi o grande insight de Darwin – 
se  os  frutos  custosos de  P & D puderem ser  cuidadosamente  conservados,  copiados  e 
reutilizados, eles podem ser acumulados através do tempo para dar origem aos “resultados 
da  capacidade  criativa”.  “Esse  princípio  de  preservação”,  Darwin  diz,  “eu  chamei  de 
Seleção Natural  por uma questão de brevidade”.2 (DENNETT, 2001, p. 16, tradução do 
autor)

Ora, mas o que isso quer dizer? Em um momento inicial de um processo evolutivo, o trabalho 

2 “Where  does  all  that  design  come  from?  What  processes  could  conceivably  yield  such  improbable 
“achievements of creative skill”? What Darwin saw is that design is always both valuable and costly. It does not 
fall like manna from heaven, but must be accumulated the hard way, by time-consuming, energy-consuming  
processes of mindless search through “primeval chaos”, automatically preserving happy accidents when they 
occur. This broadband process of Research and Development is breathtakingly inefficient, but–this is Darwin’s 
great  insight–if the  costly  fruits  of  R  and  D  can  be  thriftily  conserved,  copied,  and  re-used,  they  can  be 
accumulated over time to yield “the achievements of creative skill”. “This principle of preservation,” Darwin 
says, “I have called, for the sake of brevity, Natural Selection””.
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é realizado da forma mais bruta e ineficiente possível – uma busca cega, como a de alguém 

que  chega  em  uma  cidade  em  outro  país  e  precisa  procurar  por  um  determinado  local 

desconhecendo completamente o idioma ali  falado, cuja  escrita se dá através de símbolos 

radicalmente diferentes dos usados em sua língua natal  e sendo incapaz de sequer ler um 

mapa; ou como a de uma pessoa que tenha descobrir a senha da rede de seu vizinho por mera 

adivinhação, sem ter noção alguma de por onde começar. Os exemplos servem para ilustrar de 

forma mais acessível um tipo de situação terrivelmente mais complicado. Mas não é difícil 

imaginar diversos modos através dos quais esses processos de busca mencionados podem se 

tornar mais fáceis – a pessoa do primeiro exemplo pode ao menos aprender quais símbolos 

correspondem ao nome do local que precisa encontrar, facilitando de forma razoável o uso de 

um mapa, enquanto a pessoa que busca pela senha de seu vizinho pode vir a descobrir que 

determinados dispositivos possuem senhas iniciais padronizadas ou que certos tipos de senha 

são  extremamente  comuns,  o  que  lhe  daria  um ponto  menos arbitrário  para  começar.  Se 

pudesse também descobrir posteriormente que seu vizinho costuma usar datas de nascimento 

das pessoas em sua casa como senhas em seus mais variados dispositivos, saberia exatamente 

que informação procurar e o campo de possibilidades seria mais restrito que o inicial de forma 

praticamente incomparável. 

Assim, chegamos em outro ponto importante: informações que facilitam o processo de 

busca podem ser registradas e comunicadas para que o processo não seja repetido em sua 

forma mais rudimentar. O acúmulo de informações ao longo da história humana garante que 

não precisemos reinventar a  roda  toda  vez  que tivermos necessidade dela,  assim como a 

seleção  natural  promove  um  acúmulo  de  informações  genéticas  que  são  reutilizadas  e 

modificadas evitando que as espécies já existentes sejam forçadas a superar coisas que estão 

no seu distante passado evolutivo. A ideia básica aqui exposta pode ser exemplificada em 

diversos âmbitos. Podemos considerar que uma pessoa adulta que não esteja em condições 

anômalas não precisa frequentemente aprender a conjugar verbos no idioma que fala desde 

que era uma criança, e que técnicas de pintura que sejam atualmente acessíveis não precisam 

ser novamente descobertas através de processos longos e árduos. O acúmulo acaba com certas 

necessidades, mas obviamente não altera em nada o fato de que processos já superados podem 

ocorrer a qualquer momento pelas mais variadas  razões.  Isso nos leva a  outra  citação de 

Dennett (2001, p. 17, tradução do autor): 

O  que  então  é  uma  mente?  A resposta  darwinista  é  simples  e  direta.  A mente  é  um 
guindaste, que é formado de guindastes, que são formados de guindastes – um mecanismo 
de uma complexidade nem tão inimaginável assim, que é capaz de escalar o Espaço de 
Design num ritmo vertiginoso (mas não miraculosamente vertiginoso) graças à toda P & D 
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realizada previamente, a partir de todas as fontes que ele explora.3

Ou seja, como na citação de Pinker, a mente seria um conjunto altamente complexo de órgãos 

ou  módulos  que  é  basicamente  composta  de  mecanismos  que  não  vieram  do  nada  ou 

apareceram ali por um ato mágico – esses mecanismos têm sua origem em mais mecanismos, 

e  assim  em  diante.  Tudo  isso  resultado  de  processos  e  mais  processos  que  não  foram 

facilitados por qualquer intervenção sobrenatural, mas que se deram geralmente (sem entrar 

no assunto, podemos preservar assim o papel de eventos aleatórios) da maneira mais difícil, 

amenizada aqui e ali pelo acúmulo de informações (que chamamos de experiência quando 

estamos falando de processos cognitivos na espécie humana). 

Essa  intervenção  misteriosa  seria  dada  pelo  que  Dennett  chamou  de  “skyhooks”. 

Poderíamos traduzir isso de forma literal por “ganchos celestiais”, o que talvez não diga tanto 

quanto a expressão em inglês. Uma tradução mais apropriada para a compreensão do que está 

sendo dito aqui é “gancho imaginário”, pois a expressão é definida justamente para falar sobre 

ganchos imaginados como suspensos no ar4, ao contrário do gancho de um guindaste que está 

preso ao chão através do resto da máquina. 

