
POSSIBILIDADES DE COMUNICAÇÃO DA ARTE 

 

 

1. O ARTISTA – COMUNICADOR 

 

O artista ao tomar o lugar da experiência torna-se um comunicador, 

activando apenas o discurso, aproxima o acto criativo do espectador, a criação da 

recepção; com os novos meios da era da informação, a que muitos artistas 

recorreram, operou-se “um deslocamento da obra dita aurática para o artista 

aurático” (Pelzer, 2004: 25), principalmente a partir da década de 70 do século XX.  

Assistimos nos anos mais recentes a uma atitude, que aparentemente 

parece idêntica mas que, desta vez, não implica a desvalorização da obra mas antes 

a intenção de tornar a obra inseparável de um fazer, qualquer que seja o programa.  

 

2. A CORPOREIDADE COMO MEDIA NA ARTE 

2.1. A expressão corporal 

Um corpo não é uma entidade abstracta, um receptáculo onde se 
podem colocar atributos tais como alto, baixo, forte, magro; não é 
uma esfera a que se circunscreve o ser num determinado tempo, mas 
é uma energia, onde se circunscrevem circulações, substâncias, 
forças, pigmentações, comportamentos resultantes de técnicas e de 
linguagens a que está permanentemente sujeito. Esta é uma 
constatação essencial e uma alteração radical no modo de colocar o 
problema do corpo no final do século. 

 

A par desta constatação, uma outra: a de que não existe um corpo 
padrão, mas existem corpos…todos eles corpos que, no caso 
presente, devem ser considerados forças criadoras de expressões que 
se podem designar como artísticas (...) 

(António P. Ribeiro, 1997) 

 

O corpo tem vindo a assumir cada vez maior importância na arte 

contemporânea, principalmente nas artes que assumem o corpo como media. No 

entanto o corpo, como tem vindo a ser demonstrado por alguns ensaístas, tende 

a escapar ao enquadramento e à apropriação, tanto nas actividades criativas 



como comunicacionais, referindo-se o corpo como “algo absolutamente 

irrepresentável, que tentamos apreender, nomeando-o como sujeito” (Ribeiro, 

1997: 18).  

Como defende Pinto Ribeiro, é na conciliação do campo linguístico e 

figural da actividade performativa que o corpo não consegue fugir à possibilidade 

de narrativa, não sendo possível, nestes casos, existir uma citação sem que tal 

não seja uma caricatura. No entanto, é ainda no campo estético, coreográfico e 

performático onde se têm produzido alguns dos seus discursos, mesmo que 

incompletos.  

A impossibilidade de realização de um arquivo das Artes do Corpo é 

também característica desta actividade criativa, reafirmando as ideias, já 

apresentadas neste trabalho, de Amélia Jones, ao referir a importância da 

enorme intersubjectividade das técnicas de registo da performance. Devido ao 

seu carácter retrospectivo a performance interpretativa deixa de lado os 

processos narrativos, comportamentais e de intencionalidade específicos. O 

discurso crítico é apenas o produto de uma interpretação dispersa e fragmentada 

do que “resta do seu comportamento”, nunca da acção em si mesma, num 

tempo e espaço já não presentes e, obviamente, sujeito à limitação do olhar e da 

memória do espectador ou crítico, dificultando a possibilidade de um discurso 

homogéneo. Caminhamos, assim, para a ideia de inconceptualização do corpo, 

defendida por Pinto Ribeiro, apresentando as inscrições do comportamento 

corporal como “vestígios fantasmagóricos”. Na tentativa de um discurso crítico, 

devemos ter em atenção a sua especificidade, porque se apoia num trabalho de 

reconstituição e descodificação “a partir de um universo fundamentalmente 

constituído apenas por imagens e por figuras, quer porque estas imagens, tendo 

uma existência material fugaz, são, como nos sonhos, imagens de superfície, 

estão sujeitas a uma permanente e infinita re-elaboração no trabalho de 

recordação e de invocação mnemónica” (p.20-21), aproximando esta actividade 

crítica à técnica de restauro. 

Partilhemos com Pinto Ribeiro a sua ideia de que as artes do corpo são 

“artes onde a tensão resulta do par fisicalidade/corporeidade que se 

sobrepõeàenunciação. São artes onde a trajectória do corpo se impõe à 

narratividade; e são artes ao vivo, no sentido mais radical do termo” (p.112). As 

artes do corpo impõem o ver ao ler, a fragilidade e o efémero do corpo, do 



movimento e do gesto que estão sempre presentes e onde o afecto é o suporte 

de muitas das coordenadas e opções críticas com que as reflectimos ou 

pensamos. 

