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RESUMO 
 
As narrativas do génio e da salvação: a invenção do olhar e a fabricação da mão na Educação e no 
Ensino das Artes Visuais em Portugal (de finais de XVIII à primeira metade do século XX) 
configura-se como uma história do presente. A possibilidade que aqui se abre de traçar uma 
genealogia e uma arqueologia do nosso próprio pensamento acerca da ‘necessidade’ das 
artes na educação é a de desnaturalizarmos a evidência dessa mesma necessidade. A tese 
articula-se em torno de problemas específicos que encontram nas questões do autor e do 
génio, das narrativas de salvação e das tecnologias morais e disciplinares associadas ao 
ensino das artes visuais, - particularmente do desenho -, as linhas para a configuração de 
dispositivos de fabricação de determinados tipos de sujeitos. No longo arco temporal que 
nesta investigação é percorrido acedemos aos modos através dos quais se tornaram possíveis 
as nossas próprias formas de ser, de ver, de pensar, de agir e de sentir. É na historicização 
dessas ‘grelhas’ de pensamento que se tornam visíveis as condições que governam o 
presente. Imaginar outros devires para a educação e o ensino das artes passa, assim, por um 
profundo conhecimento do nosso próprio ‘arquivo’ discursivo e de nós próprios enquanto 
sujeitos cujo ‘eu’ se inventou na modernidade. 
 
Palavras-chave: génio; autor; ensino das artes visuais; desenho; educação artística; 
 
 
ABSTRACT 
 
The narratives of genius and salvation: the invention of the gaze and the making of the hand in the 
Education and Teaching of Visual Arts in Portugal (from the late 18th to the first half of the 20th 
centuries) appears as a History of the Present. Tracing a genealogy and an archeology of our 
own thinking about the 'necessity' of the arts in education denaturalizes the common sense 
of this value. The thesis is structured around specific problems: author and genius, the 
narratives of salvation and the moral and disciplinary technologies associated with the 
teaching of visual arts, particularly the drawing. I am interested, in the long arc of time of 
this research, in studying how certain kinds of people are fabricated. The purpose is to access 
the ways in which   our own ways of being, seeing, thinking, acting and feeling are made 
possible. In the historicizing of these 'grids' of thought what becomes visible are the 
conditions that govern the present. Imagine other becoming for arts education is only 
possible by a deep knowledge of our own 'archive' and of ourselves as subjects invented in 
modernity. 
 
Key-words: genius; author; teaching of visual arts; drawing; arts education; 
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Objecto de estudo 
Linhas de construção e notas metodológicas 

 
 

 

 
Fig. 1 – Sala do Metropolitan Museum of Modern Art, Nova Iorque, Catarina Martins, 2010. 

 
 
“Porque não se pode dizer tudo. É preciso escolher. Mas na escolha dos 
documentos vai dominar um certo espírito; como ele varia segundo as 
condições do escritor, nunca a história será definitiva. 
É triste – pensavam eles. 
Porém, podia-se pegar num assunto, esgotar as fontes, analisá-las bem – e 
depois condensá-lo numa narrativa, que seria como que um resumo das coisas 
que reflectisse a verdade inteira. Uma obra assim parecia a Pécuchet 
exequível. 
- Queres que tentemos escrever uma história? 
- Não quero outra coisa! Mas qual? 

- Realmente, qual?” (Flaubert, 2003:112) 
 

 
“The role of genealogy is to record [...] the history of morals, ideals, and 
metaphysical concepts, the history of the concept of liberty or of the ascetic 
life; as they stand for the emergence of different interpretations, they must be 
made to appear as events on the stage of historical process” (Foucault, 1984 a: 
86). 
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Linhas de construção 
Introduzindo(-me) 
 
Narrativas do génio e da salvação: a invenção do olhar e a fabricação da mão é um trabalho de 
carácter histórico que procura, na longa duração (desde finais de XVIII à primeira metade do 
século XX), identificar discursos e práticas que problematizem a educação e o ensino das 
artes visuais em Portugal. No essencial, interessa-me perceber, a partir de uma perspectiva 
genealógica, os modos como a educação artística foi problematizada e os processos históricos 
que constituem a racionalidade da importância das artes na educação das crianças e dos 
jovens portugueses. No longo arco temporal que aqui se abre, muito embora se convoquem 
não com a mesma intensidade, - dependendo dos problemas tratados -, períodos 
diferenciados, esta investigação entrega-se à compreensão do processo de naturalização das 
ideias e das práticas que nortearam aquilo que foi, no nosso país, o ensino artístico, ora de 
uma certa 'elite' artista, ora, em pleno século XIX, de um certo grupo 'anónimo' de futuros 
operários.  
 A cindir os dois campos atrás anunciados esteve, desde cedo, a função 'autor'1. O 
autor como foco de emergência da obra original será analisado no seu modo de 
funcionamento nas sociedades ocidentais a partir das relações de poder2 e dos seus efeitos, 
que adquirem visibilidade nas figuras do mestre e do discípulo, e na activação do génio 
como uma tecnologia de governo. O génio, como equivalente da originalidade e do 
totalmente novo corresponde à irrupção, numa história linear, de um momento cuja 
explicação é a própria magia da sua aparição. O princípio organizador dessa história seria 
um único: evolução. Mas são essas sínteses já feitas, recortadas, já legitimadas na sua 

                                                
1 O problema que circunda a função autor foi colocado por Michel Foucault em dois momentos particulares que 
me interessa aqui sublinhar. O primeiro corresponde ao seu texto ‘O que é um autor’, resultado de uma 
comunicação à Societé Française de Philosophie, o outro, à sua lição inaugural no Collège de France, em 1970, que 
deu origem àqueloutro texto que circula como ‘A ordem do discurso’. Mais à frente irei explorar essa ‘função’ tal 
como ela foi inventada e assimilada como um dado natural no Ocidente, nomeadamente a correspondência entre 
a pessoa que produz e a obra produzida, e da obra como o reflexo da pessoa, tanto no campo da literatura quanto 
das artes em geral. O desdobramento a que se procede mostrará que a questão da originalidade é inseparável da 
figura do autor como um sujeito com uma personalidade particular. A partir da modernidade a obra não se 
desliga do sujeito que a ‘cria’. Perguntar-se-á quem a produziu, e é sob o nome do artista que esta se insere nos 
mapas de circulação, acredita-se que a obra se articula de um modo directo com a vida e a experiência do autor. 
Ora, estas ficções sem as quais hoje nos parece impossível escrever ou produzir objectos artísticos carregam em si 
todo o jogo de identidade, de individualidade e do ‘eu’ do sujeito que se liberta através da obra, tal como as 
ciências psicológicas os elaboraram durante a segunda metade do século XIX. No entanto, quando coloco em 
questão o autor, faço-o no sentido do autor como autoridade. Deste modo, esta desmontagem da figura do autor é 
pensada não apenas no campo das artes visuais como também se articula inteiramente com a escrita desta tese. 
Os autores aqui mobilizados serão considerados unicamente a partir do seu lugar enquanto instauradores de um 
discurso que se torna produtivo porque o é na potência que oferece à sua transformação pelo exercício contínuo 
de uma reescrita. O posicionamento assumido toma os próprios textos como objectos que se inserem em grelhas 
de possibilidade, e que fazem derivar outras combinatórias no texto daquele que arrasta essas vozes para a sua 
própria escrita. É nesse sentido que a escrita, como pensamento, se entrevê como uma construção em devir 
permanente. 
2 Quando me refiro ao longo deste texto ao poder, faço-o numa mobilização do conceito a partir de Michel 
Foucault. Deste modo, o poder não deve aqui ser considerado como um ‘negativo’, como algo que simplesmente 
exclui, sujeita ou domina. Pelo contrário, os efeitos do poder são percebidos ao longo desta tese como 
‘produtivos’ naquilo que é a fabricação dos sujeitos. Diz assim Foucault: “o indivíduo é sem dúvida o átomo 
fictício de uma representação ‘ideológica’ da sociedade; mas é também uma realidade fabricada por essa 
tecnologia específica de poder que se chama ‘disciplina’. Temos de deixar de descrever sempre os efeitos de 
poder em termos negativos: ele ‘exclui’, ‘reprime’, ‘recalca’, ‘censura’, ‘abstrai’, ‘mascara’, ‘esconde’. Na verdade o 
poder produz; ele produz realidade; produz campos de objectos e rituais de verdade. O indivíduo e o 
conhecimento que dele se pode ter se originam nessa produção” (Foucault, 2004 e: 161). 
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validade que têm de ser questionadas. Pela minha parte, estou interessada em perceber como 
funcionam essas grandes narrativas. Como funciona o génio ainda hoje? A resposta passa 
pelo estudo das grelhas de racionalidade que permitem, no presente, a sua inteligibilização. 
O que me interessa, então, não é determinar a existência ou não de génios, mas antes 
perceber como a categoria 'génio' opera nos processos de subjectivação dos sujeitos. Enfim, 
em vez de um desdobramento transparente do génio e da liberdade humana, tentarei sempre 
recortar aquilo que é ‘insuportável’ ver-se recortar, em ir para outros locais que não os do 
gesto que articula aquele que é o autor das grandes obras. 
 Será essencialmente o discurso em torno da possibilidade ou impossibilidade das 
aprendizagens artísticas que será aqui analisado. Diríamos que o ensino das artes, em 
Portugal3, viveu não numa posição antinómica, mas antes nessa ambiguidade da 
institucionalização do não ensinável, no campo das belas artes, e da elaboração, por outro 
lado, de uma gramática curricular bem definida e organizada sequencialmente, tendo em 
conta o aluno e o seu destino profissional, particularmente ao nível do discurso pedagógico 
sobre o desenho, no ensino liceal e técnico. A questão da genialidade e dos dons inatos, que 
acompanhou a figura moderna do artista, levou a que no ensino regular a educação artística 
fosse sendo remetida para as margens, dificilmente se equivalendo a um campo de 
conhecimento, por outro lado, a sua instrumentalização como uma disciplina manual 
reduziu-a a uma tecnologia disciplinar do corpo e da alma do aluno. Num e noutro caso, 
tratou-se, quase sempre, da produção de comunidades de leitores, ou seja, decifradores de 
um discurso que subjectivam como ‘verdadeiro’. A invenção do olhar e a fabricação da mão 
condensam em si o processo de confecção de observadores, quer na vertente de uma galeria 
de notáveis e de modelos que organizam e ordenam o saber a considerar, quer no lento 
apuramento auto-disciplinar de um olho e de uma mão eficientes. 
 Pensar o devir da educação artística obriga-nos a fazer a história do seu presente. A 
perspectiva genealógica permite-me decifrar no presente linhas de continuidade nos modos 
de pensar a educação artística, mas também diferenças na sua configuração. 
Fundamentalmente, é importante perceber como se formou, e através de que matrizes 
institucionais se naturalizou, um modo específico de pensar a educação artística e o ensino 
das artes visuais. A discussão aqui aberta identifica discursos e práticas que nos mostram 
que as questões colocadas em torno da educação e da aprendizagem das artes raramente 
abandonaram a plataforma das narrativas de salvação cultural. No entanto, essa 
transformou-se num lugar de cegueira permanente. Ora, perceber os processos pelos quais as 
articulações entre a arte e o seu ensino foram sendo montadas, abre a possibilidade de 
compreender, hoje, as condições de existência de um pensamento que defende a necessidade 
das artes na educação de todas as crianças e jovens, tornando visíveis as arbitrariedades que 
fundam as maiores convicções depositadas na excepcionalidade da arte e da cultura4, bem 

                                                
3 Esta incompatibilidade entre a arte e o seu ensino, surgindo em pleno século XIX e não somente em Portugal, 
mas aliás com muito maior intensidade em França, continua a operar ainda hoje ao nível dos discursos que 
circulam sobre a educação e o ensino artístico. Bonnet e Jagot argumentam que esta ideia, que se desenvolve a 
partir do romantismo, era totalmente estranha ao período clássico: “L’idée que les artistes ne peuvent être formés, 
que l’enseignement des arts est un frein à la libre expansion du génie, marque fortement la conception actuelle de 
la création artistique” (Bonnet & Jagot, 2007: 31). 
4 No capítulo teórico dedicado às narrativas de salvação, veremos como é nesta assimilação entre a arte e a 
cultura, como planos superiores e distintos, que se funda toda a discursividade que tem como objectivo legitimar 
um discurso universal de defesa da arte. Se pensarmos, como Nietzsche (2000), que todas as designações 
remontam a uma mesma metamorfose dos conceitos, percebemos os duplos gestos que elas contêm, operando 
sempre num mundo construído a partir de oposições binárias. É a partir do conceito de distinto e de nobre que, 
no plano social, a arte adquire um sentido como algo pertencente a um plano superior da alma, ou, todo aquele 
que com ela adquire uma relação de familiaridade, se vê e é visto como um privilegiado quanto à alma. “E este 
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como linhas que nos são mais inacessíveis e que se relacionam directamente com a nossa 
própria construção enquanto sujeitos humanos. Perceber aquilo que somos hoje, os objectos 
que olhamos e as discussões que somos capazes de empreender, a partir da identificação de 
uma grelha de racionalidade totalmente contingente, é um dos desafios desta escrita. É essa a 
marca fundamental deste 'tempo da teoria' que hoje vivemos (Hunter, 2007). É essa também 
a marca de uma história que se quer do presente, isto é, de uma história que se dedica a 
mostrar que os objectos se constroem no interior de grelhas de práticas históricas que os 
tornam visíveis e dizíveis (Popkewitz, 2011). 
 As narrativas do génio e da salvação: a invenção do olhar e a fabricação da mão é o título que 
melhor traduz os desdobramentos que as artes proporcionaram naquela que é também a 
história da produção do ‘eu’ do sujeito moderno. Deste modo, a subjectividade aparece mais 
como um processo construído na interacção do sujeito consigo mesmo, e em face dos outros, 
o mesmo é dizer, como uma longa e contínua tarefa que tem na interioridade o seu terreno 
de eleição e no movimento de exteriorização pela vinculação exaustiva e sistemática a uma 
tarefa, seja pela escrita, seja pela prática artística, a marca da sua inteligibilização. É na 
emergência mesma do ‘eu’ como uma categoria psicológica que se abre, nesta tese, a 
possibilidade de pensar a presença das actividades artísticas, no interior de instituições 
disciplinares, enquanto espaços laboratoriais para o desenvolvimento de ‘bons cidadãos’. 
Veremos esta articulação desenvolver-se a partir de um entendimento das artes como uma 
das modalidades de polícia, activada ainda no final do século XVIII, e num Estado que se 
constrói como um Estado governamentalizado, no qual saber e poder sobre ‘as coisas’ a 
governar se tornam um binómio inseparável. 
 Para o leitor começa a ficar claro que esta se configura como uma história que tem no 
presente o seu ponto de partida. Na verdade, nos capítulos introdutórios da tese analisam-se 
discursos que, a nível nacional e internacional, vêm justificando a necessidade da presença 
da arte na escola. Só a sua historicização nos permitirá desnaturalizar essa ‘necessidade’. O 
enfoque hoje colocado na criatividade sustenta esse discurso, fornecendo a matriz de 
formação de um cidadão flexível e adaptado às incertezas do presente. No que procura ser, 
então, um modo de planear o futuro, plasma-se, antes, um modo de governar o presente.  
 Uma outra discussão que me interessa muito analisar tem que ver com a forma como 
o debate da possibilidade de aprendizagem das artes, insuflado ainda por questões que têm 
no conceito e entendimento do artista como um génio a sua génese, é ele próprio um debate 
que se mantém ainda hoje activo. Por um lado, não se utiliza o nome ‘génio’ para designar a 
excepcionalidade, mas são outros os nomes que operam na linha desta tecnologia de 
governo. A recente exposição organizada pelo Centro de Arte Moderna da Fundação 
Calouste Gulbenkian é disso reflexo. Nesta mostra, a figura ‘professor artista’ continha em si 
a possibilidade da impossibilidade, isto é, a possibilidade de ser professor de algo que não se 
ensina. A possibilidade de os pensar, aos professores artistas, como aqueles que "foram 
capazes de ser simultaneamente o ser e o seu contrário", é também ela historicamente 
mapeável (Carlos, 2010: 13).  
 Esta tese falará, sobretudo, da produção histórica de um determinado tipo de ser, o 
artista, e das múltiplas relações que se jogaram em volta desta figura e das suas produções, 
incluindo a produção histórica dessoutra figura que a esta primeira se contrapõe, o 
espectador. Teremos, por um lado, uma teoria assente na produção artística e, por outro 
lado, uma outra que tem na contemplação o princípio do seu funcionamento. É neste sentido 
que falarei do 'amor pela arte' como uma narrativa de distinção social que se destina, sempre, 