O conceito de gancho imaginário talvez seja um descendente do deus ex machina 
da  dramaturgia  da  Grécia  Antiga:  quando  dramaturgos  de  segunda  categoria 
percebiam  que  suas  narrativas  estavam  levando  o  herói  para  dificuldades 
inescapáveis,  ficavam frequentemente tentados a fazer descer um deus na cena,  
como o Super-Homem, para resolver a situação de forma sobrenatural […]

No entanto, existem guindastes. Guindastes podem fazer o trabalho de suspender as 
coisas que os ganchos imaginários também fazem, mas aqueles podem fazer isso 
de forma honesta, sem nenhum problema de petição de princípio. Porém guindastes 
são custosos. Eles precisam ser desenhados e construídos de partes ordinárias que 
já estejam à nossa disposição, e precisam estar baseados firmemente em um solo 
existente.5(DENNETT, 1996, p. 74-5, tradução do autor)

Essas  afirmações  de  Dennett  vão  justamente  na  direção  contrária  de  “explicações”  da 

criatividade  humana  que  apelam  para  causas  obscuras  como  uma  genialidade  capaz  de 

apreender  coisas  magicamente  e  trazê-las  para  nosso  mundo  ordinário  cheio  de  pessoas 

ordinárias e incapazes de tais atos. É preciso procurar, e não apenas encontrar.

Em minha  opinião,  a  renúncia  de  ganchos  imaginários  é  o  mais  importante  e 

3 “What, then, is a mind? The Darwinian answer is straightforward. A mind is a crane, made of cranes, made of  
cranes, a mechanism of not quite unimaginable complexity that can clamber through Design Space at a giddy–
but not miraculously giddy–pace, thanks to all the earlier R and D, from all sources, that it exploits”. 
4 Como reproduzido  por  Dennett  em  Darwin's  Dangerous  Idea (1996,  p.  74), o  primeiro  uso  da  palavra 
“skyhook” de acordo com o Oxford English Dictionary se deu em um contexto no qual um piloto recebeu ordens 
de permanecer com sua aeronave parada no ar e respondeu que a mesma não estava equipada com “skyhooks”.
5 “The skyhook concept is perhaps a descendant of the  deus ex machina of ancient Greek dramaturgy: when 
second-rate play-wrights found their heroes into inescapable difficulties, they were often tempted to crank down 
a god onto the scene, like Superman, to save the situation supernaturally […] There are cranes, however. Cranes 
can do the lifting work our imaginary skyhooks might do, and they do it in an honest, non-question begging 
fashion. They are expensive, however. They have to be designed and built, from everyday parts already on hand, 
and they have to be located on a firm base of existing ground”. 
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profundo legado de Darwin para a filosofia [...] Se nos comprometermos com a 
"estranha inversão de raciocínio" de Darwin, damos as costas às ideias sedutoras 
que  têm  sido  centrais  na  tradição  filosófica  por  séculos  –  não  apenas  o 
essencialismo e o  telos irredutível de Aristóteles, mas também a  res cogitans de 
Descartes  enquanto  causa  fora  do  mundo  mecânico  [...]  As  canções  de  sereia 
dessas  sedutoras  tradições  ainda  movem  muitos  filósofos  que  ainda  não 
consideraram  apropriado  executar  a  inversão,  infelizmente  [...]  os  temas  todos 
convergem quando o tópico é criatividade e autoria, onde há um impulso voltado 
para  a  busca de  uma "essência"  para  a  criatividade,  uma fonte  "intrínseca"  de 
significado e propósito, um  locus de responsabilidade que de alguma forma fica 
isolado da fábrica causal na qual está submersa, de tal forma que pode, dentro de 
suas fronteiras, e a partir de sua própria genialidade (uma genialidade irredutível), 
produzir  os  atos  e  palavras  que  nos  distinguem  de  modo  radical  de  meros 
mecanismos"6. (DENNETT, 2001, p. 23-4, tradução do autor)

Uma abordagem essencialista  parece  não  nos  levar  a  lugar  algum que não seja  a 

valorização excessiva de certas propriedades mentais e da autoria. Por outro lado, não são 

poucas as afirmações de pessoas envolvidas em atividades artísticas que apelam para causas 

obscuras e propriedades fantásticas. Não é incomum encontrar tentativas de colocar o artista 

como dotado de uma sensibilidade altamente apurada ou algo semelhante, mas isso não leva 

necessariamente a uma mistificação da criação, mas apenas aponta para algo que não parece 

ser problemático: para criar obras de arte, principalmente obras que sejam consideradas belas, 

grandiosas,  ou  qualquer  outra  coisa  que  seja  altamente  valorizada  em nossa  sociedade,  é 

preciso usar algum conjunto de capacidades mentais de forma distinta de certos usos mais 

ordinários  e  cotidianos.  Porém,  as  coisas começam a ficar  um tanto complicadas  quando 

temos  declarações  como  as  seguintes:  “A força  criativa  escapa  de  toda  descrição,  ela 

permanece um mistério inefável em última instância” (KLEE, p. 147, tradução do autor)7; ou 

“A verdadeira  obra  de  arte  nasce  do  “artista”  –  criação  misteriosa,  enigmática,  mística” 

(KANDINSKY, 1996, p. 25). A arte não perde nada em termos de quaisquer qualidades que 

enxerguemos nela quando não levamos esse tipo de afirmação a sério, ou ao menos quando 

não as levamos às suas últimas consequências; da mesma forma, podemos nos perguntar o 

que exatamente estão perdendo os processos criativos quando olhamos para os mesmos após 

dissipada a misteriosa névoa que os encobria. Eles deixam de ser admiráveis ou invejáveis? 

Deixam de ser processos valorosos ou merecedores dos maiores elogios?

6 The renunciation of skyhooks is, I think, the deepest and most important legacy of Darwin in philosophy [...] If  
we commit ourselves to Darwin’s “strange inversion of reasoning,” we turn our backs on compelling ideas that  
have been central to the philosophical tradition for centuries, not just Aristotle’s essentialism and irreducible 
telos, but also Descartes’s res cogitans as a causer outside the mechanistic world […] The siren songs of these 
compelling traditions still move many philosophers who have not yet seen fit to execute the inversion, sad to say 
[...] The themes all  converge  when the topic is  creativity and authorship,  where the urge  is  to hunt for  an  
“essence”  of  creativity,  an  “intrinsic”  source  of  meaning  and  purpose,  a  locus  of  responsibility  somehow 
insulated from the causal fabric in which it is embedded, so that within its boundaries it can generate, from its 
own  genius, its  irreducible  genius, the meaningful words and deeds that distinguish us so sharply from mere 
mechanisms.
7 “La force créatrice échappe à toute dénomination, elle reste en dernière, analyse un mystère indicible”.
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III

Analisemos o caso do pintor neerlandês Johannes Vermeer. Suas pinturas altamente 

realistas, principalmente no que diz respeito no modo como pintava a luz penetrando quartos e 

iluminando o ambiente, são ainda hoje consideradas frutos de uma capacidade de observação 

e reprodução dignas de um grande gênio da história da arte. A ausência de registros sobre o 

treinamento como aprendiz parece apenas alimentar ainda mais esse caráter genial ao deixar 

aberta a possibilidade de que ele de fato nunca possuiu mestre algum. No entanto, assim como  

outros  pintores  do  Renascimento,  teve  o  realismo  de  suas  obras  colocado  sob  outra 

perspectiva através de trabalhos e hipóteses como a polêmica tese Hockney-Falco.  

