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Arte, humanidades e educação

A estética com o seu radical na filosofia e com fortes cruzamentos 
com a História é um território fértil e propício em ato, para o que se 
torna necessário caraterizar o seu papel na educação e em particular na 
educação artística.

Esta necessidade é uma urgência. Nas transformações radicais 
que o mundo na dimensão internacional e atual sofre e que nós tam-
bém sofremos, as humanidades assemelham-se a barcos naufragados 
à procura de um porto de abrigo. E a Estética está incluída, tal como 
a Filosofia e a História e outras ciências sociais embora desempenhem 
um papel constitutivo da educação artística.

Nos últimos tempos temos assistido a uma subalternização das 
disciplinas das áreas das Humanidades e das Artes dos currículos obri-
gatórios, com drásticas diminuições de cargas horárias semanais e a 
existência de turmas sobrelotadas. 

E se bem que da parte dos variados ministérios da educação nas 
diferentes governações tenha havido iniciativas, e algumas até louvá-
veis de alterações programáticas e com introdução de disciplinas novas 
e de oferta nas escolas nestas áreas, por vicissitudes várias, não chega-
ram a bom porto. E é também evidente que a redução da carga horária, 
que temos vindo assistir, ou mesmo a supressão de algumas disciplinas 
ou junção de outras, como a memorável EVT, não podem contribuir 
para uma mudança qualitativa do sistema. A esta componente já por 
si de contagem decrescente, apontamos como perigoso o afastamento 
das reformas do ensino do secundário de um elemento importante na 
formação, como a psicologia e a filosofia, somadas ao esvaziamento do 
programa de Português, cujas alterações sofridas em 2014 juntamente 
com a aprovação das metas curriculares, continua a ser um empobre-
cimento que mereceu as seguintes palavras de Diogo Ramada Curto 
num artigo de opinião no Semanário Expresso, e passo a citar: A minha 
discordância é total em relação aos que pensam que aprender a escrever um 
requerimento ou a ler um manual com as instruções de funcionamento de um 
eletrodoméstico são exercícios equivalentes à leitura de uma poesia de Jorge de 
Sena. (Curto, 2017)

Se somarmos a esta situação o panorama dos conteúdos progra-
máticos, por exemplo dos  programas como o de História do 3º ciclo ( 
datado de 1991), algo desarticulados embora essa condição venha am-
plamente justificada no documento oficial, e a História da Cultura e 
das Artes (2004) do Secundário, programa com objetivos abrangentes e 
ambiciosos, mas cuja articulação de matérias diferenciadas coloca aos 
docentes e alunos, dificuldades acrescidas, quer aos Cursos Científi-
co-Humanísticos de Artes Visuais e de Línguas e Humanidades e aos  
alunos  dos Cursos Artísticos Especializados de Artes Visuais, Dança, 
Música e Teatro 10º, 11º e 12º anos enquanto preparação para a entrada 
na universidade.

 Por sua vez a Filosofia (2001), que funciona nos 10º e 11º anos no 
âmbito da formação geral para os Cursos Científicos e Humanísticos, 
no 10º ano apresenta na rubrica intitulada Dimensões da ação humana e 
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dos valores, os valores políticos, estéticos e religiosos, sendo que o docente 
deve escolher apenas um entre os dois últimos para lecionação, e por-
tanto o aluno pode chegar à faculdade sem qualquer ideia sobre o que 
é a estética, sobretudo se pretende prosseguir os estudos superiores na 
área artística. 

No 12º ano, outras áreas como a Psicologia (2005) e a Antropolo-
gia (2006) aparecem como disciplinas de opção para os Cursos Científi-
co-humanísticos e a Sociologia (2005) como disciplina de opção  para os 
Cursos Científico-Humanísticos de Ciências Socioeconómicas  e Ciên-
cias Sociais e Humanas.