                                                                                                                                                   
desenvolvimento”, diz Nietzsche, “corre sempre em paralelo com um outro que faz com que ‘vulgar’, ‘plebeu’, 
‘baixo’, se transforme invariavelmente no conceito de ‘mau’” (Nietzsche, 2000: 24). 
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a activar na figura do ‘Outro’, o desejo de pertencimento a um grupo que só o é por essa 
capacidade de ser 'diferente' de uma massa homogénea de sujeitos, e pela luta em se manter 
nesse estado de excepção. Já a questão do artista será acedida a partir da via aberta pela sua 
própria formação, nessa também necessidade de constituição de um corpus de saber 
visualmente informado, que foi encontrando solução quer através de períodos de 
permanência no estrangeiro, onde a frequência e a cópia dos 'grandes mestres' nos museus 
foi assaz frequente, quer através da circulação de uma galeria de génios nas publicações 
impressas. No entanto, é o conceito de génio como uma fabricação que será aqui explorado, e 
dizer isto não é dizer que o génio não é real. Pelo contrário, como uma classificação que 
incorpora modos de pensar sobre sujeitos, o génio como tecnologia pode ser visto como um 
‘actor’5 nos modos como os sujeitos se vêem e conduzem a sua própria conduta.  
 O debate acerca da importância das aprendizagens artísticas, no que ao nosso país diz 
respeito, cedo mobilizou actores no campo político, educacional, cultural e artístico. As 
razões terão sido diversas, mas dificilmente se situaram fora do intervalo que vai de um 
entendimento das artes como uma tecnologia moral, disciplinar e económica e o outro 
extremo da arte vista como uma tecnologia de distinção social. Ora, nestes espaços entre uma 
e outra plataforma foi-se estabelecendo o terreno dos 'possíveis' em torno do que era e do 
que deveria ser a educação artística, não só a nível especializado, como muito principalmente 
naquela que era a educação de todos os escolares portugueses. O movimento gerado entre 
estes dois espaços foi, no amplo plano social, marcando as diferenças entre aquilo que eram 
as artes maiores (belas artes), daquelas que eram as artes menores (artes e ofícios industriais). 
A sua configuração foi acontecendo a partir de uma expertise científica que não só no campo 
da arte mas principalmente, e com maior intensidade, no da pedagogia, se referiu 
duplamente ao estrangeiro. Por um lado, a consciência de que era nas arenas internacionais 
que se pensavam novas propostas gerava uma discussão em volta da desactualização, da 
inércia e do vazio de sentido das propostas nacionais, por outro lado, o estrangeiro era 
percepcionado como o modelo a seguir e a experimentar, em especial os exemplos de South 
Kensington e Viena de Áustria no que à democratização do ensino das artes dizia respeito. Já 
em inícios do século XX, os referentes eram outros. Todos eles gravitavam já em volta das 
propostas que pedagogos diversos, mas todos eles consensualmente lutando contra as 
pedagogias ditas tradicionais, e que se exprimiram nos projectos da Educação Nova e muito 
particularmente do conhecimento científico de uma ‘natureza’ da infância e da adolescência. 
A agenda das belas artes incorporou também em si essa geografia da internacionalidade, 
enviando bolseiros para estudar, primeiro em Roma, depois em Paris. O móbil era não só o 
das escolas, mas o da proximidade aos ‘arquivos’ dos grandes mestres.  
 Compreender as condições de possibilidade de um discurso que sempre afirma a 
importância da arte mas denuncia o estado sempre por alcançar dessa ideia, e os efeitos que 
essas práticas discursivas particulares, que emergem em grupos singulares, provocam 
quando fazem de uma coisa singular algo de universal, é para mim outro dos desafios desta 

                                                
5 Esta ideia de uma classificação como um ‘actor’ surgiu em conversas com Thomas S. Popkwetiz a propósito dos 
conceitos de Ian Hacking ‘making up people’ e ‘looping effect’. O que se pretende aqui explorar são os efeitos 
interactivos que as classificações operam sobre os sujeitos classificados. Recentemente Popkewitz explicava a 
dupla nuance da ‘fabricação’: “the autonomous subjects of research are responses to the [ontic] world by creating 
fictions about people of that world so research can identify the causes of their ‘problems’ and enable the 
development of social programs and policy. Fabrication is also the simultaneous making or fabricating people as 
theories, programs and other actions are to ensure people’s development” (Popkewitz, 2011: 1). Quando me 
refiro, portanto, a uma classificação como um tipo de actor, e neste caso ao ‘génio’, pretendo com isso abrir as 
perspectivas que esta classificação opera nos modos de ver, pensar e agir dos sujeitos. Enquanto ‘actor’ a 
classificação é, então, performativa. 
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escrita. Por essa razão o leitor será por vezes confrontado com certas paragens que 
correspondem a momentos de explicação que procuram observar a historicidade de modos 
de racionalidade que hoje, por tão naturais nos parecerem, seguem inquestionáveis. 
 A questão fundamental é uma: de onde vêm, como se formaram, as nossas 
concepções actuais sobre o que é e sobre o que deveria ser a educação artística em Portugal? 
Não é natural a ideia de considerar as artes como uma área e um mundo à parte e 
culturalmente superior. Não é natural a ideia de que as artes, não servindo de forma 
objectiva para nada, adquiram e com elas os seus produtores, um estatuto especial e 
diferente. Não é, portanto, natural, a ideia de que as artes devem, obviamente, fazer parte do 
currículo escolar do aluno enquanto criança e jovem porque seriam investidas de poderes de 
uma 'completude' humana. Mas dizer isto não é sequer pensar que as artes não devam fazer 
parte dos currículos escolares. Muito pelo contrário, poderemos admitir a pergunta: porque 
não aprendemos todos arte? Ou porque o aprendemos como o aprendemos? Que arte, - se é 
que o é -, se aprende nas escolas? Porque acreditamos que a arte é parte essencial do 
património cultural de um país e da construção da nacionalidade? Porque estabelecemos 
uma fronteira entre a arte como forma de ‘cultivo’ individual e a arte como profissão? Como 
se desencadeia o desejo de ser artista? Que tipo de práticas enformam a educação artística e o 
ensino das artes visuais na contemporaneidade? A literatura situada no campo do pós-
estruturalismo tem-nos vindo a mostrar que os educadores de hoje desconhecem as crenças e 
os imaginários que determinam que as suas práticas e os seus discursos sejam aquilo que são 
(Carroll, 1997; Bamford, 2009; Chalmers, 2004). Deste modo, ignorando a sua própria 
constituição, o devir da educação artística será o de uma repetição cega. O passado segue 
activo no presente como o afirma Nicholas Mirzoeff e, simultaneamente, é ‘invisível’ (in 
Dussell, 2008: 79). 
 Esta escrita parte da análise do discurso do que tem constituído a educação artística 
no nosso país, quer pela voz de pedagogos e educadores portugueses, quer de políticos, 
artistas ou escritores. Muito embora esta tese se inscreva num campo que é o da História da 
Educação, as suas preocupações não se confinam somente a este campo. São várias as razões 
que o determinam. Em primeiro lugar, a formação inicial da autora destas páginas situa-se 
no campo das belas artes e da educação artística, mas fundamentalmente há outros factores a 
considerar. Fechar uma análise num campo disciplinar é fechar também todas as 
possibilidades de contágio que outros campos (também disciplinares, é certo) podem trazer à 
observação. Assim, centrei-me na análise do discurso do presente intentando a sua 
historicização, não no sentido ‘clássico’ de inventariação de factos do passado (porque é de 
história que se trata), mas antes no sentido da discussão de problemas que ainda hoje nos 
habitam. Quando se refere o ensino artístico tudo são evidências. Evidentemente que é 
essencial, evidentemente que tem de se investir nesta área, evidentemente que, sendo 
considerada fundamental, continua a ser colocada num segundo plano face às restantes 
disciplinas do currículo. Quando se trata das artes ninguém tem dúvidas em situá-las no 
topo de um necessário desenvolvimento pessoal e cultural, mas se ninguém tem dúvidas em 
afirmar o seu poder, raros são os que se esforçam no sentido de explicar a razão das suas 
crenças e convicções. Parece natural que as artes e a cultura artística sejam coisas 
importantes. Mas o que é evidente não o pode ser por si mesmo. O senso comum do valor 
das artes, ou da sua prescindibilidade, tem de ser tomado no seu sistema de racionalidade. 
 O que é evidente tem, portanto, de ser explicado como o resultado de silêncios e 
acumulações que o vão constituindo como um dado natural. Basta, para nos desinstalar 
desta ideia tão comum da excepcionalidade da arte e do artista, o facto de nos referirmos à 
arte como uma invenção, ao artista como um personagem também ele recente, pelo menos 
enquanto elementos que parecem estar fora e acima dos condicionalismos humanos. Noções 
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que são hoje tão evidentes como as do artista e do criador, e do primeiro como um criador 
‘incriado’ são “produto de um longo e lento trabalho histórico” (Bourdieu, 1989:288). De 
algum modo, a análise que aqui se empreenderá deixará desconfortáveis aqueles que nutrem 
um ‘amor pela arte’ julgado natural, mas que ainda assim teimam em alimentar. Ora, a 
necessidade cultural não é outra coisa que não o resultado de uma educação, quer ao nível 
do sistema escolar quer de um modo mais livre, dependente da origem social. O objectivo é 
então o de tomar as práticas discursivas na sua complexidade e de perceber como estas se 
desenham como as condições segundo as quais as práticas são exercidas. Não se trata de 
impor limites à suposta liberdade do sujeito, mas de perceber as regras e as relações que a 
sustentam. E estas, embora nos seja difícil admitir, estão em nós como a ‘voz’ do Estado. 
 Termino esta curta introdução com a análise de Ian Hunter, no seu livro Rethinking the 
School: subjectivity, bureaucracy, criticism, quando o autor se dedica a problematizar o grande 
consenso da educação na contemporaneidade, que coloca no mesmo plano pessoas que se 
julgariam em campos opostos, e que eu gostaria de trazer até aqui, não para questionar o 
porquê desse consenso, mas antes para que, ao longo desta escrita, vá tentando responder ao 
modo como esse consenso se vai estabelecendo a partir da naturalização, e diria mesmo, da 
imposição de violências que não admitem sequer ser questionadas: 
 

“Virtually all academic discussion of the school system is marked by this 
single indelible characteristic. Whether it derives from the disciplines of 
sociology or philosophy or history – and whether it is politically inclined 
towards liberalism or Marxism or social democracy – this discussion is highly 
‘principled’, in two closely related senses. First, it treats the existing school 
system as the (partial or failed) realisation of certain underlying principles. 
There are several such principles – democracy, equality, rationally, liberty -, 
but they all cohere around the notion of an ideal formation of the person. This 
is a formation that, through its freedom from extrinsic purposes and 
constraints, results in a ‘complete’ development of the faculties and thereby 
allows the person to know and govern their own conduct” (Hunter, 1994: xv). 

 
 Sublinho a última parte do pensamento de Hunter, dizendo que as artes estiveram 
sempre articuladas, na modernidade educativa, a essa ideia de completude humana, e em 
simultâneo foram percebidos os seus poderes, – por uma tónica colocada na ‘liberdade’ –, na 
regulação da moralidade e da liberdade individual de cada um, no interior de um 
dispositivo de governo dos emergentes Estados-nação6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
6 Mais à frente, no capítulo dedicado às artes como uma tecnologia de polícia, desenvolverei não apenas o 
conceito de governamentalidade, como a sua ligação com a emergência dos modernos Estados-nação. No entanto, 
adiantarei aqui que a governamentalidade será tomada como uma arte de visibilidades, isto é, como uma arte que 
torna os sujeitos visíveis, a partir de um saber-poder, e uma arte de condução da conduta de cada pessoa, pela 
activação de técnicas e de tácticas específicas de relacionamento do sujeito consigo. 
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Explicação de um método no interior da prática da escrita 
 
 

“Não há diferença entre aquilo de que um livro fala e a maneira como é feito. 
Por isso, um livro já não tem objecto. [...] Perguntar-se-á com que é que 
funciona, em conexão com quê é que ele faz ou não passar intensidades, em 
que multiplicidades introduz e metamorfoseia a sua, com que corpo sem 
órgãos faz ele próprio convergir o seu. Um livro só existe pelo fora e de fora” 
(Deleuze & Guattari, 2006: 8, 9). 

  
 
 A tentativa de esboçar as questões gerais de um trabalho de investigação é sempre 
uma necessidade que se impõe e que permite ao leitor situar-se e antecipar, de certo modo, o 
desenrolar da investigação. Só isso é já demais porquanto compromete tudo aquilo que o 
investigador será capaz de mostrar, por um lado, e, por outro lado, a capacidade de activar 
no leitor o desejo de leitura do trabalho que se propõe. Mas por essa razão é sempre 
importante explicar aquele que é o próprio desejo do investigador durante todo o processo 
da escrita, o que equivale a deixar claro para o leitor as zonas para as quais será convidado e 
aquelas que não pode nunca esperar visitar em companhia daquela que escreve este texto. 
As palavras iniciais de Flaubert em Bouvard e Pécuchet são aqui colocadas como uma 
primeira imagem de que esta tese será apenas uma história possível entre outras histórias. A 
horizontalidade em que esta será escrita obriga a uma escrita que é ela própria rizomática. 
Um rizoma, dizem Deleuze e Guattari, em si mesmo tem formas muito diversas: "desde a 
extensão superficial ramificada em todos os sentidos até às concreções em bolbos e 
tubérculos" (Deleuze & Guattari, 2006: 15). Reservando esta imagem como uma metáfora que 
me acompanha em todo o processo de pensamento através da escrita, gostaria desde já de 
lançar o desafio de uma leitura que não se organiza a partir de uma linearidade.  
 Este posicionamento obriga a que a leitura dos textos aconteça não já na busca das 
suas significações latentes, mas antes nas construções em que os próprios textos-objectos 
devêm na escrita. Deixa de ser o mito da interioridade o grande motor da escrita. Foucault 
explicou-o numa entrevista com o título ‘Sobre as maneiras de escrever a história’. O título 
marca essa ‘diferença’7 de sentido na mecânica ler e escrever, caracterizada para Michel 
Foucault, mas igualmente para outros como Roland Barthes, pela exterioridade. É na 
conexão de textos, que outros textos surgem: “[a crítica contemporânea localiza-se] no 
exterior de um texto, ela o constitui como exterioridade nova, escrevendo textos de textos” 
(Foucault, 2005 a: 70). Desse modo, a escrita não é já a operação de registo, nem de pintura, 
nem de gestos puros, mas de arrastamentos (Barthes, 2004). 

