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Resumo

Este artigo procura identificar e criticar algumas das ideias, convicções, 
assunções, palavras e conceitos que se generalizaram nas últimas déca-
das no espaço público europeu, a partir de documentos (relatórios, re-
comendações, pareceres, legislação, estudos comparativos) publicados 
por agências, organizações e redes europeias responsáveis pela política 
e investigação no campo das artes, educação e cultura. O objetivo é 
perceber como nessas publicações, de larga difusão e circulação ‘digi-
tal’ a uma escala global, se evidenciam formas de falar e pensar sobre 
o estado das artes no sistema de educação: quais os objetivos, funções, 
impactos e efeitos que lhes são atribuídos no contexto da chamada so-
ciedade do conhecimento (ou ‘capitalismo cognitivo’), onde foco na tra-
dicional ‘educação’ está a ser redirecionado para o problema da ‘apren-
dizagem’.

Palavras-chave: educação artística, políticas da educação, Europa, es-
cola pública, currículo.

Abstract
This article seeks to identify and to criticize some of the ideas, beliefs, 
assumptions, words and concepts that become widespread in recent 
decades in the European public space, through documents (reports, 
recommendations, legislation, comparative studies) published by Eu-
ropean agencies, organisations and networks responsible for policy-
-making and research in the fields of the arts, education and culture. 
The goal is to understand how in these publications, of widespread 
‘digital’ circulation and dissemination on a global scale, the ways of 
talking and thinking about the state of the arts in the educational sys-
tems becomes evident: what are the goals, functions, impacts and effec-
ts assigned to arts education in the context of the so-called knowledge 
society (or ‘cognitive capitalism ‘), where a focus on traditional ‘educa-
tion’ is being redirected to the problem of ‘ learning ‘.

Key Words: art education, education policy, Europe, public school, 
curriculum.

Introdução: para uma crítica das evidências presentes

“(…) All in all you’re just
another brick in the wall (…)” 

(Waters, 1979)

Banalizou-se hoje, um pouco por todo o mundo e, sobretudo, no 
espaço europeu, a ideia (leia-se: crença ou convicção) de que a escola 
(leia-se: escola pública) é uma instituição que sistematicamente “mata 
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a criatividade” (Robinson, 2006), pelo facto de ser estruturalmen-
te imune à mudança (Kegan & Lahey, 2009) e adversa a correr riscos 
(Cachia & Ferrari, 2010). “It is a undeniable historical fact that edu-
cation tends to look backward and train for past demands, instead of 
preparing students for the future” (Prins, 2015: sp). Esta mesma ideia, 
crença, convicção generalizada de que na escola não há lugar para a cria-
tividade e a inovação tornou-se uma verdade socialmente inquestionada 
e mediaticamente disseminada na última década e, por conseguinte, 
transformou-se numa espécie de senso comum ou cliché – ou aquilo 
que Edward P. Clapp designa como “core assumption” (2010) – que 
atravessa e impregna os discursos e os modos de pensar de professores, 
artistas, educadores, mediadores e especialistas envolvidos no campo 
da educação artística, ao mesmo tempo que lhes permite fundamentar 
“posições” e “tomadas de posições” (normativas ou consensuais, alter-
nativas ou diferenciadas) no “campo da produção cultural” (Wacquant, 
2005: 17; O’Neill, 2007: 14). 

As críticas atuais à gramática escolar que se democratizou no Oci-
dente desde meados do século XIX (Tyack & William, 1994), viraram 
elas mesmas uma espécie de “linguagem comum” (Ros et al, 2014: 14) 
que atravessa todo o discurso e modus vivendi das sociedades neo-libe-
rais numa tentativa porventura desesperada de reverter o processo ace-
lerado do seu próprio esgotamento e esvaziamento criativo nesta era 
do “capitalismo cognitivo” e da “precariedade” (Raunig, Ray & Wu-
ggenig, 2011). E, se bem que agora se reconheça que a criatividade não 
é um apanágio das artes, dos artistas ou da educação artística (Banaji, 
Burn & Buckingham, 2010; Fleming, 2010), muitas têm sido as esperan-
ças, responsabilidades e expectativas (sociais, económicas, psicológicas 
e morais) depositadas nestes para que aquela seja efetivamente possível 
num presente que se pretende de mudança cultural e política (UNES-
CO, 2006; Bamford & Wimmer, 2012) no sentido de nos preparar para 
“participar” nas “realidades” da “aprendizagem ao longo da vida” – li-
felong learning (LLP, 2015; UNESCO-ILL, 2016), e num futuro essencial-
mente dominado pela “tecnologia” e “literacia digital” (Loveless, 2007; 
Nyst, 2017; UNESCO-ICT, 2018; EC, 2018a).  