Naturalmente é expectável que a oferta destas matérias se am-
plifique no ensino universitário ao nível das licenciaturas, pós-gradua-
ções e mestrados, assim como nos Cursos de Doutoramento. Contudo 
temos igualmente conhecimento dos constrangimentos económicos 
das universidades com orçamentos que têm vindo a diminuir subs-
tancialmente, o que vem sujeitar as faculdades que não pertencem às 
áreas tecnológicas e científicas, e que geralmente são mais pequenas, a 
padecerem de grandes dificuldades nas áreas de recursos humanos e 
de recursos materiais (espaços e equipamentos). As grandes faculdades 
de índole tecnológica e científica conseguem pela sua natureza ter um 
posicionamento mais eficaz com o mercado, quer realizando trabalhos 
e investigação para o exterior, quer conquistando financiamentos atra-
vés de projetos, o que é favorável ao seu desenvolvimento, e também 
desejável para as restantes.

Por tudo isto, e em particular pela envolvente internacional ao 
nível político e financeiro, assim como a massificação trazida pelos me-
dia, e por uma indústria da cultura, anunciada por Adorno com suas 
consequências nefastas (1903-1968) na década de sessenta do século 
passado, as humanidades e as artes sufocam. 

A criatividade ou inovação 

Ao fim e ao cabo tudo gira em torno da criatividade - agora sob 
o signo da inovação e do empreendedorismo - e das condições da sua 
génese e desenvolvimento, quer nos debrucemos sobre os avanços da 
ciência e da tecnologia, quer sobre a nossa vida pessoal. A experiência 
que temos da vida sintetiza e catapulta a criatividade que somos capa-
zes de ativar desde o problema mais simples ao mais complexo.

Em todo caso existem alguns parâmetros sobre os quais deve-
mos alicerçar a nossa reflexão para que sejamos capazes de cintar este 
relacionamento entre a criatividade e a arte, e sobre o qual a estética, 
entre outros temas, se debruça.

Não faz mais sentido pensar na dialéctica arte e criatividade 
entendendo esta relação como pertencente ao terreno do mistério, do 
enigma. Pois a juntar à dificuldade de caracterizar a criatividade, te-
ríamos ainda que entender a produção artística como o fruto pleno 
de uma vocação, instinto e nada mais. A esta tese radical acerca deste 
tema, ainda utilizada com muita proficiência no presente, poderemos 
contrapor argumentos de peso, e que podem ser de várias ordens e 
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proveniências:

1 - Do lado da psicologia do comportamento
2 - Do lado da psicologia da arte 
3 - Do lado das teorias da comunicação

Do lado da sociologia e da sociologia da arte ou da história so-
ciológica - evocando- por exemplo Arnold Hauser (1892-1978), vamos 
obter um conjunto de enunciados que se afastam desta visão ultra 
romântica que coloca o criador num pedestal, como um ente à parte, 
cuja capacidade de criar se identifica com Deus. Estas ideias singula-
res naturalmente que tiveram a sua função em época própria, pois re-
porto-me naturalmente aos escritos de Nicolau de Cusa, Leonardo Da 
Vinci e Lomazzo. Filósofos e artistas marcantes do renascimento e do 
maneirismo italiano que revolucionaram a teoria de arte apontando a 
criatividade humana como genial, e recusando o estatuto de  artesão/ 
mestre que caracterizou  a posição do criador na sociedade medieval.

A incompreensão do fenómeno artístico radica em parte na as-
sunção destas teorias de inspiração neoplatónica que irão perdurar 
muitos séculos, alimentadas pela revolução romântica, que se vem 
somar às abordagens niilistas radicadas em Nietzsche, assim como às 
nascidas da psicanálise de Freud e dos seus seguidores.

Contudo, o que seria de nós sem esta fonte de inspiração, musa 
que alimenta o lado narcisista do artista e do próprio espectador ? 

Pergunta sem sentido, dirão uns. Pergunta que pede resposta di-
rão outros. À qual – pergunta - convém acrescentar que há sempre um 
pouco de acaso e de imponderabilidade na actividade artística, que a 
torna como poderão afirmar os mais cartesianos, numa atividade mui-
to subjetiva, muito dada à falta de rigor, mas acima de tudo lúdica. E 
esta dicotomia sentida sobretudo no mundo dos adultos, é realmente 
importante, porque o sentimento de partilha e de comunicação é um 
instrumento fulcral da actividade artística. 