                                                
7 Mas a marca dessa diferença, que começa pela questão já atrás abordada do ‘autor’, seria verdadeiramente 
questionada se o sujeito que escreve dispensasse para si o nome próprio que o localiza como o autor do texto ou 
da obra. O anonimato desapareceu do funcionamento da produção literária ou artística, mas o seu 
desaparecimento, por não ser ‘natural’, pode devir em qualquer outra modalidade. O apagamento do nome 
próprio seria a instauração do anonimato como o grande operador do funcionamento do texto em rastos de 
outros textos. 
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 Recuperando a ideia de ‘assemblage’ de Derrida8, não se trata, nesta investigação e 
pelo que no parágrafo de abertura se deixou escrito, de descrever uma história, nem de 
recontar os passos, texto por texto, contexto por contexto, mostrando a cada passo cada 
elemento, mas muito mais esta investigação se revê nesse gesto de colocar em conjunto, 
numa paisagem, algumas ideias que hoje nos parecem naturais, de fazer atravessar esses 
espaços por linhas que se intersectam e se afastam, ou de juntar algumas outras linhas que 
pareciam nunca encontrar-se. E é nessas geometrias traçadas na própria escrita que os 
sentidos e as forças dos problemas vistos através de lentes teóricas emergem naquela que é a 
sua história. Dizer isto é fazer da escrita um dispositivo no sentido aberto por Gilles Deleuze 
(1992), ele mesmo a partir de Foucault, como uma ‘máquina de fazer ver e de fazer falar’. 
 Esta descrição de uma técnica de pensamento não é linear e obriga o investigador, no 
próprio acontecimento da escrita e na definição do seu território, a desinstalar-se dos 
territórios já desenhados por outros. É esse movimento que torna possível a formulação de 
um problema e a definição clara, para o próprio investigador, do modo pelo qual lhe vai 
pegar, que escolhas vai efectuar, que zonas vai percorrer. De toda a massa de dados 
consultada, que enfrentamentos trava com ela, qual e como convoca na própria escrita. A 
deslocação num território é aqui entendida no próprio acto performativo de fazer território, 
ou seja, de construir um mapa que a todo o momento procura libertar-se do gesto de 
decalque de cartografias já desenhadas. Mas dizer isto não é, também, recusar esses outros 
mapas. É antes percorrê-los nos seus espaços 'entre', um movimento sempre em 
agenciamento com os 'fora' dos territórios bem delineados. Assim, há alguns núcleos que 
gostaria de deixar esclarecidos: 
 
  i) A narrativa que se segue constrói-se no desejo de conhecer e compreender a 
realidade educativa relativa às artes visuais em Portugal, num arco temporal que se quer 
propositadamente longo, que tem o seu ponto mais remoto em finais do século XVIII e que 
se prolonga até à primeira metade do século XX, para se vir encontrar com um presente que 
aparentando embora divergir, mantém algumas dessas mesmas estruturas lineares; diria que 
este é o enquadramento da minha tese e que sendo esta a paisagem, ela será, na sua 
horizontalidade de representação, feita de multiplicidades que se conectam entre si por 
'caules' de sentidos, ou seja, por linhas cuja única ordem é a de responder aos problemas da 
investigação; deste modo, procura-se tornar evidente que o modo como pensamos e agimos é 
localizável historicamente em práticas e em grelhas de racionalidade específicas9. Assumo 

                                                
8 “It is not a matter of describing a history, of recounting the steps, text by text, context by context, each time 
showing which scheme has been able to impose this graphic disorder... rather, we are concerned with the general 
system of all these schemata. On the other hand the word ‘assemblage’ seems more apt for suggesting that the kind 
of bringing-together proposed here has the structure of an interlacing, a weaving, or a web, which would allow 
the different threads and different lines of sense or force to separate again, as well as being ready to bind others 
together” (Derrida, 1973: 131). 
9 É nas condições e nos modos como os objectos se tornam pensáveis que me procuro focar, isto é, o que aqui se 
apresenta procura explorar as regras historicamente inscritas que dão inteligibilidade aos objectos do presente. 
Exploro isso noutros locais ao longo da tese, mas a ideia de que a educação artística tem como vocação 
proporcionar um completo desenvolvimento das capacidades humanas e muito especialmente da sensibilidade e 
da criatividade, por exemplo, é apenas uma das modalidades historicamente inscritas em sistemas de razão que 
permitem fabricar e governar tipos de sujeito. O princípio que orienta o meu pensamento é o de que os modos 
como pensamos, vemos, dizemos e sentimos não podem ser percebidos fora dos princípios inscritos 
historicamente e que circulam dando forma aos próprios princípios da prática. Por essa razão não se estabelece 
aqui uma linha de separação entre a teoria e a prática, ambas se encontram entrelaçadas. Thomas S. Popkewitz 
(2011) argumenta que a categoria ‘jovem’, por exemplo, enquanto modo de classificar um estado e tipos de 
pessoas só se torna inteligível porque foi historicamente possível ver, pensar, agir, sentir e planear esse mesmo 
estado. Desse modo, neste caso particular, o que ao historiador do presente importa é explorar as condições que 
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plenamente o risco de me situar fora do que convencionalmente se designa por História da 
Educação, não somente por as minhas questões se situarem num enredamento desta com 
outros campos disciplinares, mas porque me interessa mais o foco nos sistemas de 
racionalidade que comandam a própria investigação em História da Educação do que a 
fixação num desses nichos temáticos que teriam como meta o alcance de uma história total, 
por exemplo, sobre a educação e o ensino das artes visuais em Portugal. Mas não nego, no 
entanto, que a visita ao arquivo, - aqui entendido como uma mole de discurso funcionando 
segundo regras específicas -, tão do ofício daquele que é historiador é o grande eixo 
impulsionador da escrita. Devo advertir, no entanto, que ao arquivo do passado se junta o 
arquivo do próprio presente como sendo o arquivo de práticas discursivas particulares que 
se naturalizaram. 
 
 ii) Não se centrando sobre nenhum nível de ensino específico atravessa, por outro 
lado, níveis diferenciados cujo elemento de ligação não é senão discursivo10;  
 
 iii) Não se centra apenas nas questões do ensino artístico, mas de um modo mais 
abrangente alastra-se ao território da educação artística11. Inevitavelmente terei de me centrar 
sobre o desejo e o medo da modernidade, quer dizer, sobre o sistema de racionalidade que 
vê na ideia de civilização e cultura a sua tarefa contra o barbarismo. 
 
 Três enunciações que determinam a economia desta escrita, num equilíbrio, que terá 
de ser continuamente procurado, entre a teoria e o arquivo12, entre grandes territórios e arcos 
temporais também eles longos, entre aquilo que poderia ser por outros considerado uma 
panóplia de diferenças e aquilo que a investigação me permite ver como obedecendo a 
algumas, e não muitas, invariantes. Ora, a objectivação desses invariantes coloca-nos face a 
uma paisagem que, julgando-se embora hoje muito diferente daquela que começou por 
colocar em cena as questões relacionadas com a educação e o ensino das artes, permanece 
funcionando segundo uma grelha de racionalidade muito próxima. Deste modo, assumem 
forma algumas variáveis que são a condição de existência dos modos como nós, no presente, 
nos relacionamos com esse campo. No dizer de Deleuze  (2005: 157), é um trabalho mais 
próximo da investigação histórica do que do trabalho de historiador, porque é uma 

                                                                                                                                                   
fabricam esse espaço como um espaço de verdade. Este gesto implica tomar essa mesma construção como um 
‘evento’ que só é possível como ‘pensamento’ e como um objecto de acção, através da assemblagem e conexão 
entre diferentes práticas sociais, institucionais e culturais. É também segundo esta orientação, que empreenderei 
este estudo. Procurarei mostrar, por exemplo, que a construção do artista como um ‘génio’, por exemplo, mas 
também das artes como uma forma de ‘completude humana’,  são eventos explicáveis não por um retorno a uma 
origem, mas antes pela colocação teórica de grelhas de possibilidade que lhes conferiram sentido e que, desse 
modo, permitiram a sua ‘visualização’ e os seus efeitos, em formas particulares. 
10 Haverá, é certo, uma abordagem diferenciada do ensino artístico de belas artes e do ensino artístico técnico e 
secundário. Mas não é tanto no estabelecimento destes diferentes nichos que me interessa focar. Ainda que estas 
‘divisões’ correspondam a diferentes distribuições dos sujeitos em lugares sociais, com diferentes estatutos a eles 
anexados, é o discurso sobre as artes e os modos através dos quais esse discurso se mobiliza na fabricação de 
sujeitos que quero aqui estudar. 
11 Por vezes ambas as designações são abordadas, educação artística e ensino artístico. No entanto, quando me 
refiro ao ‘ensino’ são mais as questões da ordem dos saberes construídos para serem assimilados pelo aluno que 
são objecto de atenção; quando me refiro à educação artística, o campo de análise é mais alargado e menos 
pormenorizado quanto a conteúdos. 
12 Mais adiante explicarei o modo como mobilizo o conceito de arquivo. No entanto, desde já gostaria de deixar 
claro que não estabeleço uma separação entre uma suposta teoria que teria a sua efectivação ou comprovação nas 
fontes ou na prática. A divisão não é senão artificial. Para o investigador, a escrita começa no próprio arquivo. É 
nele que se constituem, através de lentes teóricas, os problemas que mobilizam a escrita. 
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investigação centrada nas condições sob as quais as ‘coisas’ têm uma existência real, sob um 
regime de luz particular. 
 Ficará desde já explicitada a ideia de que o eixo estruturante desta tese, em termos 
temporais, não se orienta por cronologias políticas. A posição genealógica em que me coloco 
leva-me a perceber que não são as mudanças de regime, - monárquico, republicano, 
ditatorial ou democrático -, que operam mudanças significativas no modo como se concebe a 
educação e o ensino das artes, muito embora não negligencie o facto de que na minúcia da lei 
se poderá assistir a uma afinação, desenvolvimento ou abandono de certas ideias, na 
mudança de um para outro regime. Mas o essencial, e que me parece a mim significativo, é 
que o modelo escolar13 de que se fala é o mesmo e são os mesmos os grandes objectivos da 
educação pública há pelo menos centúria e meia de anos, bem como são as mesmas as 
crenças que têm vindo a ser depositadas na capacidade potencialmente transformadora da 
arte14. Dizer, portanto, que a matriz desta escrita não obedece a uma cronologia política, é 
concordar com Paul Veyne, autor para o qual a escrita da história depende sempre das 
perguntas que se formulam face àquilo que se designa por facto histórico. Ora, não é negar o 
facto histórico porque a história, materialmente, se escreve a partir do facto histórico, mas 
conceptualmente se escreve “com problemáticas e conceitos” (Veyne, 1989: 6). Os conceitos 
são as linhas que constroem e dão simultaneamente sentido aos problemas que orientam esta 
escrita. Além do mais, importa não apenas detectar as descontinuidades, mas também as 
continuidades que se estabelecem mesmo nestes largos arcos temporais, de tal modo que se 
constituem como ‘verdades’ inquestionáveis do presente. 
 Não é esta, por isso, uma tese que encontre o fio da sua narrativa em instituições de 
ensino artístico especializado. As razões são não apenas metodológicas, como da própria 
ordem dos problemas que aqui me interessam focar. Ao nível prático cedo se verificou a 
impossibilidade de aceder de forma igualitária aos arquivos das Academias e Escolas 
Superiores de Belas Artes de Lisboa e do Porto. Há que referir que ao contrário do arquivo 
da escola de Lisboa, o do Porto não só abriu a possibilidade de consulta e cópia de 
documentos, como, mais recentemente e coincidindo já com uma fase mais final de 
elaboração desta tese, iniciou um trabalho de disponibilização aberta, a partir do seu site na 

                                                
13 Tal como nos mostram alguns trabalhos históricos no campo da educação, o modelo escolar do presente é em 
tudo semelhante àquele que se impôs durante o século XIX. David Tyack e Larry Cuban referiram-se ao conjunto 
dos elementos que compõe o processo de escolarização, dos métodos aos actores e aos espaços, como sendo essa 
gramática escolar: “The basic grammar of schooling, like the shape of classrooms, has remained remarkably stable 
over the decades. Little has changed in the ways that schools divide time and space, classify students and allocate 
them to classrooms, splinter knowledge into ‘subjects’, and award grades and ‘credits’ as evidence of learning” 
(Tyack & Cuban, 1995: 85). Em Portugal, historiadores da educação como Jorge Ramos do Ó sublinham também 
essa resistência à mudança e à dificuldade de imaginar um outro modo de funcionamento escolar: “O modelo 
escolar que temos hoje é um modelo que foi criado no final do século XIX e que se baseia, estruturalmente, 
digamos assim, na construção de grupos homogéneos de alunos que progridem por classes e onde existe sempre 
uma correlação entre a idade do aluno e o saber que lhe é fornecido. Estes grupos-classe são, ainda, constituídos 
por regimes de avaliação muito próximos e o conteúdo ministrado é um conteúdo racionalista, que podemos 
dizer que visa construir através das disciplinas do plano de estudo uma visão racional e articulada da realidade, 
que tem dentro dela um modelo intelectual que consiste em imaginar que o mundo é um mundo completo” (Ó, 
2007: 110). 
14 Os contextos em que tenho centrado de forma mais próxima a minha investigação são os Europeu e Norte-
Americano. As questões atravessam e cruzam os dois territórios e organizam-se na procura da evidência de que a 
educação artística é benéfica para o sucesso dos estudantes na escola e na vida. Muito embora, hoje, o enfoque na 
personalidade criativa e flexível atinja níveis de sofisticação muito convincentes, o que a mim me interessa é 
mostrar que no imaginário dessa ‘personalidade’ vivem tipos de pessoas particulares. Assim, aquilo que se 
mostra como o ideal a atingir é tão somente a organização de modos de vida particulares, totalmente contingentes 
em termos históricos e culturais e que pretendem funcionar como princípios universais, não deixando espaço 
para imaginar outras formas de vida. 
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internet, dos documentos do seu arquivo. Mas não é esta a razão que determina a não 
realização de uma história institucional, que se encontra também ela muito virgem ainda. Se 
o enquadramento institucional é importante nesta investigação, não poderia, no entanto, 
constituir-se como o móbil desta escrita, sob o perigo de esta se configurar como uma escrita 
temática, e não uma escrita 'problemática'. A diferença entre uma e a outra possibilidade é 
abismal. No primeiro caso levaria o leitor a conhecer uma paisagem feita de lugares que se 
apresentariam como 'dados' e 'evidentes' em si mesmos, que se sucederiam 
cronologicamente numa lógica de desenvolvimento e progresso, sem que se detectassem os 
regimes de racionalidade que os tornavam possíveis. Uma história linear é aquela em que as 
coisas se sucedem, aparecem e se substituem pelo desaparecimento das imediatamente 
anteriores. A segunda possibilidade, aqui adoptada, é a de olhar para a educação e ensino 
das artes no sentido de perceber as grelhas de racionalidade que constituem a possibilidade 
de as considerarmos hoje como estruturantes e desejáveis na educação das crianças e dos 
jovens. 
 Foi a educação das crianças e dos jovens que, de resto, de uma forma generalizada, 
foi incitando a produção de discursos de defesa da educação artística. Nestes discursos 
depositavam-se os medos da dificuldade de controlar uma população, e os desejos de 
superioridade que as artes e o seu cultivo potenciavam no imaginário comparativo entre 
nações. Cedo as artes foram então mobilizadas como tecnologias de controlo do 
comportamento humano. É interessante notarmos como neste movimento de governo dos 
sujeitos são os extremos que asseguram a eficácia da própria tecnologia. Por um lado, as 
artes pensadas como uma ocupação desejável para os pobres e para os orfãos, por outro lado, 
como uma ocupação nobre, raramente como profissão, para as elites sociais. Narrativas de 
salvação e o génio como tecnologia de governo enformaram toda a discursividade 
alimentando-se mutuamente pela reactivação pemanente do binómio antagónico da 
civilização, de um lado, e de um estado bárbaro, do outro. 
 No discurso nacional como internacional, arte, criança e educação posicionaram-se 
sempre no centro dos 'desejos' para o futuro (Freedman & Hernandez, 1998: 182). Ao nível 
do discurso pedagógico sobre as artes todos aqueles que prolixamente defenderam a 
educação artística 'para todos' foram influenciados por uma cultura visual que encontrava na 
comunidade da arte e na sua 'galeria de génios' os exemplos a assimilar. Foi a partir da 
função autor que as relações e transferências entre a arte e a pedagogia assumiram como 
verdade que a liberdade do sujeito passaria pela expressão de uma interioridade que 
coincidia com o seu verdadeiro ‘eu’, ponto de emergência de toda a criação original. A 
mistificação do artista, que analisaremos com mais profundidade a partir do próprio campo 
das belas artes, no processo de formação do aluno candidato a artista, continua ainda hoje 
como uma das tópicas que segue inquestionável no ensino artístico. Terá sido silenciada por 
uma perspectiva mais tecnocrática do fazer artístico, ao nível do ensino técnico, face à utopia 
de um progresso industrial e à necessidade económica de formação de operários 
especializados nas artes industriais. Mas esta última vertente situa a prática artística no 
terreno apenas de um domínio técnico que traria consigo efeitos disciplinares e progresso 
económico. 
 O meu interesse é o de explorar continuidades e descontinuidades nos modos de 
conceber a educação artística através da mobilização de princípios que regulam a própria 
produção de sujeitos. A fabricação de sujeitos de um determinado tipo15, quer se trate da 

                                                
15 Noutros momentos ao longo da tese explicarei em pormenor o modo como utilizo este modo de pensar o sujeito 
a partir da ideia de fabricação, mas fundamentalmente estou a mobilizar o conceito de Ian Hacking (1986; 2002) 
de ‘making up people’ e as tecnologias de subjectivação do sujeito de Michel Foucault (1988 a; 2004 b). 
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produção de elites quer da fabricação de cidadãos disciplinados para ingressarem no tecido 
social, joga-se em espaços conceptuais que classificam as pessoas que neles se movem e cujos 
efeitos constituem estas mesmas pessoas enquanto sujeitos. A historicização dos modos de 
fabricação desses sujeitos, a partir de uma análise das relações de poder e de saber que aí se 
jogam, abre a possibilidade de pensar outros devires. A fabricação corresponde a gestos 
duplos que são, simultaneamente, ficções e criadores de 'coisas' (Popkewitz, 2004). 
 Deste modo, podem definir-se dois grandes territórios de análise que passarei a expor 
já de seguida e que se organizam em torno daquilo que eu defini como ‘as narrativas de 
salvação da educação artística’ e ‘o génio como uma tecnologia de governo’, sendo 
interceptados pelo ‘amor pela arte como uma forma de distinção social’ e pelas ‘artes como 
uma modalidade de polícia (tecnologias morais e disciplinares) ‘. Estes territórios 
intersectam-se, comunicam, contagiam-se. A cruzá-los existem ainda três linhas de sentido: 
‘a arte como um ofício’, ‘a arte como bela arte’, ‘a arte como forma de sublimação’. 
 