Apesar de especulações ocasionais ao longo dos anos de que dispositivos ópticos 
tornaram Vermeer de alguma forma capaz de realizar suas pinturas, o establishment 
da história da arte tem permanecido inflexível em sua convicção romântica: talvez 
ele tenha sido inspirado de alguma forma por imagens projetadas através de lentes, 
mas sua única ferramenta especial para fazer arte era seu olho surpreendente, sua 
genialidade de outro mundo. (ANDERSEN, 2013, p. 1)8.

Análises feitas  em termos de arquitetura e  geometria  pelo professor de  arquitetura Philip 

Steadman  e  publicadas  em  2001,  mostrando  que  o  mesmo  quarto  aparecia  em  diversas 

pinturas e que até mesmo a posição de Vermeer dentro desse quarto poderia ser determinada 

com precisão no caso de dez de seus quadros, além de outras coisas, foram usadas para dar 

suporte à hipótese do uso de uma câmara escura pelo pintor. Até mesmo o tamanho de suas 

telas era compatível com a área retangular formada pela projeção feita em uma das paredes de 

seu quarto através de certo tipo de câmera escura, no caso de algumas de suas pinturas – nos 

retratos menores  Moça com chapéu vermelho  e Moça com flauta, o tamanho dos mesmos 

poderia também corresponderia à projeção feita através de uma típica câmera menor feita com 

caixa. Mesmo assim, as ideias apresentadas não foram tão bem recebidas como se esperaria 

de uma descoberta tão relevante sobre obras como as de Vermeer. 

Em um documentário lançado em 2013, o inventor Tim Jenison apareceu recriando a 

pintura  A aula  de  música,  depois  de  um  processo  de  anos  de  pesquisa  que  teve  início 

justamente depois do contato com a tese Falco-Hockney. Durante esse processo, realizou uma 

análise  computadorizada  que  mostrou  a  diminuição  exponencial  do  brilho  em superfícies 

pintadas por Vermeer de acordo com o distanciamento da fonte de luz, algo que não pode ser 

capturado pelo olho humano nu, justamente o tipo de coisa que defensores da tese do uso de 

8 “Despite occasional speculation over the years that an optical device somehow enabled Vermeer to paint his 
pictures, the art-history establishment has remained adamant in its romantic conviction: maybe he was inspired 
somehow by lens-projected images, but his only exceptional tool for making art was his astounding eye, his 
otherworldly genius”.
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instrumentos ópticos por parte de certos pintores afirmavam. O sucesso do experimento de 

Jenison, que teria também sido o motivo do sucesso de Vermeer (se ficarmos convencidos do 

resultado), consistiu em introduzir um novo elemento – no caso, uma nova lente, que ficaria 

na frente do pintor e para a qual ele olharia durante a produção da pintura, e que, através de  

um jogo de espelhos,  reproduziria a imagem de modo mais brilhante do que uma câmera 

escura normalmente faria, pronta para ser copiada. Mas, deixando de lado os detalhes técnicos 

e qualquer descrição suficiente do processo realizado por Jenison, e também a questão da 

confirmação ou não de quaisquer hipóteses sobre Vermeer e outros pintores do Renascimento, 

o  que  parece  tão  intrigante  quanto  o  uso  de  espelhos  para  reproduzir  de  forma  realista 

gradações de luz em superfícies pintadas em telas é a resistência à possibilidade de que isso 

tenha ocorrido. É impressionante como essa resistência pode se manifestar inclusive antes dos 

resultados obtidos por Jenison e outras pessoas serem minimamente apresentados. É como se 

houvesse uma divisão entre o que é essencial e o que não é para que consideremos uma 

pintura qualquer uma verdadeira obra de arte fruto de uma genialidade singular. O uso de 

lentes seria uma espécie de trapaça, o recurso de um homem esperto, mas não de um dotado 

de autêntica genialidade ou originalidade. 

Ora, mas por que a suposta engenhosidade de Vermeer seria considerada inferior a 

uma capacidade de enxergar coisas que as pessoas normalmente não são capazes de enxergar 

(e ainda reproduzir tais coisas)? Por que deve ter mais valor um órgão extraordinário e não 

um uso inteligente dos recursos disponíveis para criar novas formas de pintura? As pinturas 

perderiam algum mérito caso fosse definitivamente estabelecido que elas foram produzidas 

com ajuda de mecanismos distintos de tinta e pincéis? Não parecem ser uma questões de 

fáceis respostas, e talvez essas respostas sequer sejam necessárias. Poder-se-ia abandonar tais 

perguntas à subjetividade e à preferência de cada pessoa. O problema real é o excesso de valor 

depositado na ideia de Autor, de um gênio artístico, o que parece cegar as pessoas e deixá-las 

resistentes a tentativas de compreender efetivamente processos criativos para além do que 

afirmações esteticamente agradáveis nos inspiram a pensar – enquanto isso, estranhos mitos 

sobre o que acontece “por dentro” de grandes pintores são perpetuados.