A especificidade da prática artística

Aliás é facilmente verificável na sociedade em que vivemos, ain-
da alguma desconfiança relativamente à prática artística, assim como 
o que a envolve. Esta desconfiança não tem nada a ver com a falta de 
competência, ou com o grau de dificuldade do desempenho, trate-se 
de um actor, de um solista, de um escritor ou de um pintor. Mas tem 
a ver sobretudo com o facto de que estas pessoas não podem fazer 
outra coisa senão atuar, tocar um instrumento ou escrever, ou pintar, 
mesmo que em determinado momento da vida tenham exercido duas 
profissões simultâneas, ou tenham parado durante algum tempo, ou 
abandonado algo que muito amavam para serem o que sempre haviam 
desejado. Lembro aqui algumas figuras portuguesas que são do domí-
nio público: Eunice Muñoz que tendo nascido numa família de atores, 
artistas de circo e músicos foi desde sempre atriz, muito embora tenha 
feito uma paragem de quatro anos a trabalhar na célebre loja de Mr.
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Cork na rua da Escola Politécnica, voltando aos palcos com o extraordi-
nário desempenho da Joana D’Arc. Lembro também o já desaparecido 
escritor Fernando Namora que era  médico de profissão, assim como a 
coreógrafa Olga Roriz que abandonou a família perante a impossibili-
dade de poder continuar a ser bailarina. O seu reencontro com a filha, 
fez-se como ela própria disse perante as câmaras de televisão, já tarde, 
quando esta era adulta.

De alguma forma esta compulsão para a realização, para o 
preenchimento completo do ser, guarda consigo um lado de satisfação, 
que não é facilmente assimilável a outros desempenhos e profissões. 
E neste sentido é provável que as ideias de Marcuse (1898-1979) não 
estejam tão ultrapassadas, na reflexão que fez acerca da ausência do 
carácter lúdico do trabalho na obra Eros e Civilização, salientando que o 
princípio da realidade veio substituir o princípio do prazer (Eros), que 
por sua vez degenerou em princípio da produtividade, tornando assim 
o funcionamento social mais afastado da compreensão do ser humano, 
e neste sentido mais irracional.

Poderíamos evidentemente transpor estas questões para outras 
áreas, e naturalmente que o desporto é uma delas, nomeadamente no 
que diz respeito à satisfação. Os atletas de alta competição, são talvez 
o melhor exemplo desta situação de ultrapassagem, para obtenção de 
marcas olímpicas, obrigando-se a uma disciplina de treino para a ob-
tenção do impossível. O sacrifício, a técnica, a vontade de vencer, a dis-
ciplina, exigem do atleta uma abnegação única que se concretiza num 
momento único e fugaz: o da vitória!

É este o aspeto que é muitas das vezes obliterado: o do sacrifício, 
da disciplina e da técnica. O momento da vitória é o somatório de mui-
tas perdas e de muitas conquistas, de muitas falhas, até se conseguir 
o pretendido. Na produção artística passa-se exactamente o mesmo: é 
preciso estudar, trabalhar muito, até chegar a algo, que parecendo aos 
olhos da maioria fácil, não o foi por natureza. A vontade parece ser o 
motivo derradeiro dessa realização, que equilibra a vida e lhe dá amplo 
significado.

Marshall McLuhan (1911-1980) no seu célebre livro “Meios de 
Comunicação: extensões do homem”, publicado em1968, relativamente 
ao papel do artista na sociedade, afirma a dado passo que “Premiar os 
artistas e transformá-los em celebridades pode ser um meio de igno-
rar seu trabalho profético, impedindo que eles sejam oportunamente 
úteis à sobrevivência. O artista é o homem que, em qualquer campo, 
humanístico ou científico, percebe as implicações das suas ações e do 
novo conhecimento do seu tempo. Ele é o homem da consciência inte-
gral.”(Mcluen,1969, p.59)