Com efeito, a crítica permanente à escola e ao sistema de ensino, 
embora não sendo de todo um fenómeno inédito na história da educa-
ção, ou um atributo exclusivo do nosso tempo (Cabeleira, 2013), tem 
vindo a afirmar-se (sobretudo desde 2007-08, com as crises financeiras 
que abalaram o mundo e, em particular, Portugal) como condição da 
possibilidade de pensar e falar acerca das evidências e urgências, para-
digmas e paradoxos que caracterizam as relação entre ‘o artístico’ e ‘o 
educativo’ e ‘o criativo’ na contemporaneidade (Hernandéz, Terrasêca 
& Paiva, 2013; Ferreira & Nolasco, 2014; Eça & Saldanha, 2016), desig-
nadamente, naquilo que diz respeito à definição de lugares, papéis, 
funções para a educação artística nas instituições escolares públicas e, 
mais concretamente, na chamada escola de massas (leia-se: escola de-
mocrática). Esquecemo-nos, porém, com demasiada facilidade, de que 
nem sempre foi assim, e que a escola pública, universal, gratuita e obriga-
tória – hoje um dado adquirido para muitos de nós, privilegiados – está 
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em vias de deixar de ser assim (Cabeleira, 2017: 134-35).
É partindo de convicções e assunções como essa de que a esco-

la asfixia a criatividade e as disciplinas criativas – cuja prova se con-
firma no facto de as artes só muito precariamente (sobre)viverem no 
sistema de educação formal sob constante ameaça e perigo de extin-
ção (Eça & Saldanha, 2016; Last, 2017) – que muito daquilo que pode 
ser dito, pensado e feito quanto à educação artística tem vindo a ficar 
crescentemente confinado (ou simplesmente reduzido) a uma luta pela 
demonstração de “evidências” (Deasy, 2002; Ruppert, 2006; Bamford, 
2006; Burnaford et al. 2007; Winner et al. 2013; Brown, 2014; Ludwig 
et al. 2017) que possam conduzir ao reconhecimento social e político 
da excepcionalidade criativa das artes como um bem de interesse e utilidade 
pública e, assim, assegurar a sua respetiva integração, permanência e 
reforço no interior do currículo escolar. 

(...) being asked to respond to formulas, often im-
ported from the business world where the big E-s, 
of effectiveness, efficiency, efficacy and entrepre-
neurship reign, that leave no space for the ‘une-
xpected’ or ‘surprising’. The demand to evidence 
value in purely economic terms has resulted in 
increasingly less space for work that is radical or 
antagonistic. Or for the risk-taking that takes into 
account the possibility of ‘failure’ (...) Measuring 
value needs to be about capturing ways, ‘in which 
people change (...)’. (Tiller, 2014: 3-4)

Dada a atual ênfase (para não dizer, obsessão) colocada na 
prestação de contas e nos imperativos de medição, avaliação e com-
paração de resultados, benefícios, efeitos e impactos das diversas disci-
plinas artísticas num ensino-aprendizagem que se pretende de “qual-
idade” e “excelência” (Seidel e tal, 2009; Hoorn, 2014) e na “aquisição 
de competências culturais e criativas, dentro e fora das escolas, para 
cumprir os requisitos das indústrias criativas e culturais” (Bamford & 
Wimmer, 2012: 6), e dado também o privilégio quase exclusivo que os 
governantes, administradores e ‘policy-makers’ (nacionais e internacio-
nais) têm vindo a conceder às “competências” de literacia e numeracia 
como “chaves” (key-competences) que garantam o acesso, a integração, 
a participação e o sucesso de todos (numa lógica de competitividade e 
empregabilidade) na “economia do conhecimento” da sociedade de 
consumo a uma escala “global” e “digital” (EACEA-Eurydice, 2009; 
Gander, 2013), a necessidade e urgência de uma atitude crítica (Fou-
cault, 1990) perante todas estas exigências e expectativas que sobre nós 
recaem impõe-se hoje como condição não só da possibilidade de so-
brevivência, como sobretudo da própria pertinência de existência das 
áreas artísticas no currículo da escola pública.1 Só pelo exercício dessa 

1  Entenda-se aqui crítica também no sentido de colocar em crise. A par 
da noção de autonomia, a ideia de crise foi aquela que mais marcou o discurso 
sobre a instituição escolar, designadamente, a universidade e a escola de arte 
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atitude crítica – isto é, “a crítica à maneira como se discute a educação 
hoje em dia” (Nóvoa, 2007: 5) – poderemos avançar e sustentar outros 
argumentos de defesa e modelos de advocacy do campo da educação 
artística que, ao invés da mera reacção compulsiva e circunstancial às 
“ofensivas do poder”, se consubstanciem efetivamente numa “postura 
radical” (APECV, 2014). 