O essencial na resistência à ideia de que Vermeer inventou e usou instrumentos 
ópticos, para além de questões técnicas e historiográficas, é que ela diminui nosso 
senso da genialidade de Vermeer […] “Uma das coisas que aprendi sobre o mundo 
da arte”, diz Teller, “é que existem pessoas que realmente querem acreditar em 
mágica,  que  artistas  são  seres  sobrenaturais  […]  Mas  a  arte  é  trabalho  como 
qualquer outro – concentração, dor física. Parte do assunto desse filme é que uma 
grande obra de arte parece ter brotado magicamente de em uma parede como um 
milagre.  Mas,  para  conseguir esse  milagre,  envolve  uma  dor  enorme  e 
exasperante”.  Ver Vermeer como “um deus” o torna “um tédio desestimulante”, 
Teller continua. Mas se você pensar nele como um artista genial e um inventor, ele 
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se torna um herói. “Agora ele pode inspirar”. (ANDERSEN, 2013, p. 2, tradução 
do autor).9 

A ideia  de  Vermeer  como artista  e inventor  pode nos  levar  de  volta  a  um ponto 

abordado anteriormente: o acúmulo de informações que interfere no que Dennett chamava de 

Espaço de Design. Esse espaço pode ser expandido a qualquer momento devido a uma nova 

descoberta, intencional ou acidental, e ainda assim pode ser mais facilmente explorado. Esse 

espaço pode ser idealizado como infinito, mas quando mecanismos altamente eficientes de 

trabalho são desenvolvidos (de acordo com as funções pertinentes – não há compromisso 

algum aqui com uma ideia de eficiência em si), a navegação por esse espaço se torna mais 

simples,  mesmo com o  aumento  constante  no  número  de  itens  possíveis  que  podem ser 

incorporados na construção de algo novo e com a evolução dos mecanismos mencionados 

(importante  não confundir  aqui  evolução e  progresso,  da  mesma forma que  não se  deve 

confundir as duas coisas em abordagens evolucionistas em geral). Para usar ainda o exemplo 

de Vermeer: poderíamos considerar que ele tivesse sido de fato o inventor da câmara escura 

ou de outros recursos ópticos, o que faria com que sua produção em geral deixasse não apenas 

obras de arte para a posteridade, mas também novos instrumentos a serem empregados na 

fabricação  de  outras  obras.  Podemos  também  pensar  que,  mesmo  que  não  tenha  sido  o 

inventor de nada disso, ele poderia ter ao menos sido o primeiro usar esses instrumentos no 

processo de criação artística. Facilmente compreendemos como nosso já enorme repositório 

cultural  é ampliado dessa maneira – antes desse Vermeer de uma realidade alternativa, as 

pessoas se engajariam na pintura copiando cenários diversos da maneira mais bruta, forçando 

seus olhos (e não usando olhos sobrenaturais que parecem ser atribuídos ao Vermeer desta 

realidade por muitas pessoas). O que se pretende argumentar aqui é que processos criativos 

também deixam subprodutos adicionais ao produto final “desejado” desses processos, assim 

como ocorre na evolução, de tal forma que eles podem ser utilizados em novos processos. 

Um outro tipo de subproduto (o prefixo aqui nada tem a ver com inferioridade ou 

qualquer propriedade negativa semelhante) pode ser o que encontramos na seguinte citação de 

Michel Foucault (2006, p. 280-1): 

Vamos  chamá-los,  de  uma  maneira  um  pouco  arbitrária,  de  "fundadores  de 
discursividade". Esses autores têm de particular o fato de que eles não são somente 
os autores de suas obras, de seus livros. Eles produziram alguma coisa a mais: a  

9 “The crux of the resistance to the idea that Vermeer invented and used an optical device, beyond technical and  
historiographic issues, is that it diminishes our sense of Vermeer’s genius [...] “One of the things I learned about 
the  world  of  art,”  Teller  says,  “is  there  are  people  who  really  want  to  believe  in  magic,  that  artists  are  
supernatural beings [...] But art is work like anything else – concentration, physical pain. Part of the subject of 
this movie is that a great work of art should seem to have magically sprung like a miracle on the wall. But to get 
that miracle is an enormous, aggravating pain.” To see Vermeer as “a god” makes him “a discouraging bore,” 
Teller went on. But if you think of him as a genius artist  and an inventor, he becomes a hero: “Now he can 
inspire””.
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possibilidade e a regra de formação de outros textos […] Freud não é simplesmente 
o autor da  Traumdeutung ou de  O Chiste; Marx não é simplesmente o autor de 
Manifesto  ou  do  Capital: eles  estabeleceram  uma  possibilidade  infinita  de 
discursos.

A ideia  que  Foucault  tentou  passar  em  termos  mais  gerais  nessa  citação  e  em  outros 

momentos é a mesma apresentada anteriormente: o quadro não é necessariamente o único 

fruto de um processo criativo. Podem surgir novos instrumentos e técnicas, novas práticas e 

métodos, novas abordagens teóricas e formas de ver o mundo; tudo isso é acumulado como 

reunimos registros através de nossa experiência  no e  do mundo circundante desde nossos 

primeiros dias fora do corpo materno que nos carregou e gestou. O subproduto relevante para 

Foucault nesse contexto não era nenhum desses mencionados no entanto.  Apesar de admitir 

que autores de romance podem criar junto com sua obra novos tipos de romance, como o 

romance  de  terror,  o  que  se  pretende  dizer  com  “fundadores  de  discursividade”  é  algo 

visivelmente  distinto  –  não  são  novas  derivações  produzidas  através  de  analogias  e 

semelhanças em geral,  mantendo-se um núcleo reprodutível  de  características,  mas novas 

possibilidades  de  se  falar,  de  se  organizar  um discurso  e  uma  linguagem  que  permitem 

diferenciações significativas. Freud trouxe consigo possibilidades e mais possibilidades de 

discurso  psicanalítico,  para  dar  um  dos  exemplos  usados  no  texto  de  Foucault.  Caso  o 

exemplo não esteja suficientemente claro, podemos pensar em outro que talvez não esteja em 

conformidade plena com as ideias apresentadas por Foucault mas que podemos arriscar dizer 

que segue razoavelmente o mesmo raciocínio: os ready-mades de Duchamp abriram diversos 

caminhos e possibilidades no campo da arte e da teoria da arte. Todas as diferenciações não-

tradicionais a partir  dos  ready-mades  poderiam ser consideradas impossíveis ou altamente 

improváveis  antes  do  gesto  de  Duchamp.  O  conjunto  de  caminhos  abertos  não  estava 

disponível antes, mas está no momento e permanecerá assim se nada mudar radicalmente em 

nosso mundo de forma que apague esses caminhos e os torne novamente inacessíveis.