Contudo há ainda um outro aspeto sinalizado por Giulio Carlo 
Argan  (1909-1992) num conhecido artigo pioneiro, intitulado Arte Mo-
derna come Arte Popolare em que a dado passo afirma:”(...) Picasso, Kan-
dinsky e Klee não falam ao povo da tribuna da arte, mas elaboram uma 
série de sinais que não são portadores de dados significativos a priori e 
aceites como comunicativos dos valores institucionais de uma cultura de 
classe: sinais, isto é, que pela disponibilidade semântica não podem ser 
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utilizados e de modo nenhum instrumentalizados e finalizados na rela-
ção com os interesses de uma classe dirigente. A novidade consiste subs-
tancialmente no facto de que um sinal não é portador de uma mensagem, 
ou de uma notícia, mas antes que faz notícia e comunica.” (Argan,1968) 
Mais à frente acrescentará: “O objetivo final de Kandinsky ou de Klee é 
de fazerem coincidir a comunicação coletiva e intersubjetiva e por esta 
via chegarem a definir a relação, que a organização da sociedade indus-
trializada torna dificílima, entre o individuo e o coletivo.” (Argan,1968)

O livro de Gillo Dorfles (1910-1918), “Devir das Artes” ao refle-
tir sobre o futuro e a evolução das artes nomeia a categoria do devir 
de raiz hegeliana, a mudança como condição de desenvolvimento das 
artes, mas simultaneamente numa tentativa sociológica e histórica de 
sistematização carateriza as diferenças entre as artes de acordo com as 
suas especificidades, incluindo nesse conjunto algumas que não eram 
geralmente consideradas como a BD e o filme de ficção científica.

 Por outro lado, esta categoria do devir vai ao encontro da li-
nha de pensamento explorada na “Obra Aberta” de Umberto Eco, onde 
na presença das tendências artísticas do século passado foi necessário 
repensar a obra como o lugar da interpretação plural e não unívoca, 
tomando como casos de estudo a forma barroca e a música de Luciano 
Berio e de Stockhausen.

“Neste sentido, portanto, uma obra de arte, forma acabada e fe-
chada em sua perfeição de organismo perfeitamente calibrado, e tam-
bém aberta, isto é, passível de mil interpretações diferentes, sem que 
isso redunde em alteração de sua irreproduzível singularidade. Cada 
fruição é, assim, uma interpretação e uma execução, pois em cada frui-
ção a obra revive dentro de uma perspetiva original.” (Eco,  1991,p.40)

Deste modo Umberto Eco ao propor esta abordagem da obra de 
arte, introduz igualmente a questão do reposicionamento do especta-
dor- intérprete-participante, que não tarda se iria transformar segundo 
Jacques Rancière no livro “O Espectador Emancipado” num verdadei-
ro ator, legitimando a obra de arte, tal como Eco havia dito “No fundo, 
a forma torna-se esteticamente válida na medida em que pode ser vista 
e compreendida segundo multiplíces perspetivas, manifestando rique-
za de aspetos e ressonâncias, sem jamais deixar de ser ela própria.” 
(Eco, 1991,p.40)

A produção artística, quer seja integrada num trabalho de equi-
pa, quer resulte de um esforço plenamente individua, obedece a um 
conjunto de aspectos que condicionam a sua actividade. Se por um 
lado, longe vai o tempo em que Sir Herbert Reed (1893-1968) lutava 
para demonstrar a importância da componente artística no ensino, de-
fendendo simultaneamente a ideia de um pensamento visual/ plástico 
com regras próprias, que outros autores da área das ciências e da psico-
logia vieram em boa hora sistematizar, ainda estamos longe de atingir 
o que seria de esperar nesta sociedade  que integramos. Caraterizada 
como “aldeia global” segundo Marshall McLuhan (1911-1980)  ainda 
na década de sessenta do século passado, na atualidade e através da 
amplificação das redes e canais de comunicação universalizadas pelo 
recurso ao digital, mais real se tornou essa dimensão. 
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Entre nós encontramos sinais de mudança: acentuação na igual-
dade de oportunidades, a integração da inovação e a aposta no ensino 
ao longo da vida têm sido diretrizes tomadas desde o começo deste 
milénio, e explícitos nos relatórios, da OCDE sobre educação, e em 
particular em Portugal (2014), mas o último relatório de 2018 aponta a 
necessidade de alteração da fórmula do regime de financiamento para 
o ensino superior, com a recomendação de que este se deve aproximar 
mais do tecido empresarial.