A respeito desta espécie de estado de crise permanente (normali-
zada e normalizadora) a que nos habituámos a habitar nos dias de hoje, 
talvez valha a pena meditar naquela célebre máxima de Teófilo Braga 
que diz: “as grandes crises fazem aparecer os grandes homens” (Mário, 
1883: 2). E também no seu inverso: são os “grandes homens” que fazem 
aparecer “as grandes crises” (Cabeleira, 2013: 761). Que a educação ar-
tística possa extrair da meditação sobre esta máxima (e do seu contrá-
rio) uma lição de intransigência2 – porventura, a mais ambiciosa e utópica 
de todas as intransigências, a da dissidência, a da subversão – para o seu 
futuro: não quero ser governada deste modo, em nome destes princí-
pios, tendo em vista estes objetivos e por meio destes procedimentos. 
Não desta forma, não para isto, não a este preço.

Que a educação artística – e a educação pública, em geral –, pos-
sam colocar efetivamente em crise e em perigo todas essas ideias-já-feitas 
e imposições de resultados a problemas pré-definidos (os quais aceita-
mos e aos quais nos submetemos de livre e espontânea vontade) como 
se não tivéssemos, afinal, outra escolha senão alinhar com as servidões 
e escravidões, da existência e do pensamento, que atualmente gover-
nam a nossa vida pública e privada, e que começam todas na forma 
como desdenhamos da escola, como se esta fosse o pior dos males que 
nos assolam o corpo e o espírito. 

Eu – que nunca serei um ‘grande homem’ – dou-me ao luxo de 
imaginar uma educação artística que deixe, de vez, de estar ‘em peri-
go’, para passar a ser ‘um perigo’ na/da escola pública. Uma educação 
artística capaz de fazer explodir, de uma vez por todas, a gramática. 
Mas quem, de nós, está disposto a correr esse risco? Quem, de nós, se 
arrisca a ser um mau aluno, um mau professor, um mau mediador destas 
narrativas-mestras que nos impõem e que nós, de livre e espontânea 
vontade, colocamos em prática no terreno? Muito provavelmente não 
haverá nenhuma resposta ou solução para estas perguntas. Nem é meu 
objetivo aqui dà-las ou encontrá-las. Como diz o ‘grande’ Pessoa (gran-

modernas. “A palavra crise foi, de resto, o grande motor estrutural e estru-
turante das sociedades demo-liberais, tendo-se tornado essencial ao regular 
e normal funcionamento do aparelho produtivo, reprodutivo e digestivo do 
Estado moderno (…). Etimologicamente falando, a palavra ‘crise’ mais não sig-
nifica do que ‘separação’: ‘separação de um paradigma’ (…). A palavra ‘crise’ 
implica, portanto, ‘um processo de passagem’ para um ‘estado diferente’” (Ca-
beleira, 2013: 757-58). Segundo Bourdieu & Haacke, “uma sociedade democrática 
deve promover a crítica, inclusive a crítica dela mesma”, na medida em que “a 
crítica é indispensável para a sobrevivência da democracia” (1995: 57).
2  Os Intransigentes ou o Cenáculo dos Intransigentes, um grupo de 160 
estudantes da Universidade de Coimbra que provocou a Crise Académica de 
1907 e, com isso, terá precipitado a queda do Franquismo (chefe de governo e 
“ditador” João Franco) (Bebiano, 2003: 155). 
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de, porque eram muitos os eus, num só e mesmo corpo): “todos os pro-
blemas são insolúveis. A essência de haver um problema é não haver uma 
solução” (2000: 79, itálicos meus).