IV

Na seção anterior, foi trabalhada a ideia de que a criação de novas obras se alimenta de 

um espaço de possibilidades disponíveis  e pode acabar  abrindo durante o processo novas 

possibilidades.  Foram  mencionados  instrumentos  ópticos  como  possíveis  subprodutos  da 

criação de novas telas e que permanecem disponíveis para outras criações, mas poderíamos 

falar em novas técnicas de pintura, ferramentas destinadas à escultura, tintas mais adequadas a 

determinados  propósitos  etc.  A quantidade  enorme de  recursos  materiais  e  imateriais  que 

herdamos de  milênios de uso criativo do que está a nossa volta está aí para usarmos. Foi feita  
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uma analogia com a  experiência  que acumulamos ao  longo de nossa  vida.  Dentre  outras 

coisas,  ela  serve  para  os  mais  variados  propósitos  serem  cumpridos  de  forma  menos 

trabalhosa (com menos gasto de energia), mais engenhosa, mais simples ou de qualquer outro 

mais vantajoso de acordo com as intenções e ideias da pessoa. Elementos adquiridos através 

de experiência são igualmente parte do conjunto de coisas disponíveis para reutilização e 

reapropriação na produção de algo novo. Podemos encontrá-los na memória. Na computação, 

a memória cache é um dispositivo que serve para um acesso mais rápido a determinados 

dados, de tal forma que eles não precisam ser buscados em sua localização original, algo que 

consumiria mais tempo e energia. Da mesma forma, não precisamos voltar o tempo todo à 

cozinha para conferirmos a cor de nossa geladeira, ou algo parecido. Ainda temos toda uma 

série de experiências passadas que dificilmente ocorrerão novamente ou que não são passíveis 

de  repetição.  Essas  coisas  estão  ao  nosso  dispor  para  serem aproveitadas  da  forma  que 

quisermos ou precisarmos, desde resolver problemas matemáticos complexos até acalmar o 

coração com lembranças agradáveis de outra pessoa. 

Em um livro chamado  Arte e ilusão, o historiador da arte Ernst Gombrich forneceu 

exemplos curiosos de uma ferramenta adquirida por experiência e preservada na memória e 

que influencia na produção de desenhos e pinturas: o esquema mental. Um esquema mental 

seria algo aprendido e que poderia ser empregado para representar paisagens, por exemplo. A 

representação de catedrais góticas com janelas cujo formato pertencia a outro tipo de igrejas e 

o desenho de castelos com telhados pertencentes a outras tradições de arquitetura são duas 

formas de aplicação de esquemas mentais, que foram previamente incorporados pelo artista, 

na produção de reproduções visuais de coisas no mundo. Esses casos mostram como a pessoa 

é  influenciada  na  hora  de  copiar  a  realidade,  sem nem entramos  em questões  acerca  de 

preferências pessoais,  estado emocional,  crenças sobre o mundo e  outros  itens subjetivos 

(psicológicos, mentais ou qualquer outro adjetivo que se queira utilizar). Gombrich comparou 

esses esquemas a formulários que são preenchidos com as informações retiradas do cenário a 

ser representado (2007, p. 62-3): 

Acredito que, sob esse aspecto, documentos como os que foram aqui apresentados 
dão-nos informações valiosas sobre o procedimento de qualquer artista que deseje 
fazer um registro fiel de uma forma individual. Ele começa não com sua própria 
impressão visual, mas com a ideia, ou conceito, que tem: o artista alemão com seu 
conceito de castelo, que ele aplica o melhor possível àquele castelo determinado; 
Merian, com sua ideia de igreja, com seu estereótipo de catedral.  A informação 
visual  individual,  as  características  distintivas  que  mencionei,  é  acrescentada  a 
posteriori, como se o artista preenchesse os espaços em branco de um formulário 
[…] 

A comparação,  diga-se  de  passagem,  entre  os  formulários  administrativos  e  os 
estereótipos do artista não é minha invenção. Na linguagem da Idade Média havia 
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uma palavra só para ambos, um símile ou modelo, que tanto servia para os casos da 
lei como para os da arte pictórica. 

Mas esses esquemas não são amarras indestrutíveis: são como sugestões no ouvido do artista 

trazidas por sua memória, como fantasmas de seus mestres; mas sugestões suficientemente 

fortes  para  guiar  sua mão de  forma  automatizada.  Como colocado mais  adiante  no livro 

(GOMBRICH, 2007, p. 64): “O esquema [...] representa uma primeira categoria, aproximada 

e pouco rígida, que aos poucos se estreitará para adaptar-se à forma a ser reproduzida”.  

Isso nos leva a outro ponto importante: na produção de algo novo, o autor está longe 

de estar sozinho. Sua função é meramente a de dar novas configurações a tudo que o cerca, 

fazendo um remix com o que lhe está disponível não importa em qual forma. A originalidade 

pura  é  apenas  mais  um mito,  um mito  que  teve  de  marginalizar  certas  práticas  para  se 

estabelecer  como provedor  de  sentido  para  uma  determinada  ideologia  –  a  ideologia  da 

“propriedade intelectual”. Devido a limitações de espaço e propósito, apenas dois momentos 

importantes na história da espécie humana serão colocados aqui para que se possa ter vaga 

ideia  de  como  essa  ideologia  pode  ter  encontrado  terreno  fértil  para  crescer  (são 

possibilidades,  e  não  afirmações  históricas  precisas).  No caso  do já  mencionado mito  da 

originalidade, o “paradigma tipográfico moderno introduz a noção de uma obra matriz, que 

servirá como uma forma ideal para as demais reproduções materiais” (BELISÁRIO, 2012, p. 

85).  Esse  paradigma  institui  uma  obsessão  com  “originais”  que  devem  ser  buscados  e 

preservados afastando-se as cópias e modificações, versões indignas de criações originais e 

que devem ser protegidas até mesmo por mecanismos jurídicos que chegam a causar situações 

surreais quando postos em movimento de forma mais gananciosa. Mas é preciso compreender 

que, assim como ocorre em muitas dualidades, original e cópia não são entidades que não se 

comunicam, ficando apenas em uma relação de combate à distância. Voltamos aqui à ideia do 

Espaço de Design, com todas os suas possibilidades disponíveis, prontas para uma eventual 

recombinação promovida por um sofisticado mecanismo de busca e criação.   