Quanto à comunicação nas artes do corpo, é na body art e na 

performance que o artista tenta ultrapassar a sua incomunicabilidade e criar uma 

relação directa com o público, assumindo um papel de comunicador e colocando 

de certa forma a arte na era da informação, ao centrar o papel do artista na 

mensagem como prática artística. Mesmo nestas manifestações artísticas, além 

de uma abusiva utilização do impacto visual, emocional e experiencial, a falta de 

uma estrutura verbal aproxima-as de uma linguagem não-verbal, criando uma 

enorme dificuldade em se assumirem nos media como discurso artístico 

especifico porque, como sabemos, a comunicação assenta maioritariamente e 

prioritariamente na linguagem verbal.  

Convém, no entanto, considerar que mesmo admitindo a possibilidade da 

existência de uma expressão corporal, não se pretende encontrar valores de 

verdade ou de libertação. Temos a consciência que a comunicação decorre 

sempre de uma forma difusa, podendo mesmo afirmar a sua impossibilidade no 

âmbito do que é racionalizavel em linguística verbal, como já atrás foi referido, 

havendo mesmo alguns autores que refutam definitivamente esta hipótese. 

Michel Bernard afirma a expressão corporal como um dos maiores mitos da 

nossa sociedade e que apenas funciona “como uma terapia da violência física”1. 

Assumir o paradigma de comunicabilidade é afirmar que existe um espaço 

de representação onde ela ainda é possível e esse espaço é definido como de 

“imaginário”. Este espaço, segundo Pinto Ribeiro, é um espaço de polissemia e 

sem o qual é impossível algo acontecer, ou seja, é um lugar do acontecer, sendo 

apenas “visível no sonho, no delírio, na imaginação criadora e na expressão 

corporal” (p.65). 

 

2.2. A corporalidade / fisicalidade da imagem 

                                                             
1 Citação de  Michel Bernard, Quelques pratiques corporelles maintenant, in, Le corps expressif ou 

l´hombre fallacieus de la voix, Paris, delarge,  1978, onde este autor contradiz  qualquer hipótese de 

expressão corporal (Ribeiro, 1997: 65). 

 



Há diversos artistas que utilizam a pintura como forma de possibilidade de 

“um processo performativo do corpo”, como é o caso de João Queiroz. Embora 

podendo ter origem nas referências das acções performativas, que Kaprov 

encontrou no acto de pintar de Pollock, actualmente este processo já faz parte 

do que é definido como um campo de procedimento estabelecido pelo artista. 

A corporalidade e fisicalidade da imagem surgem como formas de 

descobrir na pintura «uma coisa ridícula, como copiar um postal…”. “…não ter de 

inventar nada, esquecer tudo o que se pode entender como pintura – cor, 

composição, espaço – e todas as coisas que previamente sabemos e 

pensamos»2, ou ainda, como Luc Tuymans, entre outros pintores das últimas 

gerações, para quem a apropriação, o erro e o fracasso são um programa, 

realizando pinturas a partir de imagens fotográficas, de filmes, vídeos ou 

captadas num ecrã televisivo. Quando se generaliza o recurso de imagens vindas 

de outros suportes, posteriormente trabalhadas ou apenas reproduzidas, já não 

se trata de ser apenas uma relação de comunicação que esta pintura estabelece 

com os seus “modelos fotográficos” numa grande generalização, mas da sua 

aproximação em alguns casos ao pixel do computador, o que nos leva a 

interrogar se esta pintura não colocará definitivamente em causa “a ética 

produtiva” e a natureza da pintura actual (Sardo, 2006:11). 

 

2.3. O gesto 

É no cinema, na dança e na poesia que a actualidade tenta recuperar o 

controlo do gesto que, de certa forma, já há muito se encontra perdido. Esta é 

uma das muitas considerações e reflexões que Agamben faz sobre o gesto.  