 
Territórios de análise e linhas desta investigação 
 
 Cada uma das linhas e dos territórios anteriores encontrarão a sua imagem naquilo 
que, a partir de Deleuze, defino como as ligações16 do dispositivo discursivo que foi 
constituindo a educação artística, não só a nível nacional, mas também internacional, no 
contexto de uma educação pública, ora de carácter geral, ora especializado. Assim, o aparato 
teórico que organiza esta investigação pretende analisar a educação e o ensino das artes 
visuais, a partir de alguns focos e cada um deles se constitui como um problema.  
 O primeiro problema encontra nas narrativas de salvação a sua configuração. 
Partindo da análise de discursos nos quais se pretende justificar a necessidade das artes na 
educação, encontra-se no presente a possibilidade de traçar a genealogia do ensino das artes 
visuais. A genealogia é aqui entendida no sentido em que a desenvolveu Michel Foucault 
(1984 a), ele próprio a partir de Nietzsche, como o trabalho de tornar visíveis os gestos que 
possibilitaram que num determinado momento certas problemáticas surgissem e se 
instalassem de tal modo que acabariam por chegar até nós numa forma naturalizada. A 
emergência é então entendida não como o culminar de um processo, mas antes como o 
estado particular de certas forças17. Deste modo, se a genealogia se configura como um 
trabalho histórico, não é, certamente pelas coordenadas de um tempo e de um espaço que se 
desenvolveriam de modo linear, a partir de uma origem, mas antes pela possibilidade de 
acedermos a grelhas de inteligibilidade específicas na tentativa de percebermos o próprio 

                                                
16 Quando mobilizo o conceito de ‘ligação’ em Deleuze quero referir-me ao próprio princípio que estabelece a sua 
escrita. Não há planos unificados de organização, mas antes passagens de um ponto a outro ponto. A ideia da 
escrita como rizoma implica isso mesmo. Assim, não é uma suposta coerência de uma linha única de tempo e de 
espaço que organiza a minha escrita, mas antes uma linha que constantemente deriva a partir mais de problemas 
do que de temas ou blocos temporais previamente definidos. É uma escrita feita de ’problemas’ que aqui se 
empreenderá. Por outro lado, o conceito de ligação enquanto ‘agenciamento’ articula-se com os movimentos de 
desterritorialização dos territórios já definidos e circunscritos. A este propósito, veja-se, por exemplo o modo 
como Deleuze estabelece a relação animal/território no seu conhecido Abecedário: “O território é o domínio do 
ter. É curioso que seja no ter, isto é, minhas propriedades, minhas propriedades à maneira de Beckett ou de 
Michaux. O território são as propriedades do animal, e sair do território é se aventurar” (Deleuze, 1988: s/p). Uma 
escrita que questiona os sensos comuns do território da educação artística e, de forma particular, do ‘eu’ do 
sujeito, procura aventurar-se em sair do território. 
17 Foucault define a emergência como um evento que ocorre num interstício, ou seja, não se fica a dever a 
ninguém, mas antes a uma confrontação de forças, mais às grelhas de possibilidades do que à ‘originalidade’ 
(Foucault, 1984 a: 85). 
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presente. A leitura destes documentos não procura, então, ser reiterativa ou descritiva. Muito 
pelo contrário, é nos textos como discursos que me centrarei, o que significa que procurarei 
mostrar as regras e os sistemas de racionalidade que possibilitam a sua existência. Ou seja, a 
sua própria condição de existência como discursos verdadeiros. O trabalho genealógico 
envolve-se com a tarefa de mostrar que não há desenvolvimentos meta-históricos ou 
teleologias capazes de explicar aquilo que se apresenta a si próprio como evidente. Ora, de 
que se investe esta vontade de verdade que atravessa todos esses discursos que colocam 
definitivamente a educação artística nas agendas políticas dos países desenvolvidos? E de 
que modo essa vontade de verdade é sustentada por práticas e instituições que são por ela 
constituídas mas que, simultaneamente, a reforçam? Este primeiro momento de análise do 
presente permitir-nos-á, no desenrolar da tese, verificar com mais pormenor como aquilo 
que nos pareceria de uma ordem da evidência é, a contrário, o resultado de uma construção 
histórica totalmente arbitrária e contingente. Daqui ficará claro que a vontade de verdade de 
qualquer discurso que pretende funcionar como verdadeiro é, ela própria, um ‘sistema de 
exclusão’: 
 

“E, contudo, é dela sem dúvida que menos se fala. Como se para nós a 
vontade de verdade e as suas peripécias fossem mascaradas pela própria 
verdade no seu desenrolar necessário. [...] O que estará então em jogo na 
vontade de verdade, na vontade de dizer esse discurso verdadeiro, senão o 
desejo e o poder? O discurso verdadeiro, que a necessidade da sua forma 
liberta do desejo e do poder, não pode reconhecer a vontade de verdade que o 
atravessa; e a vontade de verdade, essa que se nos impõe desde há tanto 
tempo, é tal que a verdade que ela quer não pode deixar de a mascarar.  
Assim, só aparece aos nossos olhos uma verdade que seria riqueza, 
fecundidade, força doce e insidiosamente universal. E ignoramos, em 
contrapartida, a vontade de verdade, como prodigiosa maquinaria destinada a 
excluir” (Foucault, 1997: 17, 18). 

 
 De forma assumida, esta primeira parte da tese coloca em questão aquilo que é uma 
história do presente. É a partir desta análise que surgem os grandes eixos orientadores das 
restantes análises. Não é numa procura de origens que se orienta a genealogia. Essa procura 
de origens como motor da história ou o lugar da verdade seria aquilo que definiria e 
diferenciaria um posicionamento historicista, daquela que é, antes, uma prática histórica 
engajada mais com a compreensão dos modos através dos quais nos tornámos no sujeito que 
hoje somos. Para Foucault, o genealogista utiliza a história no sentido de afastar as quimeras 
da origem (Foucault, 1984 a: 80).  
 O que acabou de se expor pretende então apontar para o modo como as narrativas de 
salvação pela arte se estabelecem historicamente sob tensões de poder que excluem. Roland 
Barthes (2004), a propósito da literatura, fala na morte do autor como a factura a pagar para o 
nascimento do leitor. Mas para isso, com o autor, têm de morrer também as grandes 
narrativas que constroem o lugar da arte como o lugar da excepcionalidade. Essas narrativas 
que encontram na restituição a uma comunidade de ‘leitores’ de uma ‘originalidade’ 
perdida, o seu perfil de legitimidade. Tal legitimidade estabelece-se a partir de ‘um amor 
pela arte’ que não pode ser percebido senão nesta tarefa ‘profética’ de interpretação de uma 
‘magia’ de que a arte é representante, e que outra coisa não é do que a “leitura em termos 
novos” de uma “significação original perdida” (Agamben, 2010: 9, 10). 
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 Depois de uma análise que identifica estas narrativas de salvação no nosso presente18, 
a linha genealógica encontrada estabelece-se em torno das artes como uma das modalidades 
de polícia, iniciada já em finais do século XVIII português, quer naquela que era a educação 
das elites, quer, sobretudo, na educação das crianças e jovens 'em risco'. O corpo e a alma 
como campo de governo é o grande território aberto para se operar cirurgicamente cada uma 
das articulações. As tecnologias morais, disciplinares e as tecnologias do ‘eu’, instrumentos 
conceptuais derivados das análises de Michel Foucault, centram-se aqui no corpo do sujeito 
enquanto objecto de governo através das actividades e dos espaços nos quais estes são 
colocados em relação. 
 Dizer, todavia, que a polícia enquanto técnica focada na condução da conduta por 
cada sujeito é apenas e só uma tecnologia disciplinar, é certamente negligenciar todas as 
subtis formas de conduzir o ‘Outro’ para as zonas de segurança para ele imaginadas, e que 
têm na alma o seu ponto de aplicação. A força da polícia é por isso uma força que só existe 
no plural e na relação com outras forças, ou seja, com as outras linhas desta tese, que serão 
explicadas já de seguida. O que me parece fundamental começar já por expor é que são 
simultaneamente razões morais e disciplinares que enquadram a presença do ensino artístico 
na escola pública de massas. É na escola, enquanto ‘laboratório’ de onde emergem e onde se 
aplicam práticas concretas destinadas a orientar o cidadão por vir que a vigilância do corpo e 
o cuidado com a alma, adquirem uma amplitude também ela sem precedentes em termos de 
um governo em massa. A arte, no amplo sentido de uma manifestação do belo, mobilizou-se 
como um instrumento no governo da sensibilidade, do comportamento e da interioridade.  
As actividades artísticas, particularmente o desenho, mobilizaram-se como instrumentos 
reguladores do corpo, da vontade, e da posse e governo de si pelo próprio aluno. A polícia 
de que aqui se fala tem o corpo e a alma como objectos de aplicação. Um corpo disciplinado, 
por um lado, uma alma que tem de se tornar racional, operando sobre ela todo um trabalho 
de ‘eliminação dos erros’, de ‘redução das imaginações’, de ‘domínio dos desejos do corpo’, 
por outro lado (Foucault, 1994 b: 155). 
 Surge agora um mapa conceptual que eu designei, a partir do próprio conceito de 
Jacques Rancière, de ‘distribuição policiada do sensível’. Para Rancière essa distribuição 
constrói-se a partir de uma desigualdade que é o marcador por excelência da diferença 
hierárquica de uma ordem. No essencial, essa distribuição policiada dá a ver os recortes 
segundo os quais ela própria se organiza, com as suas zonas de partilha e zonas de exclusão. 
Não basta simplesmente mudar os termos da oposição porque ela continuará a ser oposição, 
organizada numa lógica bipolar. “Os termos podem mudar de sentido, as posições podem 
ser trocadas, o essencial está no facto de permanecer a estrutura que opõe as duas categorias, 
os que possuem uma dada capacidade e os que a não possuem” (Rancière, 2010 b: 22). Ao 
conceber o génio (quer como ser singular, quer no colectivo de génios que constitui a galeria 
dos ‘grandes homens’) como uma tecnologia de governo pretendo colocar em destaque a 
separação operada, através do discurso, entre aqueles que possuem o direito de produzir e 

                                                
18 Quando me refiro a esta identificação no presente tenho como objectivo principal mostrar que aquilo que hoje 
nos pareceria natural é, antes, o resultado de acontecimentos históricos precisos e arbitrários: “genealogy does not 
pretend to go back in time to restore an unbroken continuity that operates beyond the dispersion of forgotten 
things; its duty is not to demonstrate that the past actively exists in the present, having imposed a predetermined 
form on all its vicissitudes. Genealogy does not resemble the evolution of a species and does not map the destiny 
of a people. On the contrary, to follow the complex course of descent is to maintain passing events in their proper 
dispersion; it is to identify the accidents, the minute deviations – or conversely, the complete reversals – the 
errors, the false appraisals, and the faulty calculations that gave birth to those things that continue to exist  and 
have value for us; it is to discover that truth or being does not lie at the root of what we know and what we are, 
but the exteriority of accidents” (Foucault, 1984 a: 81). 
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aqueles que são colocados no lugar de espectadores dessa produção. O génio não apenas 
aparece como o exemplo a ‘venerar’ ou a ‘copiar’ como ele próprio é, numa sociedade 
governamentalizada, o barómetro da normalidade19. A partilha do sensível, explica Rancière, 
“dá a ver quem pode tomar parte no comum em função daquilo que faz, do tempo e do 
espaço em que essa actividade se exerce. Ter esta ou aquela ‘ocupação’ define assim a 
competência ou a incompetência relativamente ao comum” (Rancière, 2010 a: 13, 14). Para o 
filósofo francês, é o conceito de emancipação que permite destruir a barreira entre o olhar e o 
agir. Neste trabalho não situarei a análise no lado dessa suposta emancipação do espectador, 
mas num ponto anterior e que é aqui tomado não na sua negatividade, mas antes na sua 
produtividade. Por outras palavras, a distribuição policiada do sensível é ela própria 
produtiva no sentido da fabricação de determinados tipos de sujeitos.  
 As imagens que foram sendo socialmente construídas para a arte e para o artista 
moderno, enquanto uma área e um personagem que se destacam de todos os outros, nessa 
exclusão determinada pela partilha do sensível, activam princípios de distinção. Ora, este 
carácter de distinção levou-me a pensar a relação do artista com a figura do génio, por um 
lado, e por outro lado, o processo de autonomização da arte e a emergência do artista ‘livre’, 
por relação com uma nova concepção de sujeito assente num processo de psicologização da 
interioridade. É neste sentido que aqui se falará da emergência do ‘eu’20 como uma categoria 
psicológica, e das relações que esta nova concepção do sujeito como um ser que possui uma 
exterioridade e uma interioridade psicológica assume nos modos de ser e de ver o artista a 
partir da modernidade. 
 O problema que se constitui apresenta outras derivações que têm que ver não só com 
a figura do artista, mas com a do espectador. Quando se fala da necessidade da arte como 
algo evidente e universal, está a operar-se uma estratégia de distinção e de exclusão. Aqueles 
que possuem a autoridade para falar, fazem-no em nome daqueles que não possuem essa 
autoridade e estabelecem, nesse discurso, as zonas legítimas e ilegítimas que fornecem as 
imagens daquilo que cada um deverá ser, ou seja, o discurso sobre a necessidade da arte na 
educação estabelece-se como uma narrativa de salvação cultural. O ‘amor pela arte’ 
(Bourdieu & Darbel, 2003), por um lado, como estratégia diferenciante e diferenciadora, e a 
arte como sinónimo de desenvolvimento e progresso cultural e humano, constituem a 
narrativa de clivagem de diferentes tipos de humano. É aqui que se articula a relação entre a 
ideia de cultura e a maquinaria de governo das sociedades modernas. O aparato da arte e da 
educação artística foi encontrado na reconciliação da promessa de uma completude estética 
com a realidade da existência social. Essa reconciliação, tal como a desenvolve Ian Hunter 
                                                
19 Veremos isto quando se tratar de analisar a literatura de carácter eugénico que se dedica a estudar os génios da 
sociedade. Por um lado, a linha da hereditariedade, por outro lado, a linha da loucura, fazem do génio como 
classificação, um operador produtor de exclusões. Não é, por isso, diferente o funcionamento do génio, do 
funcionamento do anormal, enquanto tecnologias de normalização no interior de um pensamento bio-político, 
isto é, aquele que tem o governo da vida como seu objecto. 
20 Durante o século XIX o conceito de ‘eu’ foi sendo fabricado como a interioridade psicológica que daria forma à 
personalidade do sujeito. A eu corresponde assim a um espaço interior que todo o sujeito possui e que permite 
traçar, para si próprio, uma história. Esta fabricação corresponde a cruzamentos vários e a migrações de sentidos. 
O ‘eu’ não é portanto considerado como um fenómeno trans-histórico. Focar-me-ei na construção do ‘eu’ no 
interior das ciências psicológicas. Aquilo que procurarei tornar evidente é que a relação que estabelecemos 
connosco mesmos, desde a modernidade, está também ela inscrita em práticas historicamente inscritas em grelhas 
de sentidos que nos permitem pensar, ver, agir, sentir, relacionar connosco e com os outros, simultaneamente 
fabricando-nos, isto é, conduzindo-nos a nós próprios segundo linhas de orientação particulares. As novas 
psicologias científicas do século XIX tornam possível o mapeamento da interioridade dos sujeitos, tornando-a 
assim governável (Steedman, 1995). O conceito de ‘eu’ é uma ficção e uma realidade. Construído nas malhas da 
expertise científica, da literatura e das práticas artísticas, torna-se na forma privilegiada da relação do sujeito 
consigo mesmo, numa reapropriação sempre actualizada das práticas de cuidado e de conhecimento de si. 
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(1988) para a educação literária, foi construída como uma espécie de completude cultural 
humana. 
 Por último, ligada também a essa ideia de salvação, procura-se inteligibilizar o lugar 
que a arte começou por ocupar no discurso de pensadores e educadores pelas 
potencialidades que apresentava ao governo dos sujeitos. Esta perspectiva implicará mostrar 
ao leitor como é que a discursividade sobre a necessidade e os benefícios da educação 
artística funcionaram, e funcionam ainda na nossa actualidade, como tecnologias 
económicas, disciplinares e morais. O mesmo será dizer que o que me interessa analisar são 
as relações de poder e os efeitos que estas produzem na subjectivação dos sujeitos.  
 