Não  existe  propriamente  uma  nova  cultura  do  remix,  pois  todas  culturas 
caracterizam-se por serem processos recombinantes, sempre incorporando novos 
elementos e significados em suas práticas ao longo do tempo [...] Neste sentido, 
não  é  possível  que  exista  uma  obra  totalmente  original,  no  sentido  de  ser 
completamente independente de qualquer influência externa e fruto apenas de um 
gênio individual. O autor e o inventor só criam a partir de uma série de elementos 
recebidos da sociedade. (BELISÁRIO, 2012, p. 86)

O outro  momento  histórico  é  o da  criação da  história  da  arte  por  Giorgio  Vasari, 

instituída através da obra chamada de forma abreviada de Le vite. Nesse momento, a Autoria é 

colocada  em jogo de  forma  a  possibilitar  o  projeto  de  imortalização  de  grandes  homens 

através de um novo campo do conhecimento. A atividade mimética também é trazida de volta 
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à  vida:  “o que  renasce no Renascimento é a  imitação  da natureza”  (DIDI-HUBERMAN, 

2013, p.  96),  ressuscitada por  Giotto.  Grandes artistas deveriam imitar as belas  partes da 

natureza mobilizando seus grandes espíritos para entregar de volta obras igualmente belas. E, 

claro, deveriam ser registrados por tais obras. Enquanto a Idade Média teria condenado os 

grandes homens à escuridão, Vasari se colocou a tarefa de estabelecer de maneira definitiva a 

preservação daquilo que a humanidade poderia oferecer de mais nobre no campo da arte. 

Como  afirmou  Didi-Huberman  (2013,  p.  87)  “A  imortalidade  tem  aqui  seu  enviado 

messiânico, que pesa as almas e pronuncia os nomes eleitos: é o historiador da arte […]”. 

Mais adiante, no livro Diante da imagem, também escreveu:   

Em suma, a religião que Vasari inventa é uma religião de classe – e mesmo uma 
religião de primeira classe. Ela diz respeito apenas aos “espíritos de elite” […] 
Mesmo  de  nascimento  humilde,  os  artistas  excelentes  –  “renomeados”  pelo 
historiador – terão direito de cidadania na ideal mas concreta nobilità, ou seja, na 
corte dos príncipes […]

A história da arte teria então nascido ou “renascido” ao inventar um novo gênero 
humano: uma elite, uma nobreza, não do sangue, mas da virtù. Ela teria formado 
algo como uma humanidade ideal, um Parnaso de semideuses ressuscitados, que 
partilham  com o  príncipe  os  sommi  gradi da  vida  social  –  tais  são  seus  fins 
cortesãos –, além de partilhar com o verdadeiro Deus a capacidade de inventar e de 
criar  formas  que  Vasari  chamava  o  disegno  –  e  chegaríamos  aí  às  dimensões 
metafísicas de seu projeto. (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 87-8)

Nomes passam finalmente a ter importância definitiva. Dentro do projeto de Vasari, 

não haveria espaço para uma bela pintura de autoria desconhecida (que marketing poderia ser 

desenvolvido em torno de tal coisa?). Esse projeto não teve sucesso pleno. Não são poucos os 

exemplos na história da arte (e na história em geral) que fugiam da exigência e valorização 

excessiva da autoria, e que apontavam para a artificialidade dos fundamentos desse outro mito 

(mesmo que de forma involuntária): a cultura oral, os plagiadores ingleses, os copistas da 

Idade Média, o anonimato (através de heterônimos e pseudônimos), entre outros. Nem fomos 

convencidos a retirar legitimidade dos casos anteriores nem dos posteriores a Vasari, embora a 

Autoria  tenha se infiltrado de formas curiosas em muitos deles.  Afinal,  lemos Homero;  e 

lendo Homero, podemos até mesmo chegar ao ponto de olharmos para todos aqueles cantos e 

versos como tendo sido criações de um único grandioso homem. O anonimato só parece nos 

interessar mesmo quando existe um mistério que pode ser solucionado – como dizia Foucault 

(2006, p. 276): “O anonimato literário não é suportável para nós; só o aceitamos na qualidade 

de enigma. A função autor hoje em dia atua fortemente nas obras literárias”. Nossa própria 

visão sobre arte se torna contaminada pela Autoria, que acaba se cruzando com o mito da 

originalidade e criando um monstro. Como dizem as indústrias, atacar o original é atacar o 

autor. Copiar é desvalorizar e roubar do autor. Modificar sua obra é uma distorção de algo 
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original  que deve passar  por pedágios e  restrições.  No entanto,  a  dissolução completa da 

Autoria  levando junto o próprio Eu talvez não seja o caminho mais interessante (ou pelo 

menos não é tão relevante para a proposta aqui desenhada). Trata-se mais de “emagrecer” 

essas ideias, desvalorizá-las a ponto de trazê-las para uma dimensão plenamente acessível; 

arrancar  a  divindade  dos  semideuses,  cortar  o  cabelo  de  Sansão.  Apesar  de  visões  mais 

místicas, apenas recolocando a criatividade humana em um lugar compartilhado por todas 

outras entidades capazes de criar – trazendo as coisas suspensas por ganchos imaginários para 

o solo onde caminha o reino animal – podemos nos desfazer de noções que marginalizem o 

desvio e a cópia com modificações de um original, e que contribuam para a ficção de um 

Autor que, através de pura originalidade, opera quase como independentemente do mar de 

informações no qual  está  constantemente submerso,  parecendo se apresentar  na referência 

explícita mínima aos elementos que foram combinados e recombinados a partir do imenso 

depósito  cultural  que  nos  é  disponível,  o  que  leva  à  criação  de  um culto  que  coloca  o 

indivíduo  acima  do  coletivo  e  dá  todo  incentivo  às  práticas  de  apropriação  privada  e 

exploração para fins lucrativos que acabam por limitar o próprio potencial criativo humano.