Embora a dança moderna seja o que Agamben considera ser uma 

tentativa desesperada da humanidade de querer recuperar algo “que tinha 

acabado de lhe escapar para sempre” (Agamben, 1997:18), é na imagem, não 

enquanto noema3 e como interrupção do fluxo do tempo no instante, como 

apresenta Barthes, mas como “fragmentos de um gesto ou como fotogramas de 

                                                             
2 Gerard Ritcher, The Daily Pratice of Paiting, Writings 1962-1993, Thames and Hudson, Londres,1993, 

p.31. in (Sardo, 2006:09) 

3 “noema” termo apresentado por Roland Barthes como um «isto foi» e como representação pura do 

tempo (La Chambre Claire, Cahiers du Cinéma, 1980). 

 



um filme perdido” (p.19), que o gesto se recupera como medialidade de um 

movimento “que tem em si o seu fim próprio” (p. 20). Exorcizando o poder 

paralisante da imagem, o cinema assume a tarefa de introduzir no sonho de um 

gesto, o seu despertar. 

Para Agamben, o gesto é uma medialidade pura e sem fins, como objecto 

de comunicação de uma comunicabilidade. Não tendo nada para dizer, o gesto 

não tem memória permanente, dissimula e é mutismo, logo não se reencontra na 

linguagem.  

Não deixa contudo de ser interessante, sendo o gesto em primeira 

instância do âmbito da acção, ele já não faz parte do agir nem da produção, 

segundo Agamben, o gesto já não pertence apenas à dimensão estética, mas 

através do cinema ele pertence também à dimensão ética e politica, assumindo-

se como sendo o seu elemento central.  

 

3. O CAMPO ALARGADO DA ARTE 

O ponto de partida do conceito de «campo expandido» foi apresentado por 

Rosalind Krauss no ensaio “Passages to Modern Sculpture”`,  em 1979, por altura 

do debate acerca da autonomia dos meios artísticos. Krauss referia-se à relação que 

a escultura estabelece com a paisagem e a arquitectura, tendo como referências 

muitos dos trabalhos dos movimentos do Minimalismo e na Land Art, mas também 

nas instalações e nos Happenings, onde se estabelecia um diálogo entre o sujeito, o 

objecto, o espaço real e o tempo, ou seja, a sua externalidade. Alguns autores 

encontraram novas espacialidades para as suas intervenções artísticas como Robert 

Morris, Donald Judd, Gordon Matta-Clark, Robert Smithson, James Turrel ou Dan 

Grahan, aproximando a criação artística dos «espaços reais». De certa forma, do 

que se falava era da diversidade de situações e contextos em que as obras eram 

apresentadas, remetendo para outro conceito o site-specific. Desde as suas origens, 

nos anos 60, do século XX, o conceito de site-specific refere uma obra de arte 

designada especificamente para um determinado local físico e concreto, sendo esse 

local parte intrínseca da obra ou projecto artístico.  

Não é só no âmbito da escultura que, na arte contemporânea, se tem vindo 

a reflectir sobre o campo expandido da arte, mas também na pintura. Estes 

conceitos começam a ser considerados por alguns artistas como opção à ideia da 



morte da pintura, encetando uma busca no alargamento do campo pictórico. 

Criando uma nova espacialização na pintura, estes artistas apresentam os seus 

trabalhos em novos suportes e numa aproximação à sua tridimensionalidade, 

levantando algumas questões na relação espacial que estabelecem com o 

espectador, muito próximas de práticas conceptuais, minimais, pós-minimais ou da 

instalação. Poderemos citar Katherina Grosse, Franz Ackerman, Hugo Canoilas, 

Adriana Varejão e Ângela de la Cruz, como alguns dos artistas com preocupações 

de expansão espacial e atmosférica na sua pintura. 

O campo expandido, é também, mais recentemente, um termo utilizado para 

classificar as práticas artísticas próximas da estética relacional, tanto na curadoria 

como na criação artística. Gabriela Vaz-Pinheiro chama a atenção que as relações e 

pressupostos próximos do site-specific e principalmente na relação entre o 

espectador/público, o local, o artista/curador e a obra não são pacíficos quando 

estamos a trabalhar com o “sujeito múltiplo” (Vaz-Pinheiro, 2005: 73). O seu olhar e 

a identidade deste sujeito múltiplo e a especificidade de um lugar são 

“politicamente carregados”, podendo esta fluidez pôr em causa a forma linear de 

abordagem, onde apenas entrem factores da relação entre o criador e o espaço. 

Nesta relação, entram certamente conceitos como o“campo expandido”, de Rosalind 

Kraus, que chama a atenção para o contexto e ainda para conceitos da “arte 

pública”, permitindo reinventar não apenas o processo criativo mas também as 

funções dos lugares onde estas actividades se desenvolvem. 