Da educação para a aprendizagem, da arte para a cultura, da 
disciplina para a interdisciplinaridade, da pedagogia para a mediação: 
dilemas que se nos colocam…

Dilema é qualquer coisa que não tem uma respos-
ta boa ou má. Não há uma resposta certa ou er-
rada. É uma dúvida, uma hesitação. Dilemas são 
coisas que podem ser argumentadas num sentido 
e em outro, são decisões que só conseguimos pon-
derar através do conhecimento, mas também atra-
vés dos nossos valores. (Nóvoa: 2007: 5)

Paralelamente às críticas e acusações de obsoletismo endémico 
que são consensualmente apontadas à educação formal, nunca antes 
como hoje se imputou tanto à escola pública a obrigação e a respon-
sabilidade de acolher e integrar no seu seio todos sem exceção nem 
distinção de classes, géneros, etnias e condições psico-sócio-culturais. 
Pede-se hoje à escola, mais do que nunca, que seja ‘inclusiva’, que ‘re-
solva’ todos os ‘problemas’ (pessoais, sociais e, sobretudo, económicos) 
e que cumpra todas as promessas de felicidade (individual e comunitá-
ria) que os políticos debitam em vésperas de eleição, e que os ‘experts’ 
e ‘policy makers’ de todos os quadrantes cognitivos e burocráticos se 
empenham devidamente em antecipar e tornar realidade a uma escala 
global e, por conseguinte, local. Como cidadãos da União Europeia, 
desde há décadas que nós, portugueses, nos habituámos a ser compara-
dos e classificados (por baixo e com atraso) pelos barómetros afinados 
e refinados do estrangeiro, ao ponto de termos já efetivamente interio-
rizado no nosso inconsciente coletivo a ideia de que ser um bom aluno3 
é o passaporte que nos garante a escalada pela ‘cauda da europa’ até 
ao topo dos ‘rankings’, mas também nos assegura um lugar no “barco 
que não podemos perder”: o barco rumo ao futuro tecnológico e digital 
(Gander, 2013) que nos promete a “participação na ecologia da apren-
dizagem do século XXI” (RICHES, 2016: 6). 

Naquilo que diz respeito às políticas e recomendações emanadas 
pela Comissão Europeia nos últimos dez anos no campo da Educação e 
Cultura, e respetivos “sectores criativos”, destacam-se como principais 
objetivos: “strengthen European identity, creating a sense of belon-
ging”, “to build cohesive societies and offer a vision of an attractive Euro-
pean Union”, “to create a feeling of cummunity” (EC, 2018b: 1). Idêntica 
é a expectativa que se tem vindo a impor à educação artística no quadro 
Europeu e, por conseguinte, nas agendas nacionais, ao incumbir-lhe 
“o papel” de “reforçar a atractividade da escola” de forma a respon-

3  Foi Jacques Delors, na condição de presidente da Comissão (1985-
1995), que cunhou Portugal (no tempo do Ministro Aníbal Cavaco Silva) como 
‘o bom aluno’ da classe Europeia, devido à sua boa gestão dos ‘Fundos euro-
peus’ e do auxílio financeiro concedido pela União Europeia para a reconstru-
ção e modernização do país e da democracia.
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der aos diversos interesses e aspirações dos vários indivíduos, grupos e 
parceiros responsáveis ou envolvidos no processo educativo (Bamford 
& Wimmer, 2012: 9-19) e, ao mesmo tempo, assegurar o cumprimento 
de um vasto conjunto de “objetivos” e “resultados” simultaneamente 
“artísticos” e “pessoais e sócio-culturais” (EACEA-Eurydice, 2009: 10), 
entre os quais se salientam pela sua grandeza (isto é, prioridade política, 
social e económica): a “literacia visual” (Hagenaars, [2015]) e a “cons-
ciencialização e expressão cultural” (EP, 2006). 

Daqui resulta, inevitavelmente, que um dos maiores desígnios 
atribuídos às artes na “educação” e na “inovação” seja aquele que, de 
forma mais imediata (numa lógica produtivista e utilitária), remete 
para uma “dimensão económica”, ou seja, apoiar a “criatividade basea-
da na cultura” (culture-based creativity) tendo em vista o “emprego” e a 
valorização do “património cultural”. Segundo os decisores políticos 
da Comissão Europeia, o “consenso” reunido em torno do papel das 
artes nas “indústrias criativas” e da “necessidade de competências e ca-
pacidades transferíveis que possam estimular a criatividade e o pensa-
mento criativo” é de tal ordem, que esse será precisamente “o domínio 
inovador” que passará a constar no Programme for International Student 
Assessment 2021 (PISA). Segundo a Nova Agenda Europeia para a Cultura: 
“this focus on creative and critical thinking should be extended to all 
levels of education and training, in line with the shift in approach from 
STEM (Science, Technology, Engineering and Math) to STEAM, inclu-
ding the Arts”  (EC, 2018b: 4). 

