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A estética pragmatista começou com John Dewey e quase terminou com ele. 

Dewey celebrou a experiência estética, tornando-a o verdadeiro centro de sua filosofia 

da arte. Seu objetivo era romper o domínio asfixiante do que chamou de “concepção de 

arte de museu”, o que separa da vida real os objetos da “arte elevada”. Para Dewey, a 

essência e o valor da arte não estão nos artefatos per se, mas na atividade dinâmica, em 

desenvolvimento e experimental através da qual tais artefatos são criados e percebidos. 

Ao repensar a arte em termos de experiência estética, Dewey contava que 

pudéssemos ampliar e democratizar radicalmente os seus domínios e integrá-la mais 

plenamente ao mundo real. A influência de Dewey na estética americana foi 

significativa, mas de duração muito curta; ela foi submersa já em 1950 pela crescente 

corrente de estética analítica. Para ajudar a cultura contemporânea a reviver a estética 

pragmatista, tenho tentado lidar com dois problemas em John Dewey: primeiro, seu 

gosto conservador, que mesmo em 1934 não se estendeu realmente para a arte moderna 

que foi logo substituída pelo pós-impressionismo; e segundo, sua frequentemente 

problemática teoria da arte como experiência. 

Dewey vagamente aponta na direção de uma revalidação da arte popular, 

queixando-se de que as artes populares não foram apreciadas como arte porque elas não 

obtiveram atenção literária. Ainda que ele mesmo tenha falhado em dar à arte popular 

mais do que menções fugazes. Enquanto seu texto contém análises estéticas com 

ilustrações de trabalhos das artes superiores e das artes folclóricas não ocidentais, não 

há discussão real sobre as artes populares.  

Além disso, as passagens de Dewey referentes a filmes, jazz e quadrinhos se 

concluem com a associação destes ao “barato e vulgar para os quais a frustrada fome 

estética das massas é dirigida”. Sem a atenção estética voltada para a arte popular, como 

elas podem escapar de sua imagem barata e vulgar? E por que Dewey não forneceu essa 



atenção quando elas carecem disso mais do que a arte elevada e a arte folclórica, que já 

conquistaram seu reconhecimento estético? A provável resposta de Dewey, aqui, seria 

apelar para a sua teoria da arte como experiência – poderosa experiência 

transformadora. Se a arte é definida como uma experiência, então é simplesmente 

experienciando-a que a experiência poderia estabelecer um objeto de cultura popular 

como um trabalho de arte. Mas como a experiência estética pode reivindicar tanto? 

Desde que Dewey define a experiência estética em termos de qualidade imediata 

não discursiva, ela permanece essencialmente muda, não importa o quão poderoso 

seja seu impacto. Portanto, ela não pode, em si mesma, oferecer legitimação adequada 

para julgamentos críticos. Por ser a legitimação social e justificatória, ela requer 

significados discursivos de formação de consenso. Em suma, a crítica da arte é 

requerida não simplesmente para aguçar a percepção para a experiência, mas também 

para fornecer as pré-condições sociais e práticas necessárias para a apreciação estética 

apropriada. 

Isso aponta para a segunda dificuldade na estética deweyana: sua definição 

global revisionista de arte como experiência é extremamente problemática e assim 

tendeu a descreditar toda a sua teoria estética aos olhos de filósofos treinados 

analiticamente. Muita arte, particularmente arte ruim, falha em engendrar a experiência 

estética deweyana, que, por outro lado, frequentemente aparece fora dos limites 

institucionais da arte. Além do mais, embora o conceito de arte possa ser um pouco 

reformado, ele não pode ser convincentemente redefinido de um modo global, de 

maneira a se tornar coextensivo à experiência estética. Não importa o quão poderosa e 

universal seja a experiência estética dos pores do sol, nós dificilmente iremos 

reclassificá-la como trabalhos de arte. 

Há outra razão pela qual a filosofia analítica tendeu a ser extremamente crítica 

do conceito de experiência estética de Dewey, amiúde abstendo-se de seu uso e 

condenando-o como uma quimera. Enquanto Dewey define arte como uma experiência 

estética, ele também define essa experiência como indefinível e inefável, através de sua 

qualidade imediata não discursiva. Além disso, ele parece tratar a arte muito como uma 

essência a-histórica universal, em vez de destacar suas inevitáveis inflexões históricas e 

estruturações culturais. 



Contudo, a alegação de que a experiência estética deve envolver mais do que 

um sentimento fenomenológico imediato e vivo não implica que tal sentimento imediato 

não seja crucial para a experiência estética. Outrossim, a alegação de que a experiência 

estética requer mediação cultural não implica em que seu conteúdo não possa ser 

experienciado imediatamente. Muito do meu trabalho atual em pragmatismo é defender 

o conceito de experiência estética e o conceito de experiência em geral tornando-os um 

caso para a presença e o valor das dimensões não discursivas da arte, da vida e da 

experiência. 

A estética pragmatista não apenas procura a melhor e mais corpórea apreciação 

das diversas formas de arte, mas também aumenta nossa experiência de vida. Então, em 

meu último trabalho, “Performing Live”, minhas explorações estéticas cobrem do rap e 

da música country à flanêrie techno, cyber espacial e urbana, culminando em minha 

teoria da “Somestética” (Somaesthetics), que mostra como a rica aquarela das 

disciplinas do corpo contemporâneo podem melhor ser mobilizadas por nossa aptidão, 

consciência e qualidade de vida melhoradas. 

 