Quanto ao papel do público, enquanto audiência, cada vez mais nos 

apercebemos da sua importância interactiva, não só como testemunho de presença, 

mas também como elemento participante em todo este processo. Os modos de 

produção artísticos na contemporaneidade pressupõem a utilização não só desta 

interactividade, mas recorrem também, a metodologias do campo sociológico como 

recolhas, registos, gravações, permitindo uma certa transferabilidade mútua entre o 

lugar e o criador (p.76). É esta transferabilidade, em detrimento de uma ideia de 

especificidade, segundo Gabriela Vaz-Pinheiro, onde poderemos encontrar as 

possíveis respostas às muitas das questões que se levantam na curadoria do local. 

A relação entre o individual/local e o global tem vindo também a ser 

questionado, principalmente nas teses mais carregadas do politicamente correcto. 

Trabalhar o local de uma forma isolada de toda a multiplicidade global pode não 

trazer vantagens. Poderemos sim, trabalhar o global de uma forma local e não 



deixar que o inverso aconteça, a não ser que seja o nosso objectivo. Segundo 

Gabriela Vaz-Pinheiro, o grande problema do criador é ser capaz de resistir às 

“recorrências culturais do quotidiano” no trabalho que se realiza, servindo apenas 

uma aproximação à universalidade da obra de arte, já bastante criticada. A solução, 

segundo esta artista e programadora local, passa por “negociar” o local como 

privado com a aspiração da função comunicativa da obra de arte, menos local e 

mais universal. 

As artes do corpo, como o teatro, a dança e as artes performativas, são 

linguagens que a partir dos finais do século XX se impuseram facilmente como 

novas linguagens artísticas de grande impacto junto do público. Mesmo sendo artes 

que pela sua especificidade própria, a fisicalidade e a presença se sobrepõem à 

enunciação e à narratividade, existe, no entanto, um maior imediatismo no acesso 

ao seu discurso, mesmo que abstracto, havendo sempre uma experiência a 

partilhar. Se a dança chamada erudita era considerada elitista, as artes do corpo, 

como toda a arte contemporânea cada vez mais, devido à democratização cultural, 

deixam de ser apenas consumidos pelas elites culturais, criando-se à sua volta 

novos públicos, novas tribos (Ribeiro, 2000:25). A procura de uma prática cultural e 

artística que se tornou cada vez mais híbrida e espontânea introduziu novas 

experiências nessas mesmas práticas. Se, por um lado, se vai instalando e 

fidelizando um novo público à volta destes projectos e destes locais, que funcionam 

como aglutinador de grupos, também muitos artistas utilizam estes projectos e 

locais como residências artísticas, onde desenvolvem temporariamente trabalho 

criativo tanto em projectos individuais como colectivos, sendo por muitos referidos 

como ateliers em espaço expandido. 

Estas experiências, tendo como referência a condição de colaboração e co-

participação, abriram espaço a novas linguagens e novos posicionamentos quanto à 

actividade artística, permitindo novas redes comunicacionais, aproximando do 

espaço da esfera pública os diversos discursos e práticas criativas / curatoriais da 

arte contemporânea, não tendo apenas como preocupação o âmbito artístico, mas 

também a sua integração com questões de âmbito social e local. Esta expansão 

topológica não deixa de promover, por vezes, uma dimensão política, com uma 

intenção crítica e reflexiva, tornando-se mais como uma experiência colectiva do 

que numa exposição ou espectáculo. 



Como experiência curatorial referimos o projecto de dança contemporânea 

“O Espaço do Tempo”, um projecto pensado, estruturado e produzido pelo criador 

Rui Horta no Centro Coreográfico, instalado em Montemor no Convento da 

Saudação. Este projecto possui uma estrutura transdisciplinar e como preocupações 

principais tem o apoio aos criadores, a exigência de um elevado nível de qualidade 

em todas as actividades que desenvolve, o diálogo, pesquisa, experimentação e 

cruzamento entre as diferentes vertentes das artes performativas e a integração das 

diferentes artes com as artes do espectáculo. Além de promover uma troca de 

experiências criativas de âmbito internacional, tem ainda como objectivos a criação 

de novos públicos e emprego, tentando contribuir para o desenvolvimento artístico 

e económico da cidade e da região.  