 
Construindo uma cartografia: a possibilidade de deslocamento no processo de questionar 
evidências 
 
 Gilles Deleuze e Félix Guattari opuseram o mapa ao decalque. Ao primeiro disseram-
no completamente voltado para a experimentação, ao segundo voltado para a repetição 
fechada de si mesmo. Num e noutro caso trata-se de agir em territórios, mas o mapa “é uma 
questão de performance, enquanto o decalque aponta sempre para uma pretensa 
competência” (Deleuze & Guattari, 2006: 30). São as múltiplas entradas a que um mapa se 
abre, a possibilidade de construção, desmontagem, desdobragem, a sua conectabilidade, que 
fazem do gesto de cartografar a própria coreografia de uma escrita que a cada passo se 
concretiza pelos movimentos de territorialização que se fazem e se desfazem. Já aqui o 
afirmei. Estou interessada em escrever uma possível história da educação e do ensino das 
artes visuais em Portugal, mas é-me totalmente impossível essa escrita se não começar por 
questionar os próprios conceitos a partir dos quais essa história se escreveria. Esse é o 
primeiro movimento de saída do território. Segue-se um outro gesto de delineação. É numa 
tribo de autores bem delimitada que encontro a vontade e o impulso de escrever esta tese. 
Para este texto já foram arrastadas algumas das vozes que mais ligações me permitem na 
construção do meu pensamento. Cumpre-me agora explicar os modos como estas 
(re)desenham a minha cartografia de escrita/pensamento.  
 Em primeiro lugar, em Michel Foucault, encontrei uma primeira forma de abordar a 
investigação em torno de um dado objecto. Essa abordagem começa por se conceber a partir 
do questionamento dos regimes de verdade que encerram os modos através dos quais 
percebemos, vemos e falamos sobre esses mesmos objectos.  
 Começo então por trazer até este espaço dois debates. O primeiro aconteceu nos anos 
setenta num canal televisivo alemão, colocando frente a frente Michel Foucault e Noam 
Chomsky. O segundo relaciona-se com uma exposição realizada no Museu de Arte Moderna 
de Nova Iorque e da sua análise por James Clifford. Com estas discussões pretendo começar 
a dar forma ao problema que aqui me importa estudar, introduzindo uma forma de pensar 
que não se actualiza na oposição a uma outra forma que pretendesse eliminar, mas antes na 
desnaturalização dessa outra forma de racionalidade. 

O tópico do primeiro debate era ‘Natureza Humana: Justiça versus Poder’. Elders, o 
entrevistador, começava por afirmar que todos os estudos do homem, da história à 
linguística ou à psicologia, se deparavam com a questão do quanto no homem é o produto 
de todo o tipo de factores externos ou, tendo em conta as diferenças que parecem residir em 
cada um de nós, haveria algo a que se pudesse dar o nome de natureza humana, através da 
qual nos reconheceríamos como seres humanos. A questão era lançada a Noam Chomsky21. 

                                                
21 “All studies of man, from history to linguistics and psychology, are faced with the question of whether, in the 
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Para Chomsky existiria uma natureza humana. A essa natureza humana definia-a como um 
conjunto de esquematismos, princípios inatos que governavam o nosso comportamento 
social, intelectual e individual. Para Foucault a questão era totalmente outra. Não se tratava 
de perguntar se existe ou não uma natureza humana, de discutir um ser humano autónomo e 
transcendental, mas, pelo contrário, de perguntar como é que esse conceito de ‘natureza 
humana’ tem funcionado numa sociedade como a nossa. Como exemplo, Foucault dava o do 
estudo da vida em finais do século XVII e XVIII. Este estudo baseava-se em distinguir seres 
com vida de seres sem vida e em estabelecer a posição de cada um deles por relação aos 
outros, dos minerais ao homem. Por finais do século XVIII, um conjunto de novos 
instrumentos e técnicas permitia estabelecer um quadro mais complexo de relações, e não 
seria tanto a noção de vida a permitir este afinamento nos modos de conhecer, mas antes 
novos conceitos que faziam emergir novos objectos de conhecimento. A ‘vida’ não pode ser 
considerada em si mesma como um fenómeno pré-existente: o nosso conhecimento sobre o 
que é a ‘vida’ alterou-se profundamente desde a primeira vez que a palavra ‘biologia’ foi 
proposta em 180222. Não era portanto a ‘vida’ a transformar o conhecimento mas o conceito 
de vida a ser utilizado como algo que nos permitia distinguir, designar e delimitar um certo 
tipo de conhecimento científico. A noção de ‘vida’ funcionava como um indicador 
epistemológico. Ora, para Foucault, ‘natureza humana’ era exactamente uma noção do 
mesmo tipo: 
 

“It was not by studying human nature that linguists discovered the laws of 
consonant mutation, or Freud the principles of the analysis of dreams, or 
cultural anthropologists the structure of myths. In the history of knowledge, 
the notion of human nature seems to me mainly to have played the role of an 
epistemological indicator to designate certain types of discourse in relation to 
or in opposition to theology or biology or history. I would find it difficult to 
see in this a scientific concept” (Foucault, 197123). 

 
Foucault recusava os grandes universais a partir de uma prática que os colocava em 

questão, ao demonstrar a sua historicidade. O problema de Foucault diferia do de Chomsky. 
O segundo procurava justificar uma liberdade e criatividade inerentes à natureza humana, 
vendo esta como uma essência e aquelas também como algo de inato nos sujeitos. Foucault 
via estas duas capacidades como elas mesmas ligadas ao modo como se estabelecera a 
própria história do conhecimento. A ideia de desenvolvimento comprometia-se com o atingir 
de uma certa verdade e essa verdade era imaginada por uma ruptura face a um 
conhecimento anterior, que seria o resultado da originalidade ou da capacidade criativa de 
um sujeito particular. Ora, e se a relação do sujeito com a verdade fosse antes vista como 
uma relação de efeitos? A relação entre um sujeito e uma verdade seria apenas a relação 
construída pelos próprios efeitos dessa verdade, num tempo e espaço específicos. A partir 
                                                                                                                                                   
last instance, we are the product of all kinds of external factors, or if, in spite of our differences, we have 
something we could call a common human nature, by which we can recognise each other as human beings.  So 
my first question is to you Mr. Chomsky, because you often employ the concept of human nature, in which 
connection you even use terms like "innate ideas" and "innate structures". Which arguments can you derive from 
linguistics to give such a central position to this concept of human nature?” [o debate encontra-se transcrito em: 
http://www.chomsky.info/debates/1971xxxx.htm ]. 
22 Para o século XVIII, como nota Nikolas Rose, citando Foucault, a biologia não existia: “’the pattern of 
knowledge that has been familiar to us for a hundred and fifty years is not valid for a previous period...if biology 
wasunknown there was a very simple reason for it: that life itself did not exist. All that existed was living beings, 
which were viewed  through a grid of knowledge constituted by natural history’” (Rose, 2007: 42). 
23 [o debate encontra-se transcrito em: http://www.chomsky.info/debates/1971xxxx.htm ] 
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deste posicionamento qualquer ‘criação’ passa a ser entendida numa grelha de possíveis:  
 

“One can only, in terms of language or of knowledge, produce something new 
by putting into play a certain number of rules which will define the 
acceptability or the grammaticality of these statements, or which will define, 
in the case of knowledge, the scientific character of the statements [...] in the 
history of science or in the history of thought, we placed more emphasis on 
individual creation, and we had kept aside and left in the shadows these 
communal, general rules, which obscurely manifest themselves through every 
scientific discovery, every scientific invention, and even every philosophical 
innovation.�   And to that degree, when I no doubt wrongly believe that I am 
saying something new, I am nevertheless conscious of the fact that in my 
statement there are rules at work, not only linguistic rules, but also 
epistemological rules, and those rules characterise contemporary knowledge.” 
(Foucault, 197124). 

 
 O que Foucault procura explicar é que qualquer conceito, seja ele o de natureza 
humana, criatividade, liberdade, justiça, génio, identidade ou ‘eu’ corresponde a uma 
construção operada de acordo com regras específicas de funcionamento, ou seja, o seu 
entendimento é visto no interior de um sistema de pensamento particular, correspondendo 
portanto não a algo natural ou a uma essência humana, mas sendo o resultado de formas de 
inteligibilização que cumprem objectivos que vão da legitimação à luta de determinados 
grupos. Esses conceitos, cuja aparência é de universalidade são usados como instrumentos 
ou armas, pelo poder económico, político, ou usados precisamente contra estes poderes, no 
interior de uma dada sociedade. Desta forma, essas ideias de natureza humana ou de justiça 
não podem ser utilizadas como essências intrínsecas ao homem ou como os mais altos 
patamares da sua humanidade, algo como a sua ‘natureza’. Esse é, sim, um dos efeitos da 
construção dessas noções como princípios universais.   
 Richard Rorty (1993) é eficazmente claro nesta distinção entre aquilo que existe, o 
mundo, seres humanos, etc., e uma verdade acerca daquilo que existe. Essa verdade é 
sempre construída por meio de descrições que determinam o seu estatuto de verdade ou 
falsidade num determinado contexto. Tomar por naturais essas descrições é aceitar essas 
clivagens entre bom e mau, certo e errado como pré-existindo ao olhar que se lança sobre 
elas e que as faz emergir no discurso. Como filósofo pragmatista que é, Rorty não avança os 
modos de construção dessas verdades nem os seus efeitos ao nível dos processos de 
subjectivação dos sujeitos. Por outro lado, Friedrich Nietzsche (2000) no seu livro Para a 
genealogia da moral refere a necessidade de historicizar esses conceitos que nos aparecem 
como dados e evidentes por si mesmos. Definir assim uma natureza humana, uma verdade, 
a justiça, princípios inatos de originalidade, contém em si gestos duplos porquanto o 
discurso utilizado para descrever cada um destes estados é um discurso que classifica e 
fabrica tipos de pessoas (Hacking, 1986). Os próprios discursos são a oficina em que se 
fabricam os antípodas. Voltando à imagem inicial de desenhar mapas ou de fazer decalques, 
diria que o decalque seria a aceitação e reiteração de um mundo construído a partir da 
oposição binária entre o ‘bom’ e o ‘mau’. O mapa não é sequer o contrário do decalque. Ele é 
um compósito de linhas que se intersectam e que permitem partir para a exterioridade 
selvagem do que não é o senso comum. O que acontece, então, é que as linhas que definiam 
territórios bem delimitados nas suas fronteiras se tornam mais frágeis porque é mostrada a 

                                                
24 [o debate encontra-se transcrito em: http://www.chomsky.info/debates/1971xxxx.htm ] 
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sua arbitrariedade. O ‘limite da verdade’ implica necessariamente imaginar que qualquer 
fronteira é estabelecida por um contorno que pode sempre ser cruzado (Derrida, 1993). 
 Passarei ao segundo ponto.  
 Por ocasião de uma grande exposição no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque 
(MOMA) dedicada ao primitivismo na arte do século XX, o público era confrontado com 
uma série de objectos ‘tribais’ provenientes de museus etnográficos europeus, de galerias de 
arte e de colecções privadas. James Clifford (1988) mostra como esse interesse por objectos 
não ocidentais e a sua introdução em redes de significação características da modernidade 
ocidental, transforma-os, desde finais do século XIX, em objectos de curiosidade, em 
espécimes etnográficos ou até em obras de arte. Na exposição do MOMA esses objectos eram 
colocados lado a lado com objectos de artistas como Picasso, Giacometti ou Brancusi e entre 
eles estabelecia-se uma ‘afinidade’ descrita em termos modernistas. O catálogo mostrava o 
‘desejo’ e o ‘poder’ do Ocidente para coleccionar o mundo (Clifford, 1988: 196). Aquilo a que 
o visitante tinha acesso era a uma história, não a única possível, correspondendo à inclusão 
de uns e à exclusão de outros objectos e sobretudo a uma leitura da ‘arte’ como categoria 
estável e universal. Ora, o processo de classificação de um objecto como arte exige uma 
discussão atenta. Antes de 1900 estes objectos tribais eram considerados como curiosidades 
exóticas, antiguidades, ‘fetishes’, eram objectos capturados essencialmente por uma 
disciplina ainda embrionária, a antropologia, sendo que a sua apropriação por artistas lhes 
vem adicionar uma outra dimensão ao fazê-los participar do campo artístico.  
 Organizava-se um atlas que se esperava poder funcionar como um referente na auto-
definição ocidental da arte. De ora em diante, estes objectos não ocidentais são mostrados em 
galerias de arte ou museus de arte pelas suas qualidades formais e estéticas. Nos museus 
etnográficos são exibidos num contexto ‘cultural’. No seu contexto de origem, uma máscara 
ou uma estátua seria um objecto pertencente a um ritual de um grupo particular e não uma 
obra de arte. A observação e a apreciação destes objectos num museu de arte dispensam esse 
‘antecedente’ cultural uma vez que o ponto de partida é o da própria análise do objecto num 
contexto de arte. O que nestes objectos atraiu Picasso ou outros artistas é o mesmo que 
continuaria a atrair o MOMA e que atrairia, por sua vez, os públicos do MOMA. Olhar,, 
então, uma máscara Eskimo com doze braços e alguns buracos, junto a uma pintura de Juan 
Miró de manchas territorializadas de cores, gerava um sentimento de semelhança.  
 Percebe-se, desde logo, que as atitudes da antropologia e da arte face a estes objectos 
são diferentes, mas há uma semelhança significativa no acto de capturar, preservar e 
mostrar. As narrativas que se estabelecem em ambos os contextos são narrativas de salvação: 
assumem um mundo primitivo que precisa de ser salvo e representado, quer no seu contexto 
‘cultural’, quer inserido num espaço e numa categoria artística, agora descoberta pelo 
homem ocidental civilizado.  
 Este episódio estudado por Clifford é significativo para aquilo que neste trabalho 
pretendo analisar. Num primeiro plano, não é natural a ideia de que a arte e as obras de arte 
são categorias únicas e universais. São, outrossim, construções operadas no interior de um 
campo particular, de acordo com regras e regimes de visibilidade específicos. As obras de 
arte existem como obras de arte porque há uma crença colectiva na sua existência (Bourdieu, 
1993 c: 35). Os museus são esses ‘outros espaços’ aos quais Michel Foucault (1986) se referiu 
como heterotopias do tempo que não cessam de acumular num só espaço, por forma a criar 
um arquivo geral de tempos, épocas, formas e gostos25. Conceito totalmente da nossa 

                                                
25 “Em primeiro lugar, surgem as heterotopias acumulativas do tempo, como os museus e as bibliotecas. Estes 
tornaram-se heterotopias em que o tempo não pára de se acumular e empilhar-se sobre si próprio. No século 
dezassete, porém, um museu e uma biblioteca traduziam uma expressiva escolha pessoal. Por contraste, a ideia 
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modernidade. Essas heterotopias, de que os museus são apenas um exemplo, são 
simultaneamente abertas e fechadas, herméticas e penetráveis. Interessante é perceber a 
ambiguidade dos lugares heterotópicos que mesmo quando parecem abrir-se podem activar 
exclusões.  
 Os dois debates intersectam-se. Esta intersecção é aqui determinada pela crítica à 
universalidade de conceitos ou à naturalização de noções que seriam entendidas como 
constituindo uma natureza humana. Se considerarmos o trabalho de autores como Judith 
Butler (2007) ou de Ian Hacking (1986; 1999) percebemos como funciona essa equivalência 
directa entre aquilo que é uma classificação e um princípio natural. Butler, por exemplo, 
considera que o conceito de género é uma fabricação. O corpo feminino e o corpo masculino  
não são dados de uma forma natural, por outras palavras, o género funciona com um 
instrumento de distinção que serve princípios de poder determinados e que, desse modo, irá 
provocar efeitos no tipo de comportamento que as pessoas classificadas no interior desses 
grupos assumem, sendo que, género e sexo tendem a equivaler-se, levando por isso mesmo à 
exclusão de todos os que não se enquadram nos padrões prescritos. É aqui que Ian Hacking 
(1999) introduz a ideia de matriz, para dizer que as ideias, conceitos, e classificações não 
existem num vácuo, mas num complexo de instituições, de textos, e de práticas. 
 Neste sentido, um posicionamento teórico próximo do destes autores permitir-me-á 
mostrar que conceitos como genialidade, e essa equivalência entre artistas e génios, não só 
não é natural, como, sendo o resultado de operações específicas de classificação, definindo 
tipos de pessoa, vive pela complexidade de relações institucionais nas quais adquire efeitos 
de real. Que posição, portanto, têm vindo a ocupar essas classificações essencialistas na nossa 
sociedade26? Parece-me que posso agora afirmar que as classificações são tecnologias de 
governo: ao descreveram tipos de pessoas e modos de comportamento, prescrevem também 
a imagem que o indivíduo tem de si e determinam os seus comportamentos possíveis. Um 
dos importantes eixos desta análise é o da elaboração do génio como uma tecnologia de 
governo.  
 No campo artístico acontecem lutas entre os agentes e as instituições, isto é, entre 
artistas maiores e menores, entre escolas, academias, salões ou galerias, pela legitimidade 
artística. Serge Guilbaut (1992) mostra que o expressionismo abstracto e a ideia de liberdade 
que se instalaram como a supremacia norte-americana no pós Guerra Fria, substituindo 
Nova Iorque por Paris enquanto capital cultural, e estabelecendo este movimento artístico 
pela sua superioridade formal, mais não foi do que uma fórmula bem sucedida que adoptou 
os princípios da arte europeia e que continha em si os germens duma suposta salvação que a 
ideia de superioridade da arte transporta. A história que Guilbault procura desmontar no 
seu livro How New York stole the idea of modern art é uma história mitológica em si mesma 