Por seu lado, o impacto das tecnologias digitais nos modos tra-
dicionais de aprender e ensinar, está a colocar em causa as estruturas, 
instituições e pedagogias que herdámos do modernismo, bem como o 
próprio sentido e valor da palavra educação que, aliás, tendeu a desapa-
recer nos programas curriculares e nos relatórios especializados sobre a 
matéria. “Educação” é uma palavra que nos dias de hoje “está cada vez 
mais em desuso” (Eça, 2016: 16). A prova disso encontra-se no facto de 
muitos museus no mundo inteiro (sobretudo, os britânicos) terem re-
centemente mudado os nomes dos seus departamentos de “educação” 
para “aprendizagem” (Kaitavuori, Sternfeld, Kokkonen, 2013: xix). As 
tecnologias digitais e a internet vieram operar uma viragem epistemo-
lógica, ontológica e etimológica nas antigas modalidades de educação 
formal, não formal e informal, ao impor sobre todas elas uma transversa-
lidade que as obriga a re-pensar a suas diferenças e que torna as suas 
fronteiras mais indefinidas e esbatidas. Hoje, todas as educações (em 
escolas, centros científicos, museus, galerias de arte, etc.) tendem a dis-
solver-se na “aprendizagem” e no conceito de lifelong learning (Hawkey, 
2004: 1). Este conceito-chave na “economia da aprendizagem” assinala 
a passagem de “um direito” a “um dever”, na medida em que aponta 
particularmente para o “dilema” do “aprendente ao longo da vida” (the 
lifelong learner) que tem doravante de envolver-se e comprometer-se a 
participar de forma “democrática” em formas de aprendizagem, sem 
com isso ser inteiramente capaz de controlar a sua própria “agenda 
para a aprendizagem” (Biesta, 2006: 1969).
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The education sector is considered here in a holis-
tic approach as it encompasses formal education 
but also non-formal and informal learning in a 
lifelong and lifewide perspective, from cradle to 
grave.  (EUCIS-LLL, ATC & CAE, 2013: 2)

Pede-se agora à escola – e, por conseguinte, à educação artística 
– que re-centre o seu foco de atenção: não no aluno mas nas “metas de 
aprendizagem” do aluno, as quais foram previamente definidas para 
ele (CNE, 2001); não na transmissão/exposição de conhecimentos mas 
na aquisição de conteúdos e/ou competências; não na rigidez das disci-
plinas mas na flexibilidade da interdisciplinaridade; não na pedagogia 
mas na mediação como estratégia de gestão e negociação de diferentes 
conteúdos, competências, interesses, motivações, conflitos, pessoas 
e coisas em simultâneo, tudo isto culminando no desígnio maior que 
consiste na resolução de problemas previamente definidos ou identifica-
dos. “Mediação” (seja ela “artística” ou “cultural”) é, de resto, a palvra-
-chave que norteia todos os processos de ensino-aprendizagem que se 
esperam ‘críticos’, ‘colaborativos’ ou até mesmo ‘emancipatórios’, na 
medida em que, independentemente dos contextos em que a mediação 
aconteça, ela trata sempre de estabelecer “conneções” e de criar “valor” 
na “experiência” e no “diálogo” entre “obras”, “artistas”, “indivíduos”, 
permitindo “cruzamentos”, “acessos”, “participações” e contribuindo, 
assim, para o desenvolvimento do “sentido de comunidade”. O “me-
diador” é, portanto, todo aquele que tem por função “estabelecer co-
nexões e relações entre o campo cultural e o público”, através de uma 
“acção” baseada no “conhecimento desse público, no conteúdo, no am-
biente, e na habilidade para liderar atividades, desenhar, organizar e 
liderar projectos” (Fourcade, 2014: 3-6). 

É nesta ruptura entre “aprendizagem” e “pedagogia” que se de-
fine um novo perfil – um novo ethos – para o bom professor contemporâ-
neo: já não se trata de nos centrarmos na “escola” e nos “conhecimen-
tos”, “como advogava a pedagogia tradicional”, mas também já não 
se trata de nos centramos “nos alunos, como advogava a pedagogia 
moderna” (Nóvoa, 2007: 6). Centrar-se “na aprendizagem” significa, 
portanto, focar-se “naquilo que os estudantes estão efetivamente a fa-
zer na sala de aula – em que tipo de projectos e tarefas estão envolvidos, 
e qual o tipo do seu compromisso”. A “lente pedagógica”, por seu lado, 
por se concentrar na forma como “os professores” concebem e praticam 
“o seu ofício”, na forma como “conceptualizam a relação professor-alu-
no” e como “desenham e implementam a instrução” (Seidel et al, 2009: 
iv), deixa de fazer sentido neste novo cenário em que Tudo é mediação 
(Kaitavuori, Sternfeld, Kokkonen, 2013). 