O Espaço do Tempo serve de apoio a inúmeros criadores nacionais e 

internacionais. A linha fundamental de trabalho situa-se na pesquisa, no laboratório 

e na experimentação, como base da renovação e da inovação das linguagens 

artísticas, criando novos discursos artísticos transdisciplinares, dedicando enorme 

atenção ao diálogo entre as diversas formas artísticas como espaço aberto a ideias 

e projectos criativos. Enquanto interface entre as diferentes formas artísticas, este 

projecto coloca a ênfase na utilização das novas tecnologias. 

As principais e actuais linhas da estratégia de programação do Espaço do 

Tempo são a residência a criadores na criação de novas obras, continuando a 

programar a nível nacional e internacional, programar em rede com outros teatros, 

espaços culturais e circuitos de difusão em Portugal, influenciando boas políticas de 

programação. Apoio à internacionalização de criadores portugueses e integração 

nos circuitos de criação europeu são também uma das linhas principais da sua 

actividade. No plano cultural preocupa-se também com a relação que estabelece 

com a comunidade em geral, e em particular com as escolas, na criação de novos 

públicos, pensando contribuir para o desenvolvimento integrado no concelho de 

Montemor. 

Alexandra do Carmo é uma outra artista que tem desenvolvido o seu 

trabalho artístico à volta do conceito de campo alargado. Além de desenvolver um 

projecto artístico “The steam Shop”, em Julho de 2006 na Fábrica da Pólvora em 

Barcarena, apresentou também um trabalho, que se caracterizou por uma prática 

artística chamada de processos etnográficos e consistiu na (re) activação da 

“possibilidade de experiência colectiva enquanto gesto de construção da memória 



através da incorporação de processos de socialização normalmente não-artísticos” 

(Marques, 2006). A sua intervenção artística constou de um ateliê/estúdio onde 

ocorriam entrevistas a ex-operários sobre a fábrica onde tinham trabalhado, tendo o 

espectador apenas acesso às imagens captadas por uma câmara de vídeo através 

de um monitor, em tempo real. 

A obra desta artista, embora possa ser considerada próxima da estética 

relacional, no entanto, difere desta4, tal como em alguns trabalhos de Hirschhorn e 

Santiago Sierra, onde o visitante não é confrontado directamente. Mantendo o 

«ateliê» afastado do espectador, num campo privado, a artista apresenta a 

rememoração como um resenha de vestígios do passado e impede, assim, as 

«experiências comunicacionais interactivas» que caracterizam os argumentos de 

Bourriaud para a estética relacional. Optando por uma proposta de atitude reflexiva 

por parte do espectador, esta artista acaba por “criar uma tensão deliberada entre 

as esferas do participante (artista e entrevistado) e do não-participante 

(espectador/visitante), ou seja, entre o dentro e o fora do acontecimento” 

(Marques, 2006), aproximando-se das teorias de Bishop e de outros autores que 

questionam o optimismo do consenso de Bourriaud. Bishop afirma que o 

antagonismo das relações de conflito e de debate não é hostil à democracia, pelo 

contrário. Por isso, o trabalho desta artista amplia e apresenta criticamente as 

fronteiras entre o insider e o outsider tanto no social como no estético. Se, por um 

lado, esta estratégia impossibilita o acesso do visitante ao “acontecimento” 

visionado, criando uma tensão entre a presença corporal e a mediação tecnológica, 

demonstra, por outro lado, que é possível fazer coincidir o tempo de criação e de 

recepção artística e, por último, como argumenta o curador Bruno Marques, 

demonstra também, que “o diagnóstico de um «mal» tantas vezes enunciado – o da 

«incomunicabilidade da arte contemporânea» – entrevê talvez uma possível «cura» 

numa atitude mais interrogativa que afirmativa, aberta e relativizante acerca do 

encerramento e delimitação da criação no «topos do privado» ” (Marques, 2006). 

 

                                                             
4 « This expanded field of relational practices currently goes by a variety of names: socially engaged art, 

community-based art, experimental communities, dialogic art, littoral art, participatory, 

interventionist, research-based, or collaborative art. These practices are less interested in a relational 

aesthetic than in the creative rewards of collaborative activity—whether in the form of working with 

preexisting communities or establishing one’s own interdisciplinary network » (Claire Bishop, in The 

Social Turn, Art Forum, 2006). 