                                                                                                                                                   
de conseguir acumular tudo, de criar uma espécie de arquivo geral, o fechar num só lugar todos os tempos, 
épocas, formas e gostos, a ideia de construir um lugar de todos os tempos fora do tempo e inacessível ao desgaste 
que acarreta, o projecto de organizar desta forma uma espécie de acumulação perpétua e indefinida de tempo 
num lugar imóvel, enfim, todo este conceito pertence à nossa modernidade. O museu e a biblioteca são 
heterotopias típicas da cultura ocidental do século dezanove.” (Foucault, 1998: s/p). 
26 A questão do artista como um génio e da arte como um campo próximo do sagrado continua a ser uma linha de 
força na forma como pensamos o artista e o acto criativo. Há, obviamente, e em consequência de toda uma 
literatura classificada como pós-moderna um outro olhar que se lança sobre essa questão, entre aqueles que se 
dedicam a um estudo crítico dentro dos campos artístico e cultural. Muito recentemente, o Centre Pompidou 
inaugurou, em Metz, uma extensão do seu espaço principal, inaugurando esse novo 'lugar da arte' com uma 
exposição cujo ponto de partida é a questão ‘o que é uma obra de arte?’. Em torno desta questão principal, os 
desdobramentos são evidentes: é a noção de obra de arte ainda relevante?, quem decide sobre o que é uma obra 
de arte?, uma vez obra de arte, para sempre obra de arte? (texto de apresentação da exposição disponível em 
http://www.centrepompidou-metz.fr/site/?-a-unique-exhibition- ). 
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porque dependente da ideia do nome e do estilo na construção de uma história da arte que 
se torna ‘verdade’. Deste modo, mostra que as atitudes artísticas são dependentes não de 
dons do artista, ou duma sensibilidade especial de reacção face ao absurdo da guerra, mas 
antes do lugar que este ocupa no campo e de uma tensão entre posições e disposições, e da 
própria história das lutas estéticas a ocorrerem no campo artístico. O que há a estudar é a 
história das próprias relações entre as posições ocupadas no campo artístico e as atitudes 
artísticas adoptadas no próprio campo das obras, entre aquilo que é considerado legítimo e 
aquilo que o não é. Voltando à crítica de Clifford, a transformação dos objectos tribais em 
arte é uma atitude colonialista, é um gesto selectivo, ordenador e classificador. Mas não é 
somente isto. É a existência destas ‘regras da arte’ e do discurso produzido em torno da arte, 
que actua como um efeito de verdade. Dos públicos que visitam um museu espera-se que 
essa lição venha aprendida de casa, ou diríamos, da escola: os museus são espaços de 
celebração da arte. A adesão que manifestamos perante esses objectos é uma adesão 
essencialmente moral. Um público educado, verdadeiro amador da arte, não coloca sequer 
em causa a veracidade dessa afirmação, e está pronto para entrar em comunhão com a obra. 
De outra forma não poderia ser: o carácter distinto da arte e da experiência da arte como algo 
inefável, usando a expressão de Pierre Bourdieu, quando questionado, “constitui uma 
ameaça mortal para a pretensão tão corrente (pelo menos entre os amadores de arte), [...] de 
quem se pensa como indivíduo inefável e capaz de viver das experiências inefáveis e desse 
inefável” (Bourdieu, 1996: 15). 
 Essa ideia de inefabilidade articula-se com a auto-representação de si para si do 
homem aristocrático, esse que “concebe de modo espontâneo a sua ideia fundamental de 
‘bom’, ou seja, a partir de si próprio, para só na sequência criar a representação de ‘mau’!” 
(Nietzsche, 2000: 39). 
 O mesmo sistema de racionalidade é usado na construção do artista como um génio, 
e na definição daquilo que designarei como uma galeria de génios cujo objectivo é o de 
fornecer exemplos, tanto ao nível do ensino da arte, quanto ao nível mais geral naquilo que é 
o governo da vida das pessoas ‘comuns’. Um exemplo muito breve do funcionamento na 
sociedade contemporânea da ‘tecnologia do génio’ é perceptível na recente ‘descoberta’ dos 
ossos do pintor Caravaggio27. Embora a equipa de cientistas dedicada a este estudo tenha 
adiantado apenas 85% de probabilidade de se tratar, de facto, de partes do esqueleto do 
pintor, as duas imagens que circularam nas páginas dos jornais internacionais mostram o 
quanto somos governados pela ideia da excepcionalidade do génio, desse ser quase 
sobrenatural cujas capacidades inexplicáveis o separam da normalidade. Numa das imagens 
referidas, o responsável pelo estudo aparece apresentando os ossos do pintor sobre uma 
almofada vermelha de veludo, numa caixa de vidro. Transformado o artista em objecto de 
exibição, a segunda imagem, sublinha essa vontade de ‘reconstituição’ do corpo do pintor, 
por um zoom aplicado sobre os seus ossos. A vontade de reconstituição do génio vai mais 
longe porque a equipa de investigação pretende agora continuar a sua narrativa de verdade, 
fornecendo ao público o retrato fisionómico de Caravaggio. 
 Voltemos uma vez mais ao problema da suposta universalidade da arte, do ponto de 
vista de uma teoria do espectador, tal como a elaborou Kant ao teorizar sobre a 
universalidade apriori do juízo do gosto e, fundamentalmente, centremos a nossa atenção no 
texto de Gilles Deleuze (2004) sobre A ideia de génese na estética de Kant. Como justificar uma 
obrigatoriedade de uma universalidade de um prazer estético senão num senso comum, 

                                                
27 Veja-se, por exemplo, o seguinte link, consultado em Junho de 2010: 
http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5jHANCQ7HP3VuDAOc_PBCykhuIWAgD9GCH7500 
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quer dizer, num conjunto de informações totalmente arbitrário e contingente, que coloca 
como necessidade de todos aquilo que é fundamental para o delineamento de fronteiras que 
se destinam, a contrario, a distinguir territórios e identidades aos quais só alguns têm acesso? 
Deleuze é claro: “nós não queremos mal àquele que diz: eu não gosto de limonada, eu não 
gosto de queijo”, mas por outro lado, tendemos a julgar “severamente aquele que diz: eu não 
gosto de Bach, prefiro Massenet a Mozart” (Deleuze, 2004: 69, 70). O nosso senso comum 
seria o da superioridade da arte, qual endeusamento, face a qualquer outro domínio da vida. 
Ora, essa suposição corresponde a uma construção operada num território muito particular e 
posta a circular como um universal. Esse é o modo de avaliação aristocrático, aquele que 
Nietzsche (2000: 36) diz que se dedica a procurar sempre o seu contrário com o fim de dizer 
‘sim’ a si próprio. 
 A situação é paradoxal. Todos deverão reconhecer a importância e superioridade da 
arte, mas esses ‘todos’, – os que a reconhecem sem contudo serem os ‘eleitos’ –, deverão, 
também, saber criar uma distância face a ela, de modo a garantir a sua sacralidade. O que 
está aqui em questão é uma lógica ‘embrutecedora, utilizando a expressão de Rancière (2010 
b), e passiva do lugar do espectador. Passando de uma teoria do espectador para uma teoria 
do criador, veremos que o génio é mobilizado como um instrumento de governo. Ele, 
particular, pretende expressar a possibilidade de um universal, – a sua arte deverá ser 
reconhecida como genial e incitar à veneração, imitação, à formação de outros génios –, que 
estabelece a regra segundo a qual se desenvolve uma teoria do espectador, ou seja, a partir 
do qual se estabelece aquilo que é uma arte verdadeiramente de génio daquilo que o não é. 
Poderemos portanto dizer que a individualidade diferenciada apenas surge quando imersa 
numa massa de homogeneidade. 
 O estudo das aprendizagens artísticas, quer ao nível das técnicas transmitidas pelo 
professor ou pelo mestre ao aluno ou discípulo, quer ao nível de um conjunto de um saber 
histórico que define aquilo que é um objecto de arte daquilo que não o é, quer pelo núcleo 
dos autores e escolas que constituem modelo, torna indispensável a compreensão da 
formação desse campo das obras culturais que parecem possuir em si o potencial de 
expressar a sua própria universalidade e a sua imensa capacidade de salvação cultural. 
Todavia, essa suposta universalidade, bem como a ideia de salvação cultural, são relações 
complexas que envolvem lutas e tomadas de posição na tentativa de preservação de 
determinados núcleos de actores e de capitais culturais dominantes. Por outro lado, assiste-
se também a uma paisagem de resistência que, parecendo inversa, parte das mesmas regras 
de funcionamento do campo artístico. 
 O conceito de campo artístico, desenvolvido por Pierre Bourdieu, surgiu como uma 
ferramenta conceptual capaz de tornar visível a complexidade das relações operadas entre 
sujeitos e instituições, num momento a partir do qual o campo artístico se constitui pela 
autonomização face ao poder económico ou político. É dentro do próprio campo artístico que 
se produz e reproduz a ideia de que a arte é um domínio sagrado, que se destaca e distancia 
de todas as outras práticas sociais, em especial daquelas que envolvem interesses 
económicos. Mas se o campo artístico é um campo de forças, é também um campo de 
batalha, isto é, “um terreno de luta em que os participantes procuram preservar ou 
ultrapassar critérios de avaliação [...] ou alterar o peso relativo dos diferentes tipos de ‘capital 
artístico’” (Wacquant, 2005: 117). Aqueles que dentro do campo se definem por uma posição 
dominante na posse daquilo que é considerado o capital artístico, tenderão a desenvolver 
estratégias de manutenção, enquanto que aqueles que ocupam as periferias, desenvolvem 
estratégias de resistência face a essa predominância tão arbitrária do que é julgado como 
capital artístico. 
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 Uma análise do campo de produção da arte, e simultaneamente da sua herança e 
manutenção, exige que se situe esse campo num espaço mais alargado: num campo de 
poder.  
 
 
A ‘verdade’ do discurso e os mecanismos de exclusão 
 
 Um subtítulo desta secção poderia bem ser derivado da imagem que Paul Veyne 
(2009) propôs a propósito do trabalho de Michel Foucault, ‘o aquário em que vivemos: 
estratégias para uma fuga’, e seria essa uma imagem brilhante para empreendermos a tarefa 
do nosso desejo de deslocamento. O que está em questão na história humana, diz Veyne, é a 
verdade. A verdade é o que encerra os sujeitos, numa determinada época, e sem que esse 
aprisionamento seja para eles evidente, num aquário, quais peixes que não podem 
simultaneamente estar dentro e fora dele. Para Foucault, Veyne reserva a figura de um 
céptico, um ser duplo “que se mantém fora do aquário e olha para os peixes que nele andam 
às voltas”(Veyne, 2009: 10). Mas como também ele tem de viver, também ele é peixe no 
interior desse aquário e se vê na posição de agir. A diferença entre ser peixe e ser um ‘peixe-
céptico’ está no facto de que este último não vê as suas acções como tradução da ‘verdade’ e, 
por isso, o desdobramento entre ser observador do aquário, e ser um dos seus peixes, nada 
tem de trágico.  
 A imagem proposta, distanciando-a agora do projecto de Veyne, funciona aqui para 
mostrar como só um posicionamento simultaneamente dentro e fora do campo artístico nos 
permite mostrar que as crenças nas quais esse campo encontra a sua legitimação não são 
assim tão evidentes. Também para mim a arte adquire grande importância, mas não 
enquanto o lugar da singularidade do autor, da distinção e da exclusão. Enquanto 
investigadora torna-se fundamental pensar os modos através dos quais essa importância é 
construída, ou seja, esse é o ponto de partida a partir do qual toda a investigação encontra 
cabimento. O lugar da crítica é, não aquele concebido a partir da negatividade, mas o que 
procura ver as práticas que se aceitam como evidentes, familiares e não reflectidas. Não é 
assim tão evidente que a arte seja considerada como um domínio cuja singularidade a afasta 
e a distingue de qualquer outra prática humana. Muito embora possa parecer inusitado, 
todos nós vivemos ainda num aquário Kantiano28 quando se trata de nos relacionarmos com 
a obra de arte, e isto apesar das grandes diferenças que parecem opor os nossos 
posicionamentos. Mas é difícil aceder ao sistema de racionalidade segundo o qual pensamos. 
A possibilidade parece ser a de, estando dentro desse aquário, conseguirmos também nós 
sair dele para nos tornarmos seus observadores. O tão ansiado trajecto de desterritorialização 
permanente. 
 Desse modo, aceder à ‘verdade’ da arte num determinado tempo, equivale a 
considerar e analisar o discurso que põe em jogo, em torno da arte, uma multiplicidade de 
elementos: os dispositivos de exibição da arte, - museus, galerias -, as instituições de ensino 
artístico, o conjunto de normas de comportamento nestes espaços e em presença da obra, os 

                                                
28 Para Nikolas Bourriaud (2008), há uma discronia entre a crítica actual da arte contemporânea e o presente, ou 
seja, é segundo conceitos herdados da modernidade que se continua a produzir muito do discurso sobre a arte 
actual. O que propõe com a sua ‘estética relacional’ é a possibilidade de uma arte relacional que tomaria por 
horizonte teórico a esfera das interacções humanas e o contexto social, e que seria muito mais do que a afirmação 
de um espaço simbólico autónomo e privado. Deste modo, o lugar aristocrático da arte é questionado no 
movimento de se constituir um território à parte, e colocada a questão entre o ser espectador e ser produtor da 
obra, reservando para o espectador o lugar que também Rancière refere a propósito da emancipação, mas aqui 
elaborado como uma construção colectiva dos sentidos da obra. 