É desta ênfase na mediação e mediatização, que emerge um ou-
tro conceito muito mais problemático que abunda nos relatórios e re-
comendações de política educativa e cultural, e que preconiza a idéia 
de que se pode aprender num vazio de conhecimentos: o conceito de 
“aprender a aprender” (Learning to learn):
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Definition: ‘Learning to learn’ is the ability to pur-
sue and persist in learning, to organise one’s own 
learning, including through effective manage-
ment of time and information, both individually 
and in groups. This competence includes aware-
ness of one’s learning process and needs, identi-
fying available opportunities, and the ability to 
overcome obstacles in order to learn successfully. 
This competence means gaining, processing and 
assimilating new knowledge and skills as well as 
seeking and making use of guidance. Learning to 
learn engages learners to build on prior learning 
and life experiences in order to use and apply 
knowledge and skills in a variety of contexts: at 
home, at work, in education and training. Motiva-
tion and confidence are crucial to an individual’s 
competence. (EP, 2006: sp)

Considerações finais, mas provisórias

Todas estas considerações são de suma relevância para se enten-
derem melhor dois documentos relativamente recentes, lançados pelo 
Ministério da Educação Portuguesa: Perfil dos alunos à saída da Escola-
ridade Obrigatória (Martins, 2017) e o chamado Projeto de Autonomia e 
Flexibilidade Curricular (GSEE, 2017). Deixarei aqui apenas o seguinte 
comentário, que fica em aberto para futuras incursões, a propósito des-
tes documentos (pois ambos merecem uma reflexão mais aprofundada, 
quer isoladamente, quer no seu articulado): ao projecto de uma ‘escola 
por medida’ – L’ École sur mesure, 1920 – sonhada por Edouard Clapa-
réde em princípios do século XX, parece suceder-se agora o projecto 
de um currículo por medida. Isto seriam boas notícias para a educação 
artística, não fosse a evidência (que se tentou criticar ao longo deste 
texto) de que, a avaliar pelos documentos e directrizes emitidas na últi-
ma década pelas instâncias governativas transnacionais, as artes não se 
‘aprendem’ na escola, mas em todo e qualquer lugar onde quer que se 
ofereça ou se preste esse serviço. A pergunta que se continua a impor é, 
por conseguinte: se assim for qual é, então, a razão de ser da persistên-
cia da educação artística no currículo escolar? 

A esta pergunta eu gostaria de responder assim (mesmo corren-
do o risco de parecer leviana, ou irreflectida, para não dizer amadora): 
hoje, mais do que nunca, a luta pela educação – isto é, a luta pelo direito 
a uma educação pública, e a luta pela obrigatoriedade (com tudo o que 
isso implica de responsabilidades), da existência da educação artística 
(de todas as artes!) na escola pública – nunca foi um ato tão ético e tão 
político. Mas sempre podemos optar por deixar-nos ir na corrente até 
sermos apanhados na rede das modas e das tendências que nos ditam, 
embalados pelo som de belas palavras mágicas que nos prometem a 
realização e a felicidade no reino da arte entendida como expressão 
máxima da nossa interioridade, subjetividade, identidade (cultural 
ou individual), isto é, como ‘expressão’ simultaneamente mais íntima 



100

e universal daquilo que somos, pensamos e fazemos. Palavras como 
autonomia, flexibilidade, liberdade de escolha, etc., são muito perigo-
sas, e devem sê-lo, sobretudo se o seu preço não puder ser ditado pela 
moeda corrente que tende a reduz estas palavras a meras figuras estilís-
ticas (para não dizer espantalhos, ou ornamentos) de oratória ou, pior, 
a percentagens listadas em rankings, gráficos e estatísticas. Precisamos 
mais do que nunca, que as artes na educação sejam um perigo, esse 
belo perigo (Foucault, 2016) que nos faz querer inventar problemas, ao 
invés de procurar resolvê-los. É isso, ou então, é melhor que seja nada. 
Menos do que isso, é caso para dizer (digo-o eu, revertendo a letra da 
música com que iniciei este texto): All in all you’re just another post on 
the facebook wall. 
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