Ora as escolas e faculdades de arte não têm falta de alunos, basta 
consultar as estatísticas oficiais para o confirmar, o que significa um 
interesse particular dos jovens estudantes por uma vida profissional 
cujo leque de opções no 1º ciclo pode ir da pintura aos multimédia, do 
design às ciências da arte e do património, à conservação e restauro, à 
museologia e à curadoria. 

 Verificamos simultaneamente que os museus e instituições têm 
vindo a apostar cada vez mais nos serviços educativos com programas 
específicos para diversas faixas etárias e tipos de público; constata-se 
um aumento razoável e também em qualidade nas publicações nestas 
áreas; um crescimento exponencial ao nível da investigação académica, 
e como é notório há uma intensificação do trabalho dos agentes do sis-
tema de arte contemporâneo, com o surgimento de galerias, Feiras de 
Arte, e de museus e fundações dentro e fora dos centros cosmopolitas, 
permitindo roteiros culturais descentralizados, embora crise económi-
ca dos últimos anos tenha retardado este crescimento.

Simultaneamente a sociedade civil parece ter descoberto a maté-
ria-prima de que são feitas as escolas e faculdades de arte, assim como 
a importância da qualidade estética dos espaços, solicitando parcerias 
e apoios, nem sempre com contrapartidas. E neste ponto tocamos preci-
samente na questão do auto financiamento das escolas  e faculdades de 
arte, cuja subsistência no presente é dificultada por uma política mer-
cantilista e de desvalorização do que não fornece lucro imediato, numa 
lógica neocapitalista mundial.

E voltamos à questão de início, de se considerar que um dese-
nho, ou um projecto de um painel cerâmico se fazem num abrir e fechar 
de olhos e à medida do cliente.  

Tarefas a cumprir

 Há portanto neste âmbito ainda tarefas a cumprir para a con-
tribuição de uma tomada de consciência da qualificação deste tipo de 
atividades, em que inevitavelmente a educação artística e em particular 
a Estética e a História de arte contribuem beneficamente. 

A arte contemporânea pela sua especificidade e pela sua envol-
vência no presente nem sempre obtém o acolhimento expectável, sendo 
que neste campo a educação artística é essencial. Os contributos da es-
tética permitem um aprofundamento da reflexão acerca do posiciona-
mento do “eu” no mundo (veja-se Merleau-Ponty e Mikel Dufrenne) 
abordando as questões essenciais da experiência estética, assim como 
da compreensão do fenómeno artístico. A própria História da Estética 
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fornece um terreno propício à reflexão de como a humanidade pensou 
a arte aos longo dos tempos, analisando a sua função e os seus modelo, 
entre outros aspetos.

Por sua vez, a História da Arte fornece as metodologias adequa-
das para a interpretação da obra de arte, assim como os momentos de 
clivagem, sobretudo, proporcionando uma maturidade visual de extre-
ma importância para quem opera nas áreas de índole artística contri-
buindo para o enriquecimento do museu imaginário de cada um. Quer a 
Estética, quer a História da Arte são áreas do conhecimento estruturan-
tes: proporcionando a primeira, uma reflexão articulada com a filosofia, 
enquanto, a segunda é fundamental para a sistematização do conheci-
mento acerca das épocas históricas e do vocabulário artístico, fornecen-
do aos futuros artistas a indicação dos arquivos de arte, nos quais podem 
desenvolver o seu trabalho, para além do espaço público que ocupam. 

Segundo Boris Groys “A arte, tal como funcionou na moderni-
dade e continua a funcionar hoje, não desaparece uma vez cumprida 
a sua função. Pelo contrário, a obra permanece presente no futuro. E é 
precisamente esta presença da arte, futura e antecipada, o que garante 
a sua influência sobre o futuro, a sua possibilidade de dar forma a esse 
futuro.” (Groys,2016,p.212)

Chegados aqui, e para finalizar convém sublinhar que esta refle-
xão é por si só inconclusiva e aberta a novos desenvolvimentos. Cum-
pre a função de balanço a muitos anos de experiência do ensino da 
história da arte, estética e teorias da arte, além de tomar posição em 
defesa destas matérias, que são constitutivas da educação artística e 
humanística, mas sobretudo que são as bases para o conhecimento e 
apreciação da arte. 
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