V

Se nós abandonarmos o essencialismo e outras abordagens metafísicas duvidosas para 

o caso da criatividade e da imaginação, por que deveríamos continuar pensando de formas 

arcaicas no caso dos produtos dessas “faculdades”? Talvez a questão aqui não seja apontar 

para uma relação de implicação, mas para uma visão mais coerente e esclarecedora do que 

ocorre  no  âmbito  artístico.  Podemos  pensar  na  dinâmica  da  produção  artística  como 

“uniforme”, e que essa produção é na verdade um conjunto bastante complexo de processos 

que  envolve  tanto  o  trabalho  de  mecanismos  mentais  e  de  reorganização  do  que  está 

disponível à pessoa que cria, quanto a construção concreta de algo no mundo que vai ser 

posteriormente chamado de “obra”. Como disse Morris Weitz acerca do esforço incansável 

investido em tentativas de definir o que é arte, “[...] apesar das diversas teorias, parece que 

não estamos mais perto de nosso objetivo hoje do que estávamos na época de Platão”10 (1956, 

p. 27, tradução do autor). Podemos seguir uma solução como a dele e mostrar que o conceito 

de arte não pode ser fechado através de qualquer definição precisa, adotando uma posição 

semelhante a de Wittgenstein com relação ao conceito de jogo11. Também podemos deixar a 

10 “[...] in spite of the many theories, we seem no nearer our goal today than we were in Plato's time”.  
11 “Observe, p. ex., os processos a que chamamos – jogos. Tenho em mente os jogos de tabuleiro, os jogos de  
cartas, o jogo de bola, os jogos de combate, etc. O que é comum a todos estes jogos? – Não diga: – Tem que  
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busca por propriedades essenciais da arte de lado, preservando a possibilidade de que nosso 

fracasso é apenas contingente, e investir em outras formas de interação teórica com obras de 

arte. 

Nelson Goodman ofereceu uma alternativa interessante em When is art?:

Como observei no início, parte do problema consiste em fazer a pergunta errada – 
em não conseguir reconhecer que algo pode funcionar como uma obra de arte em 
alguns casos, mas não em outros. Em casos cruciais, a questão verdadeira não é 
“Quais objetos são (permanentemente) obras de arte?”, mas “Quando um objeto é 
uma obra de arte?” – ou, de modo mais breve, como no meu título: “Quando é 
arte?” (GOODMAN, 1978, p. 66-7, tradução do autor). 

Poder-se-ia argumentar que essa abordagem não muda muito o cenário no qual nos 

encontrávamos na  época  de  Platão  – agora  a  saída  seria  buscar  um conjunto  de  funções 

essenciais  que  permitiria  identificarmos  com  precisão  uma  obra  de  arte.  Mas  podemos 

descartar a parte da precisão assim como Goodman o fez (2006, p. 265-6): 

Talvez devamos  começar  por  examinar  a  relevância  estética  das  características 
mais  importantes  dos  vários  processos  simbólicos  envolvidos na experiência,  e 
procurar aspectos ou sintomas do estético, em vez de um critério decisivo. Um 
sintoma não é  uma condição necessária  nem suficiente  da experiência  estética, 
tendendo apenas a estar presente nela em conjunção com outros sintomas. 

Desconsiderando-se  a  opção  potencialmente  problemática  por  identificar  algo  como 

funcionando como obra de arte através de elementos da experiência estética, ficamos com 

uma sugestão bastante razoável:  o desempenho de certos tipos de atividade simbólica nos 

fornece uma dica, uma sugestão – e não uma resposta definitiva. Hipóteses como essa trazem 

dinâmicas ausentes nas abstrações realizadas com intuito de fornecer uma definição qualquer 

de arte. Podemos focar na interação entre mente e as coisas que nos aparecem como obras 

artísticas de forma mais complexa e ficar menos presos na obra mesma. 

Abandonar a fórmula socrática e fazer a pergunta “quando algo é uma obra de arte?” 

talvez  permita  uma melhor  navegação pelas  fronteiras  obscuras  entre  arte  e  não-arte.  Do 

início do processo criativo até a recepção do produto final por um público qualquer, o que 

exatamente teve de ocorrer para que algo ali emergisse como uma obra de arte em nossa 

experiência?  Talvez  fosse  possível  identificar  um  ponto  no  qual  alguma  coisa  na 

recombinação e estruturação de elementos materiais forneceria uma espécie de selo artístico, 

garantindo que aquele produto não é apenas um amontoado de coisas mas está “destinado a 

algo maior”: manifestar-se como obra de arte  na experiência humana. Talvez as intenções 

previstas para a obra por parte do artista pudessem cumprir tal papel. Ou poderíamos adotar 

haver algo que lhes seja comum, do contrário não se chamariam 'jogos' – mas olhe se há algo que seja comum a  
todos.  Porque,  quando  olhá-los,  você  não  verá  algo  que  seria  comum  a  todos,  mas  verá  semelhanças,  
parentescos, aliás, uma boa quantidade deles. Como foi dito: não pense, mas olhe!” (WITTGENSTEIN, 2009,  
66). 
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uma das teorias institucionais da arte para colocar o contexto como fator explicativo mais 

relevante.  Ou  os  sintomas  de  Goodman  pudessem realmente  nos  guiar  como pretendido. 

Qualquer caminho que nos leve a olhar para o que acontece fora do objeto (e fora da relação 

sujeito/objeto)  já  parece  promissor,  mesmo  quando  também  se  mostra  insuficiente.  Mas 

alguém poderia ir mais longe e dizer “qualquer coisa pode ser arte”, e defender que bastaria 

uma declaração ou outra atitude que fosse responsável por oferecer o  status de arte a uma 

coisa qualquer para que a coisa de fato adquirisse esse status. O nome “arte” apenas poderia 

indicar valor de mercado e uma exigência para que a coisa por ele marcada não fosse tratada 

como algo ordinário, tornando a busca por qualquer coisa além disso um esforço infrutífero. 

Há algum sentido em tal postura na medida em que consideramos os gestos de Duchamp – 

ora,  não teria  ele  justamente mostrado que qualquer  coisa  poderia  ser  tomada como arte 

quando transportada através de certas fronteiras? 

