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Resenha: A ontologia da obra de arte, uma abordagem entre a estética e o filosófico na 

arte. 

BENSE, Max. Pequena Estética.Tradução Haroldo de Campos e outros. São Paulo: EDUSP, 
1971. 
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Max Bense nasceu em Strasbourg, 1910, e faleceu em Stuttgart (Alemanha), 1990. 

Estudou na universidade de Bonn a partir de 1930, física, química, matemática, geologia 

dedicando atenção também à filosofia. Em 1937 trabalha sua tese de doutorado cujo título 

Quantenmechanik und Daseins relativität (A Mecânica Quântica e a Existência da 

Relatividade), onde utilizou a noção emprestada de Max Scheler de  existência retaliva,  para 

explicar que as novas teorias não devem contradizer ao mesmo tempo a ciência clássica. 

Bense então se coloca como adversário declarado do socialismo nacional, opondo-se à física 

alemã que demonstrava oposição à teoria da relatividade de Albert Einstein, por sua origem 

judia. Sua tomada de posição o impede de receber sua titulação. A partir de 1938, Bense 

trabalha primeiramente como físico na Bayer em Leverkusen e, antes do início da Segunda 

Guerra Mundial, serviu no exército como meteorologista. Em 1945, a universidade de Iena 

lhe nomeia curador e lhe dá habilitação como professor extraordinário pela propedêutica 

filosófica e científica, à Faculdade de Ciências Sociais e Pedagógicas. Entre 1954 e 1960 

dedica-se a escrever os quatro volumes de Aesthetica (LARANGE, 2009). 

 Foi filósofo, autor e ensaísta, conhecido não só na Alemanha, por seus trabalhos sobre 

as  teorias das ciências lógicas, a estética e a semiótica. Seu pensamento liga as ciências 

naturais, a arte e a filosofia numa perspectiva comum de forma a definir um tipo de 

racionalidade de como o racionalismo existencial pode evitar a separação entre um 

pensamento reservado às ciências naturais e um pensamento reservado às ciências do espírito.  

Em seu livro Pequena Estética, o autor desenvolve uma estética da informação que 

interroga a valorização da obra de arte a partir do processamento das informações. Para tanto 

ele recorre à semiótica de Charles Sanders Peirce. A obra é resultado de um trabalho que se 

encontrava em desenvolvimento desde 1954 e que, neste volume, foi dividido em duas partes, 

a primeira intitulada “Pequena Estética” (Aesthetik) e a segunda “Pequena Antologia 

Bensiana” (formada por vários textos de Max Bense). 
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Na primeira parte da obra, o autor trata sua estética como sendo um estudo em 

progresso, e que pode ser entendido como “científico” e, por esta razão, sujeito a futuras 

modificações. Bense propõe, em seu livro, uma atenção voltada para o campo das 

experimentações, uma reflexão sobre o novo dentro do campo da produção artística. Sua visão 

filosófica da questão estética é totalmente inovadora visto que esta não se ocupará mais das 

questões do “Belo”, sendo vista como científica. Para isso, faz uma abordagem empírica, 

através da mensuração dos estados estéticos e, em muitos momentos, é privilegiada a pura 

materialidade estatística nas artes estudadas. Bense cria, assim, uma espécie de sistema de 

pesquisa que visa à verificação dos “estados estéticos” presentes na obra de arte.  

Na segunda parte do livro, o autor aborda a dimensão prática de muitos conceitos 

teóricos desenvolvidos em sua estética, além de demonstrar seu interesse como filósofo pelas 

manifestações de vanguarda da cultura brasileira dos anos 1950. 

O livro nos mostra o firme posicionamento de Bense, pois este, apesar de grande 

estudioso das obras de Hegel, em sua obra demonstra total afastamento de uma estética de 

cunho interpretativo, totalmente voltada para seu ideal de beleza, baseada nas antigas bases 

filosóficas da “ideia” e “ideal”. Bense volta-se a uma estética livre das amarras tradicionais da 

religião e seu conhecimento teológico ou filosófico e da moral, declarando sua estética como 

moderna e visando a aptidão dos estados de verificação dos produtos artísticos. 

O autor esclarece sua aspiração a uma estética de cunho científico, não havendo de sua 

parte uma pretensão em estabelecer o que “deve ser” a arte ou o “Belo”. Sua atitude visa 

buscar o significado de uma estrutura que possibilite o alcance de possibilidades que se 

apresentam na experiência estética, ou seja, o lugar onde pode testar a validade das suas 

teorias, do mesmo modo como as observações de laboratório servem de objeto de reflexão 

para o físico e seu pensamento. Assim sendo, o autor atribui sua ambição a uma possibilidade 

de imparcialidade no tratamento da obra de arte que, até então, estava sujeita às análises dos 

críticos de arte. Estes, em sua opinião, nem sempre conseguem conferir à obra de arte a 

merecida ou devida análise, de modo que, quase sempre, a obra fica sujeita aos vícios de 

análise por parte da crítica da arte.   
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