 

34 

modelos e as imagens valorizados quer para a obra, quer para o artista, as imagens da 
história da arte consideradas legítimas no ensino das artes, as ideias valorizadas nos 
processos de aprendizagem artística. Considerar, sobretudo, que todos estes elementos, 
longe de falarem apenas sobre a arte, os seus objectos, ou sobre os actores que com eles 
lidam, antes os constituem enquanto objectos ou sujeitos ‘verdadeiros’ no seu tempo.  
 Num texto que constituía o prefácio ao Anti-Édipo, de Deleuze e Guattari, Foucault 
falava sobre o trabalho intelectual como forma de combater os fascismos que nos habitam: “o 
fascismo que está em nós todos, que martela nossos espíritos e nossas condutas quotidianas, 
o fascismo que nos faz amar o poder, desejar esta coisa que nos domina e nos explora” 
(Foucault, 2004 g: 5). É difícil esta tarefa porque precisamente nos parece aterradora a 
imagem de que dentro de nós habitam os monstros contra os quais queremos combater.  
 Susan Sontag (1966) no seu conhecido livro Contra a Interpretação desenvolve a ideia 
de que a obra de arte não vive hoje, no ocidente, sem a sua redução a um conteúdo. A obra 
diz sempre alguma coisa e parece ser já impossível adoptarmos um posicionamento que não 
seja o da defesa da arte, quer dizer, o da sua construção no interior de um regime normativo 
de interpretação. Esta tarefa de interpretar assume a forma de uma tradução e não há 
compreensão possível sem interpretar a partir de um terreno que se designou como estético. 
Ora, esse espaço estético é um dos espaços de legitimação de um discurso sobre objectos que 
então se consideram artísticos. Diz Sontag que a interpretação torna a arte manejável e 
conformada, quer dizer, confinada a um determinado modo legítimo de ver e de produzir 
mais arte. Teremos oportunidade de desenvolver estas ideias quando abordarmos as 
academias de belas artes e os processos de formação do artista que nelas se difundia. Falar, 
portanto, na interpretação da obra de arte, dizer o que ela é ou o que não é, inseri-la em 
categorias específicas, é uma prática ela própria quase tribal, uma tarefa de tradução infinita. 
A tarefa de descodificação da obra exige, por um lado, conhecimento e familiaridade com 
outras obras e práticas artísticas, movimentos artísticos, com aquilo que tem vindo a ser 
construído e designado como arte e que a história da arte como disciplina tem legitimado, 
por outro lado, e em consequência do que acabamos de apontar, define-se como uma 
capacidade que nem todos possuem. É nessas zonas de exclusão que a arte, enquanto campo 
que se diz autónomo e de distinção, vai beber a força da sua verdade distinta para se impor 
ao mundo enquanto arte. O gesto de ‘fazer’ cultura engloba todos os processos de 
acumulação, classificação e ordenação de práticas diversas, codificação e inventariação 
exaustiva, cujos modelos são o dicionário, a enciclopédia, o arquivo, o museu. Vimos 
anteriormente de que modo os objectos tribais são transformados em obras de arte pela sua 
descontextualização e inserção num espaço heterotópico. Mas não somente a arte. A história 
das relações entre a antropologia e as instituições que coleccionam objectos mostra-nos como 
‘modos de vida’ são apreendidos e exibidos e como neste mesmo gesto de ‘mostrar’ se 
articula o objectivo mais geral de regulação populacional (Bennett, 2007 a).  
 As zonas de exclusão estabelecem-se a partir de uma desigualdade de partida e de 
uma violência produtiva na fabricação de tipos de sujeitos. Nietzsche colocou-o deste modo: 
 

“No que respeita ao nosso problema [...] que pode ser classificado de 
silencioso [...] não será de menor interesse verificar que, naquelas palavras e 
raízes vocabulares que designam o ‘bom’, ainda hoje com alguma frequência 
transparece um matiz principal que indica que os mais nobres sentiam que 
eram gente de uma ordem superior. É verdade que na maior parte dos casos 
se designam a si próprios segundo a sua supremacia no exercício do poder. 
[...] Chamam-se a si próprios, por exemplo, ‘os verídicos’” (Nietzsche, 2000: 
25). 
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 Na construção dessa verdade, o que está em causa é a fabricação de tipos de sujeitos a 
partir do design das suas disposições e sensibilidades. Tanto faz considerarmos arte grega ou 
egípcia, arte moderna, arte abstracta, pop arte ou arte contemporânea: o mundo da obra de 
arte só existe porque existe uma crença partilhada acerca do valor do trabalho artístico, o que 
é o mesmo que afirmar que não basta a existência material da obra, mas que esta não existe 
senão também por todo o discurso que a circunda e que a constrói enquanto obra. O discurso 
falado ou escrito sobrepõe-se ao próprio discurso da obra, num mundo de traduções 
sucessivas. Quem fala? São esses que falam aqueles que definem aquilo que deve ou não 
deve ser falado, que deve ou não deve ser produzido. Fazer passar por universal uma 
construção tão singular é a imagem de como a construção de grupos, de identidades, de 
representações é gerada numa dinâmica da violência. As relações são de maior 
complexidade e por vezes parecem opor-se sem que se excluam. O excesso do discurso da 
arte como campo particular das mais altas conquistas humanas parece precisar, para 
sobreviver, de um outro mecanismo: o da rarefacção. A rarefacção dos discursos em torno 
dos processos de construção da arte e a raridade na manifestação da genialidade são os dois 
elementos regulares de uma continuada dificuldade em democratizar a educação artística. 
 O conceito de génio, lado a lado com o de talento, virtuosismo ou aptidão natural, 
lido na óptica da governamentalidade, aparece como mais uma tecnologia de controlo, 
regulação e distinção social. A definição de fronteiras é, de certo modo, a tentativa de 
controlar a entrada e defender uma ordem estabelecida num campo particular como o 
artístico. Há portanto um comprometimento silenciado entre a possibilidade de elaborar 
uma pedagogia para o ensino das artes e a manutenção de estratégias de distinção, sejam 
estas o gosto ou o talento. Com frequência, esta posição aparece justificada pela 
especificidade de um ensino das artes, que se quer mais prático do que teórico, e no qual o 
professor ocupa o lugar de um mestre ou de um modelo. A relação não seria negativa à 
partida se ela própria não se alimentasse de um conjunto de crenças que quer universalizar. 
A problematização das evidências que circundam o campo das artes leva-me a sublinhar um 
marco essencial na construção deste trabalho: a sociologia da arte. O edifício teórico 
construído por Pierre Bourdieu em torno da tentativa de estruturar uma ciência das obras 
culturais é essencial para vincar o meu posicionamento. Se há uma ambição nesta escrita, ela 
é a de podermos passar a pensar diferentemente a educação artística. Usando as palavras de 
Loic Wacquant a propósito da obra de Bourdieu, “podemos e devemos trabalhar para 
universalizar as condições sociais do acesso e da apropriação da obra de arte se quisermos 
que a estética pura seja mais do que a fiel expressão da encantada experiência artística dos 
happy few que, de momento, a monopolizam” (Wacquant, 2005: 120). Trabalhar, então, no 
sentido de perceber de que modo se tornam universais as condições sociais do acesso e da 
apropriação da obra de arte e da sua necessidade, quais as condições de possibilidade que 
permitem essa expressão encantada da experiência artística, de que modo esses ‘happy few’ 
se constituem numa relação dupla de exclusão de todos aqueles que não se enquadram nesse 
modelo, é um desejo de escrita. E isso leva-me a questionar todo o mito da pedagogia, a 
eterna tradução dos saberes, de modo a que estes sejam assimilados parcialmente, e já 
transformados, por sujeitos que se transformam a partir desses mesmos saberes, mas de 
acordo com imagens já conhecidas de um figurino desejável, dito de um outro modo, leva-
me a questionar a ordem explicadora da escola e o mito, - derivado do posicionamento do 
ensino artístico no campo do não explicável -, da divisão entre sujeitos sábios e ignorantes, 
ou entre génios e não-génios. Ambos os posicionamentos são o contrário de qualquer 
processo de inventividade. 
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 Roland Barthes foi um autor que dedicadamente se lançou na tarefa de explicar o 
movimento da escrita como uma técnica. Para Barthes, o desejo da escrita só poderia provir 
da leitura. Que o leitor fosse já ele um escritor em potência abria a possibilidade de pensar 
uma leitura-escrita. Barthes falava do quão importante para escrever é ter autores amados, 
aqueles que são modelo: "o que inspira o leitor-escritor (aquele que espera escrever) já é, para 
além de determinado autor amorosamente admirado, uma espécie de objecto global" 
(Barthes, 2005:22). É entre o ler e o escrever que o objecto (escrita) se encontra. Não se trata, 
muito ao invés disso, de considerar o autor amado numa relação sagrada de veneração, mas 
antes de sedutoramente se ir encontrando com ele na consumação do pensamento. Este 
pensar só é possível quando se esvai essa figura amada do autor nas linhas de fuga de um 
problema que se quer pessoal. A morte do autor é a condição para a singularidade da sua 
ausência na obra, não porque ele não exista ou deixe de existir, mas para que se quebre o elo 
projectivo e sagrado da criação original. 
 Os conceitos propostos por Bourdieu (campo, habitus, capital, distinção) permitem 
fazer análises que facilmente me deixam perceber os problemas de lutas e jogos de poder que 
vão constituindo o campo artístico, mas o risco que se corre é que a sua força se transforme 
no silêncio do próprio investigador. Explico o que quero dizer. Se imaginarmos os conceitos 
de Pierre Bourdieu como peças de um puzzle, a nós, investigadores, fica-nos reservada a 
tarefa de jogar com estas peças. Contudo, um puzzle supõe já uma solução, e toda a tarefa se 
resume a uma reconstrução de algo que aconteceria sempre na repetição. É aqui que entra 
Michel Foucault, o autor que nunca quis ser modelo e escreveu mesmo sobre a morte do 
autor como a possibilidade de se devir autor. Nesta perspectiva, os autores usam-se como 
ferramentas de pensamento. O trabalho de Foucault, especialmente nos textos em que trata 
de explicar os dispositivos disciplinares da modernidade, identificando as relações de poder 
e de saber que circulam e que constituem os processos de subjectivação na modernidade, 
permitem-me pensar esse campo da educação artística, que também se constitui a partir de 
um disciplinamento dos saberes, desde finais do século XVIII, como um objecto que só é 
pensável, hoje, porque nos habita profundamente. Bourdieu é um autor que habita o meu 
pensamento, mas não é ele que me permite perceber a complexidade dos processos de 
constituição dos sujeitos por meio das relações de saber e de poder, pela relação dos sujeitos 
com as instituições, pelo modo como cada um de nós passou a relacionar-se consigo como 
um sujeito de determinado tipo. E Foucault, por outro lado, raramente se dedicou a explicar 
o campo da arte. O seu problema era outro: o de fazer a história dos sistemas de pensamento. 
 Se voltarmos à citação que fizemos num parágrafo anterior, de Michel Foucault, 
assumimos que o nosso trabalho luta, também, contra o nosso próprio fascismo. Assim, 
procurarei considerar a relação entre uma ideia de cultura e uma maquinaria de governo 
própria dos Estados modernos, mostrando que a ideia de uma educação artística ‘para todos’ 
surgiu estritamente ligada a uma ideia de governo da população, numa lógica desenvolvida 
para atingir um estado regulado do ponto de vista moral; a ideia de uma educação artística 
para as elites viu-se associada ao carácter de distinção da arte no plano social, o que obrigou, 
por sua vez, a uma ligação menos com a materialidade, e mais com a espiritualidade da 
relação potenciada pela obra, quer dizer, pela experiência da inefabilidade de que fala Pierre 
Bourdieu; a ideia de uma arte académica e de uma arte de vanguarda no interior daquilo que 
foi o ensino especializado das artes esteve sempre dependente do surgimento da figura do 
artista como alguém que se distancia dos outros, ora pelos dons, ora pelo próprio mundo da 
arte que diz habitar, tornando difusas as fronteiras e inconsistentes as regras de aquisição de 
um capital cultural e artístico. Diríamos que estas três ideias são fluxos que se tocam, 
sobrepõem e se afastam sem nunca se tornarem objectivas porque, precisamente, se tende a 
absolutizar a arte e a relação com a arte, quer do ponto de vista da contemplação, quer da 
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sua produção. A ligação da arte com a moral e, portanto, como uma forma de salvação, 
percorreu esses fluxos.  
 A educação artística foi mais um dos elementos de uma educação escolar inserida 
numa estratégia de governamentalidade e bio-política, isto é, de governo da vida. Os 
problemas que se levantaram, e que foram sempre alimentando essa ideia tão necessária a 
uma estratégia política, de que as artes seriam parte de uma esfera essencial ao 
desenvolvimento humano, foram aqueles relacionados com uma especificidade das artes. 
Esta especificidade situava-as para lá de qualquer outro campo do saber e aos sujeitos-
artistas para lá de todas as capacidades humanas. Foi a partir do campo especificamente 
artístico, através das belas artes, que se desenvolveram essas ideias e se gerou uma 
incompatibilidade entre a arte e o seu ensino. Foi aí que o conceito de génio, em circulação 
livre no imaginário social como sinónimo do ‘verdadeiro’ artista, foi também mobilizado 
como mais uma técnica de governo e de auto-governo dos sujeitos.  
 Procurarei historicizar esse conceito de génio, mas no sentido de perceber como, na 
modernidade, este penetra a materialidade do corpo do sujeito. Procurarei também perceber 
como a ideia do artista como aquele que expressa a sua interioridade se relaciona com a 
emergência do ‘eu’ como um conceito psicológico, e de como esta ideia do desdobramento 
da interioridade através da obra depende de um sujeito que passa a relacionar-se consigo 
mesmo a partir da mediação de uma linguagem psi. É certamente neste critério de 
"'autenticidade' da interioridade" que reside uma das maiores rupturas que a arte 
contemporânea estabelece com a modernidade (Heinich, 2006: 42). 
 A genealogia que irei traçar pretende começar por mostrar que a educação artística só 
passa a ser percebida como uma esfera de completude humana porque é construída sobre 
atributos que se definem como sendo constitutivos de uma natureza humana e símbolo de 
um desenvolvimento e progresso. Aqueles atributos que definiriam um cidadão civilizado 
moderno. No entanto, essa ideia de ‘civilidade’ só pode ser entendida quando se situa o 
sujeito como membro de uma população cuja saúde, conduta, sentimentos, tendências, são 
eles mesmos novos focos de um olhar governativo. Esta interligação entre a esfera do 
privado com o social é precisamente uma das características de um dispositivo moderno de 
governo desenhado para redefinir os atributos da população como grupo, mas 
operacionalizado através de formas de conscencialização de cada indivíduo em particular, as 
quais lhe permitiriam um governo de si próprio (Hunter, 1988: ix). É por isso incontornável a 
ligação da arte com a esfera da moral, pelo cultivo da sensibilidade e dos sentimentos, pela 
auto-disciplina e condução da conduta, pelo afastamento face aos ‘vícios’ e à imoralidade. 
Um pouco à maneira de uma educação física, a educação estética e artística foi-se vendo 
construída como um exercício não do corpo, mas da alma, como uma modalidade de 
atletismo na formação da vontade. Duas tradições aqui se cruzam: uma grega, de um 
trabalho de aquisição de ferramentas ou técnicas de acção, e uma judaico-cristã, de um 
trabalho perpétuo em busca da salvação. 
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Notas metodológicas 
 
 
O arquivo 
 

 
“Em que se transforma o arquivo quando ele se inscreve directamente 
no corpo?” (Derrida, 2001: 8). 
 
 
“O domínio das coisas ditas é o que se chama arquivo; o papel da 
arqueologia é analisá-lo” (Foucault, 2008: 238). 

 
 