 



4. A ARTE COMO EXPERIÊNCIA SENSITIVA 

Mário Perniola (1991) defende ter havido uma alteração profunda no modo 

de pensar da nossa época, o sentir impõe-se ao agir e ao pensar, colocando em 

causa as condições da nossa experiência.  

Nas artes, o sentir em colectivo substitui o sentir individual, e é a estética da 

vida que mais próxima está desta tendência, que se caracteriza pelo imediato e 

instável e apela à participação, integrando afectos e emoções nas obras de arte. Ao 

contrário do que pode parecer, o impulso à vida tem como objectivo experienciar a 

intensidade e não a sua continuidade. Assumindo, por vezes, a aproximação ao 

trágico ou ainda como recuperação da memória de uma realidade vivida e da qual 

se quer apenas a sua sublimação, alguns artistas tendem para a exaltação e 

transcendência da vida, que pode também por vezes integrar a sua destruição. Esta 

é uma tendência característica de alguns dos artistas do período do romantismo do 

século XIX, utilizando o processo criativo como forma de subjectivação, mas 

poderemos também encontrar estas preocupações nas artes do corpo da segunda 

metade do século XX. 

A nossa é uma época da estética, principalmente a partir da década de 60 

do sec.XX, não porque “tudo se harmoniza com todo o irenismo carnavalesco de 

uma ronda cujos participantes trocam máscaras entre si, parodiando-se uns aos 

outros”, mas porque tudo o que nela é efectual é o “já sentido”. Tudo nos é 

apresentado como algo já sentido com “uma tonalidade sensorial, emotiva, 

espiritual já determinada” (Perniola, 1991: 24). Este «já sentido» não nos deixa 

possibilidade de opção, como acontecia com o «está por sentir» de épocas 

anteriores. Agora apenas poderá ser recalcado, ou seja, somos afastados do 

processo de sentir os acontecimentos, as pessoas e os objectos. Em vez de 

estarmos predispostos para viver, podendo optar em recusar, perceber ou sentir 

algo que nos fosse proposto, como acontecia com os nossos antepassados, hoje o 

homem está liberto da opção participação/indiferença, o sentir adquiriu agora “uma 

dimensão anónima, impessoal, socializada que exige ser recalcada”(p.13).  

A dimensão estética pertence agora à sociedade e não ao indivíduo, as 

singularidades que antes eram suportadas por uma interioridade são agora do 

domínio do mundo. O «já sentido» processa-se no interior de um «anónimo 

consenso», impõe-se, por um lado numa pura efectualidade, apenas constatamos a 

sua presença, sem que possamos questionar ou pensar a sua verdade e ao mesmo 



tempo, faculta uma série de esquemas de comportamento ritualizados impelindo ao 

«não agir».  

Na arte, com o kitsh, legitima-se a credibilidade das futilidades, antes 

criticadas, que agora ganham em afirmação. O espectacularismo assume-se como 

experiência já prefigurada, refazendo até a imagem que temos de nós próprios 

como se fosse uma repetição narcísica em que o corpo e a arte são, por vezes, o 

palco de maior visibilidade. É o paraíso do look e da aparência e da reflexibilidade, 

onde o que se espelha já não é o interior mas o exterior das sensações, podendo o 

espelho ser redirecionado. Já não é apenas a obra de arte que circula, quando se 

fala de investimento cultural, mas sim os vestígios, que além da obra em si integra 

também “toda a espécie de documento do autor, como a intervenção ocasional, a 

iconografia, a biblioteca, o manuscrito e coisas semelhantes” (Perniola, 1991: 36).  

Com a inclusão da afectividade e a sensibilidade nas ciências cognitivas, a 

possibilidade de máquinas que sentem tornou-se já num dos objectivos da actual 

investigação científica, deixando de ser “o sentir” exclusivo do homem, adquirindo a 

dimensão estética efectualidade e poder, a questão já não se equaciona sobre 

quem sente mas, segundo Perniola, “sobre quem administra e gere a circulação do 

já sentido” (p.47). 

Convém lançar um olhar critico à tentativa do estético se constituir como 

resposta às crises do sujeito na modernidade que venham a invadir os mais 

diversos domínios da experiência, continuando a reflectir sobre as suas implicações, 

“tanto para a realidade da experiência em geral, quanto para os destinos da 

experiência estética, cujo risco pode ser o da sua própria dissolução” (Cruz, 1991: 

5) 

 

Francisco Palma (2008) 
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