Mas isso obviamente não significa que é dessa forma que precisamos pensar a arte. Se 

olharmos para o que fez Duchamp pensando do ponto de vista do público e não da obra, 

podemos nos perguntar: pretendia mesmo Duchamp incorporar um novo tipo de coisas ao 

“mundo da arte”? A provocação contida em seus ready-mades não poderia ter tido um efeito 

tão  relevante  caso  as  pessoas  já  não  estivessem comprometidas  com  o  hábito  de  tomar 

automaticamente as coisas encontradas dentro de museus como sendo obras de arte. Longe de 

serem meras propostas de expansão da vasta coleção artística da humanidade, ações como as 

de Duchamp, Yves Klein, Warhol, Manzoni, Oldenburg e tantos outros serviram para por em 

questão as condições de nomeação de algo como “arte” – antes, apesar do fracasso em definir  

tal  expressão,  poderia  haver  ao  menos certa  segurança  na identificação  de  obras  de arte, 

ficando mais como tema de discussão a hierarquia dessas obras. Os museus deixaram de ser 

esses locais de confiança nos quais seriam encontrados apenas os nobres produtos de mentes 

geniais. Ser membro de um clube que aceita um urinol deixou se ser símbolo de poder ou 

status  na sociedade. Curiosamente,  Fonte havia sido rejeitada pela  Society of Independent  

Artists (da qual Duchamp fazia parte como membro fundador) por não poder ser considerada 

uma obra de arte de acordo com nenhuma definição de arte. Foram mais de 2000 obras aceitas 

para a primeira exibição, mas o urinol assinado por R. Mutt ficou de fora. Como bem apontou 

Thierry de Duve (1996, p. 99),  a grande ironia nisso tudo foi o fato de que a Sociedade 

obedecia justamente ao princípio de auto-legitimação que serviu a Duchamp posteriormente. 

Para oferecer uma alternativa às instituições conservadoras da época, a Sociedade oferecia 

uma carteira de membro por seis dólares, sem impor qualquer critério adicional que não fosse 

a pessoa ser artista,  mas ela mesma não definia “ser artista”.  A regra era “Sem júri,  sem 
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prêmios”. E Duchamp/R. Mutt foi cortado da exibição ainda assim. 

A rejeição mencionada revela algo curioso: apesar das intenções anti-conservadoras, 

da tentativa de popularizar o status de artista e de obra de arte, do sucesso que foi a exibição 

na qual Fonte foi impedida de estar, havia ainda certa rejeição ao que era radicalmente novo 

ou diferente.  Duchamp não conseguiu fazer com que a Sociedade aceitasse a ideia  sob a 

forma de um urinol, mas a ideia foi aceita e incorporada pela sociedade mesmo assim. Versões  

não-originais da obra se encontram expostas por aí. As tentativas teóricas de encontrar uma 

definição de arte que pudesse incluir  ready-mades e outros tipos de obra que desafiavam as 

intuições mais básicas sobre arte mostravam o efeito que esse tipo de ideia teve: apesar do 

mal-estar conceitual, era preciso justificar o fato de que as pessoas estavam chamando certas 

coisas de “arte”, já que não era mais possível demonstrar de modo definitivo que havia algo 

de teoricamente inadequado no que elas estava fazendo. Alguém que deseje atacar a tese da 

auto-legitimação deve acabar abandonando a antiga segurança dos museus e das instituições 

relacionadas à arte, procurando salvação ao transformar qualquer uma das teorias sobre arte 

disponíveis  em  algo  universal.  Devemos  lembrar  que  Vasari  fez  renascer  a  imitação  da 

natureza para tirar artistas do esquecimento e eternizar os mesmos, e também da resistência 

oferecida  diante  da  tese  Hockney-Falco:  algumas  pessoas  não  querem  um  Vermeer  que 

emprega recursos ópticos e que não usa apenas seu olho espetacular. Da mesma forma, não 

querem coisas  ordinárias  se  tornando  arte,  um Pollock  fazendo algo  que  um chimpanzé 

supostamente poderia fazer ou recortes de jornal colados no lugar onde deveríamos encontrar 

alguma bela representação da natureza. Quando as pessoas podem conseguir suas carteiras de 

membros do mundo da arte de forma tão banal, a nostalgia da glória e da nobreza que estão na  

origem  da  própria  história  da  arte  pode  tornar  a  transição  para  uma  “nova  era”  mais 

complicada – mas quantas não foram as antigas ideias que superamos?

Assim, deixemos um pouco de lado o labirinto conceitual no qual a arte nos coloca 

quando tentamos defini-la12. O desconforto teórico decorrente de nossa incapacidade de dar 

uma resposta definitiva para “O que é arte?” talvez desapareça quando deixarmos de lado a 

crença de que a arte é algo especial ou extraordinário em meio a tantos outros tipo de criações 

e invenções. Talvez uma resposta assim seja impossível devido à própria natureza do objeto, e 

talvez estejamos condenados a dar apenas respostas para “Quando algo funciona como arte?”. 

De todo modo, como mencionado no início desta seção, podemos pensar na produção artística 

como um contínuo emaranhado de processos derivativos que resulta numa obra determinada. 

Alguns  exemplos  no  campo da  arte  contemporânea  mostram de  forma  clara  esse  caráter 

12 O primeiro capítulo de Kant after Duchamp (DUVE, 1996) oferece um bom relato das complicações e e dos 
obstáculos encontrados por quem deseja dizer o que é arte.
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derivativo da criação: as técnicas cut-up e fold-in, a técnica de collage introduzida na pintura 

por Picasso e Braque, o uso de objetos encontrados no processo de assemblage. Nesses casos, 

vemos explicitamente que um conjunto de coisas foi rearranjado para resultar em algo novo, 

mesmo  quando  se  trata  apenas  de  deslocar  e  fazer  pequenas  modificações  em  coisas 

ordinárias. Embora os objetos encontrados já tenham um conjunto de funções específicas que 

não  indicam  que  os  mesmos  funcionam  como  obras  de  arte  (usando  a  linguagem  de 

Goodman),  mas  que  os  colocam  como  instrumentos  à  nossa  mão para  servirem  a 

determinados  propósitos  (usando  uma  mais  linguagem  heideggeriana),  não  é  apenas  o 

deslocamento funcional dos mesmos que pode estar envolvido na criação artística – coisas 

encontradas na natureza, ou que não tenham funções determinadas em geral, também podem 

participar do complicado processo de assemblage envolvido na chegada de mais uma obra de 

arte no mundo. Assim, o que se defende aqui é a necessidade de se buscar uma alternativa na 

ontologia da arte que dê conta de como a recombinação de itens dados pode resultar em algo 

que estamos dispostos a incluir no conjunto das obras de arte, que seja capaz de dar conta 

desse dinamismo que está em jogo (e não se feche em uma tentativa de enumeração de um 

conjunto de propriedades que toda produção deve possuir para que esteja sob uma definição 

de “arte”) e que leve em consideração a criação como sendo fundamentalmente derivação.
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