 Antes ainda de explicar a estratégia desenhada para a selecção e a leitura das fontes, 
devo começar por explicar como se foram constituindo os arquivos aqui mobilizados. A 
questão não se fixa tanto nos arquivos institucionais percorridos, na sua descrição, mas antes 
na própria condição do arquivo enquanto lugar de uma autoridade que determina as 
visibilidades e as invisibilidades que ele contém. O arquivo não é aqui entendido como o 
espaço de onde emerge uma verdade, mas ele próprio é o movimento da sua constituição: “o 
princípio” de uma “lei ali onde os homens e os deuses comandam, ali onde se exerce a 
autoridade, a ordem social, nesse lugar a partir do qual a ordem é dada” (Derrida, 2001: 11). 
Jacques Derrida traça a genealogia do próprio conceito de arquivo. Seria na casa oficial, 
particular dos magistrados que, o arkheion grego se alojava e eram eles, os archontes, quem, 
do ponto de vista social, se responsabilizava pela guarda dos documentos oficiais. Mas seu 
era também o direito de interpretação sobre os arquivos. Foi nesta domiciliação que os 
arquivos materialmente se constituíram. A partir deles irrompiam as imagens do que deveria 
ser visto como a verdade ou a lei.  
 Uma outra questão surge então imbricada nas teias do arquivo: o documento. Que 
inquietude se instala perante o documento? Desejamos, enquanto historiadores, saber se 
dizem ou não a ‘verdade’, se são ou não sinceros, se são ou não autênticos? A pertinência 
destas questões não ocupa já o primeiro plano de uma história que se despiu da tarefa de 
traçar grandes narrativas. A este respeito, Michel Foucault, há muito apontou o gesto: "a 
história mudou a sua posição acerca do documento: ela considera como sua tarefa 
primordial, não interpretá-lo, não determinar se diz a verdade nem qual é o seu valor 
expressivo, mas sim trabalhá-lo no interior e elaborá-lo" (Foucault, 2008: 7). É esta uma 
grande transformação porque implica, da parte do historiador, a capacidade de construir o 
seu próprio documento, as suas séries, as séries das séries, as relações, os recortes. 
 É neste ponto que se destaca a possibilidade de uma ruptura com uma história que se 
limitaria a contar, a descrever, a relatar o lado visível desses arquivos sem se questionar 
acerca das leis que haviam determinado esse regime de visibilidades. Walter Benjamin 
colocou o problema a partir do conceito de materialismo histórico por oposição ao 
historicismo. A historicidade dos acontecimentos surgiria, então, como a construção de uma 
história que se suspende no próprio presente e não no ‘era uma vez’ de uma história 
universal e única, feita de adições, como se a massa dos dados viesse apenas preencher um 
espaço que era antes vazio e homogéneo (Benjamin, 2010: 18, 19). Deste modo, se o arquivo é 
ele próprio contingente e feito de movimentos de exclusão, o que há a fazer, quer quando se 
percorre o arquivo, quer quando se constitui um arquivo pessoal, um corpus documental, é 
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tentar explicitar as regras da sua constituição. O que me interessa não é o grau de verdade 
das fontes mas antes o modo como essa verdade se liga ao presente. Assim, o arquivo, 
naquela que é a sua dupla existência numa tese, só se constitui a partir do olhar que o 
investigador lança sobre a materialidade dos factos. Esse é um olhar aqui atravessado pela 
linha do poder: o poder que remeteu esses documentos ao espaço do arquivo físico e com ele 
excluiu muitos outros igualmente arbitrários, mas que os poderiam substituir. De qualquer 
modo, foi o poder que determinou a possibilidade das histórias que hoje contamos. “O ponto 
mais intenso das vidas, aquele em que se concentra a sua energia”, escreve Foucault a 
propósito de uma série de documentos coligidos que relatam as vidas de homens ‘sem nome 
na história’, “encontra-se efectivamente onde elas se confrontam com o poder, se batem com 
ele, tentam utilizar-lhe as forças ou escapar-lhe às armadilhas” (Foucault, 2002 c: 99). 
 É quando o arquivo se inscreve no corpo, como escreveu Derrida (2001), que menos 
percebemos o quanto ele nos constitui. Começaremos a percebê-lo quando questionarmos os 
sistemas de racionalidade que originaram esses lugares como os espaços de uma ordem a 
preservar. Nessa vontade de poder sobre a realidade acumulou-se sempre, apesar de 
aparentemente em divergências várias, a grelha de possíveis de uma época. Mas a sua 
complexidade e importância, para uma história do presente, exige uma leitura que não se 
fixe no relato linear dos factos. O arquivo é então aqui mobilizado não somente como o 
espaço que aloja documentos, mas muito mais como o espaço de racionalidade que preserva 
a sua existência. Num sentido amplo, o arquivo são as próprias práticas discursivas. Na 
tentativa de historicizar o presente, diria que ele próprio contém em si o seu arquivo e que 
não somos, hoje, “nada além do que aquilo que foi dito, há séculos, meses, semanas...” 
Foucault, 2006 e: 258). Este esforço de pensamento mostra-nos o quanto as nossas práticas e 
formas de ser são historicamente constituídas. 
 Para Michel Foucault, o arquivo constitui-se na "densidade das práticas discursivas 
que instauram os enunciados como acontecimentos" e como "coisas". Ora, enquanto 
acontecimento um enunciado está dependente de condições e de um domínio de 
aparecimento, enquanto coisa, transporta consigo a sua possibilidade e o seu campo de 
utilização. Deste modo, Foucault é bem explícito ao negar para o arquivo a imagem da 
acumulação de textos que uma cultura é capaz de guardar sob seu poder, nem tampouco a 
sua coincidência com as "instituições que, em determinada sociedade, permitem registar e 
conservar os discursos de que se quer ter lembrança e manter a livre disposição". Muito pelo 
contrário, para o autor de A arqueologia do saber importava sublinhar a ideia de que o ‘dito’ e 
o ‘escrito’ não são derivações de leis de pensamento, mas antes o resultado de uma grelha de 
possibilidades que caracterizaria um nível discursivo. O arquivo seria, então, "a lei do que 
pode ser dito" (Foucault, 2008: 146, 147). Mas não somente isso.  
 Se imaginarmos o arquivo em todas as linhas e forças que o atravessam, são várias as 
configurações possíveis. O que o arquivo faz aparecer é o princípio de funcionamento do 
próprio discurso, ou seja, as regras que permitem que os enunciados surjam, se repitam e se 
transformem. A descrição exaustiva do arquivo de uma época e do nosso próprio arquivo 
não podem ser levados a uma determinada completude porquanto nós próprios estamos no 
emaranhado das linhas que definem as condições de possibilidade do nosso próprio 
discurso: "é no interior de suas regras que falamos, já que é ele que dá ao que podemos dizer 
– e a ele próprio, objecto de nosso discurso – seus modos de aparecimento, suas formas de 
existência e de coexistência, seu sistema de acúmulo, de historicidade e de desaparecimento" 
(Foucault, 2008: 148). Uma história linear veria cada acontecimento como a emergência do 
totalmente novo, a história do presente, tendo o arquivo como parte de si, situa o 
acontecimento ao nível do evento determinado pela possibilidade nos momentos do seu 
exercício. É essa tarefa de historicizar o presente que nos permite, no momento da descrição 
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das grelhas de racionalidade que possibilitam aquilo que vemos, sentimos, dizemos e 
agimos, simultaneamente divergirmos e afastarmo-nos das nossas próprias práticas 
discursivas, ensaiando outros devires. Estes devires não funcionam pelo princípio da 
originalidade do autor e da obra, mas antes pelas construções teóricas que aquele que 
escreve é capaz de empreender. 
 É, portanto, nessa ideia de arquivo como espaço que só pode ser acedido mediante 
questões teoricamente construídas, que este trabalho se constitui. Recentemente, Daniel 
Tröhler29 falava do carácter empírico que constitui hoje o paradigma dominante da 
investigação. Na História da Educação, o arquivo aparecia como o espaço dos possíveis de 
um campo científico que, na impossibilidade de guiar as suas pesquisas por questionários, 
entrevistas ou observação participante, era no arquivo que iniciava a jornada em busca de 
‘informação’. Deste trabalho surgiam histórias da educação guiadas por dados de arquivo e 
estatísticas históricas do campo educacional. A sua conclusão: “so far so good, but not good 
enough, I am afraid, for this empirical shift ignored some of the potentials the global 
developments involved” (Tröhler, 2011: 1). Tröhler localizava o espaço conceptual do 
historiador da educação na plataforma das questões colocadas no interior do próprio 
arquivo. É nesse espaço, que deverá ele próprio ser construído pelo investigador como um 
dispositivo, não de colecta de dados mas de (re)construção das próprias fontes, que situo a 
minha viagem ao arquivo, numa relação inseparável com a escrita. 
 Devo ainda advertir o meu leitor que as minhas fontes/documentos são de vária 
ordem. Textos legais, documentos institucionais, textos educacionais publicados na imprensa 
pedagógica, tratados diversos, relatórios de bolseiros, relatórios de professores, relatórios 
internacionais, monografias, fotografias, desenhos. Todos eles se constituem como o arquivo, 
como a positividade do dizível, do visível, do ensaiável, em suma, todos eles se situam no 
espaço da possibilidade de si enquanto acontecimentos. 
  
 
A definição de uma estratégia na selecção e na leitura das fontes 
 
 

“Assim respondia um guarda-florestal à pesquisa de uma revista literária 
junto a seus leitores. ‘Eu leio com a tesoura nas mãos, desculpem-me, e eu 
corto tudo o que me desagrada.’ Confissão terrível, intolerável: declarar 
cruamente e escrever preto no branco a retalhação a que cada um se entrega na 
intimidade de seu gabinete, omitir as formas a esse ponto. Que selvajaria de 
homem da floresta!” (Compagnon, 2007: 31). 

 
 
 Desde o início deverei tornar claro que esta escrita começa por ser ela própria 
múltipla pela relação que é estabelecida com as fontes e com um compromisso de leitura das 
fontes e dos autores no interior de uma dinâmica que é parte de um devir escrita. Esta 
multiplicidade significa todo o conjunto de vozes convocado no próprio texto. 
 No Relatório de História da Educação, apresentado em 1994 à Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, António Nóvoa defendia a 
“necessidade de a História da Educação evoluir de uma abordagem contextual para uma 
abordagem textual” e, dizer isto, conduzia-o inevitavelmente àquilo que se convencionou 

                                                
29 Este paper (não publicado) foi apresentado em Abril de 2011 na AERA, New Orleans, com o título ‘Truffle pigs, 
research questions and histories of education’. 
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chamar de ‘viragem linguística’. O texto, entendido no seu sentido mais amplo, situava-o 
António Nóvoa “no centro das novas perspectivas historiográficas”: não se tratava apenas de 
organizar os discursos numa linha temporal, mas essencialmente de desconstruir os modos 
“como eles construíram e reconstruíram as vidas dos indivíduos e as realidades sociais” 
(Nóvoa, 1994: 95). Longe, portanto, de substituir o contexto pelo texto, em jogo passaria a 
estar a tarefa de compreender que a produção do texto, tal como a sua recepção, se encontra 
situada numa rede alargada de relações e interacções sociais. Ora, esta compreensão implica 
uma abordagem complexa e de matriz interpretativa, algo próximo de uma epistemologia 
social30, que Nóvoa definia como uma abordagem “que interroga as relações saber-poder a 
partir do modo como foram relocalizadas num determinado espaço-tempo” (Nóvoa, 1994: 
98, 99).  
 Colocadas aqui estas questões, num momento em que procuro explicar não só a 
selecção das fontes efectuada, como muito principalmente o olhar que sobre elas é lançado, 
diria que a minha incursão ao mundo dos arquivos e das bibliotecas em nenhum momento 
foi marcada por uma ansiedade gerada na fantasia de ter acesso à totalidade do que foi 
escrito sobre educação artística em Portugal. A razão é óbvia. Nunca em mim viveu o desejo 
de escrever uma história total, a qual, no limite, só seria plenamente realizada no próprio 
acto performativo de fazer coincidir com estas páginas todas aquelas que foram escritas e 
acumuladas nos arquivos, bem como todas aquelas que, por razões diversas, passaram ao 
lado da possibilidade de serem fixadas numa história 'visível'. A simples consideração de 
que muito terá sido colocado fora do gesto arquivístico, leva-nos a perceber que qualquer 
história será sempre configurada dentro de certos limites cuja elasticidade deverá ser 
determinada pela ordem dos problemas do próprio investigador. E mesmo aquilo que ficou 
de fora não está, por sua vez, fora do próprio arquivo enquanto o espaço regrado do que 
pode ser dito.  
 Um primeiro texto a (re)visitar é o clássico de Jean François Lyotard, A condição pós-
moderna, para melhor clarificarmos a ideia de que à escrita da história não corresponde uma 
imagem que feche e que forneça, simultaneamente, as coordenadas que permitissem aceder 
ao passado. De facto, neste texto de finais dos anos setenta, Lyotard faz corresponder à 
condição pós-moderna a própria “condição do saber nas sociedades mais desenvolvidas”. 
Dir-se-ia que a figura do historiador se descola da missão outrora a si reservada: não é mais 
“o herói do saber” que trabalharia no sentido de produzir uma narrativa com valor de 
verdade que encontrasse acolhimento e se inscrevesse “na perspectiva de uma unanimidade 
possível dos espíritos racionais”. O que daqui resulta é uma “incredulidade em relação às 
metanarrativas” e uma consciência aguda do carácter de discurso do próprio saber científico 
(Lyotard, 2003: 11-13). A respeito, precisamente, do fim das metanarrativas também na 
História da Educação, Sol Cohen e Marc Depaepe, em introdução a um número da revista 
internacional Paedagogica Historica, anunciavam: “we are entering the postmodern era, the 
time of the great emancipatory metanarratives seems to be over” (Cohen&Depaepe, 1996: 
302). O debate que lançavam em termos internacionais, nos anos noventa do século passado, 
era indicador, já, das incertezas que constituem a experiência da pós-modernidade: 
 

                                                
30 O conceito de epistemologia social, tal como aqui é mobilizado e como eu o penso, encontra-se na esteira do 
pensamento de Thomas S. Popkewitz. Para este autor, cujos estudos se centram essencialmente na área do 
curriculum, “epistemology is to give reference to how the systems of ideas in schooling organize perceptions, 
ways of responding to the world and conceptions of ‘self’. [...] Making the construction of knowledge central to 
historical study raises questions about the relation of methodology, intellectuals as a social group, and social 
change” (Popkewitz, 1997: 132). 
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“Certainly, postmodern theory confronts historians of education with new 
challenges. The question is, how can these be addressed within historical 
writing in education or in criticism or theory about historical writing in 
education or how might they affect the forms of historical expression? The 
ongoing discussion in general historiography seems to pass at the fringes of 
our discipline. At the moment, it is not clear what specific conditions any 
application of postmodern history to the field of education might involve or 
require” (Cohen & Depaepe, 1996: 302). 

 
 Passada já mais de uma década sobre esta percepção, a tónica continua a ser a de que 
a escrita da história terá de passar a traduzir esse novo olhar historiográfico. Parece-me 
importante encarar de frente a possibilidade de produzir um discurso sobre o passado 
educacional português que, não só reclame para si um estatuto de crítico, mas que mobilize 
esse sentido através da escrita como, ela mesma, um acto de pôr em crise. Este é, porventura, 
um desafio que inaugura a agenda metodológica de qualquer investigador. Mas tal 
afirmação exige que explique de imediato que, para mim, esta crise corresponde à 
possibilidade da heterogeneidade e a uma atitude pacífica perante o texto. Se não mais 
procuramos escrever um texto que nos devolva de nós mesmos a imagem de uma 
autoridade, deixa de fazer sentido continuarmos a explicar-nos pela mobilização de 
coordenadas verdadeiro/falso, realidade/ representação, natural/ social. Dizer isto é assumir 
perante a investigação histórica um perfil não dualista e olhar os textos e os autores como 
elementos tão importantes quanto for a sua capacidade de nos fazer construir outras 
paisagens.  
 A atitude pacífica atrás referida, embora não se faça na guerra da polémica,  não é, 
porém, apaziguadora. Este trabalho procura ser uma história do presente, ou seja, uma 
história que se faz na crítica aos modos de pensar, de agir e de ver que são tidos por naturais 
e inevitáveis, situando-os como práticas produzidas historicamente. Deste modo, a seu maior 
ambição é desinstalar-nos de convicções implantadas nos nossos modos de ser, ver e dizer. 
Para os textos-documentos, será também nas relações entre textos que se verá surgir uma 
escrita cuja função é mais a de sugerir uma história dos modos como nos constituímos 
enquanto sujeitos, uma história que não procure contar o documento mas que para ele 
invente perguntas, que questione, enfim, as condições que permitem a presença de uns e a 
ausência de outros textos naquilo que convencionámos chamar de arquivo físico e que aqui 
se alarga ao conceito de arquivo como grelha de possibilidades do que é dito e visto. É já 
neste espaço que começa e se desdobra a escrita na própria intertextualidade das fontes. 
 Para a escrita da História, a nova ênfase na linguagem transforma o laboratório do 
historiador num espaço oficinal de trabalho sobre o texto. Hayden White (2001 [1978]) fala 
do texto histórico como artefacto literário e, portanto, do historiador, como alguém que 
partilha com aquele que escreve literatura uma ferramenta linguística. Não se trata, 
evidentemente, de utilizar a linguagem no sentido de produção de verdades. Nem os 
discursos que o historiador traz à sua escrita, nem a sua própria escrita são o retrato fixo de 
uma realidade. Por outro lado, questionar os textos/ documentos do passado faz parte do 
labor historiográfico, mas o olhar que a eles se dirige não deverá ser já o de questionar os 
critérios de verdade que nele se anunciam, nem tampouco iniciar neles uma hermenêutica. É 
à compreensão das condições mesmas da produção, às condições de possibilidade de um 
discurso num contexto específico, que se deverá lançar a atenção do investigador. É neste 
sentido que o conceito de uma epistemologia social, antes apontado, se foca nos sistemas de 
pensamento e nas suas transformações, e nos modos como estas se relacionam com 
mecanismos de poder e se imbricam nas práticas sociais. Epistemologia social enfatiza, 
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precisamente, a relação do social com o campo epistemológico, nas discussões que se abrem 
em volta da produção do saber e do poder nos Estados modernos. Desse modo, como 
sintetiza Thomas Popkewitz (1997), a epistemologia social dedica-se a investigar as formas 
como raciocinamos as práticas sociais, desmontando os modos como pensamos e agimos da 
maneira que o fazemos. 
 Num artigo intitulado ‘Historiography and Postmodernism’, Ankersmith havia 
anunciado o que, de resto, se lia no apagamento da função ‘autor’ proposta por Michel 
Foucault (2002 c) a propósito da frase de Beckett que importa quem fala, disse alguém, que 
importa quem fala. “We no longer have any texts, any past, but just interpretations of them” 
(Ankersmith, 1989: 137). Para sublinhar o fim das grandes narrativas, a imagem surgia pela 
oposição: “for modernists, meaningful information is information which does put an end to 
writing” (Ankersmith, 1989: 141). Ora, estamos bem no centro de uma das questões 
fundamentais à produção do pensamento que se enrosca em si próprio com o propósito de 
reflectir sobre a produção de si mesmo. Escritor e texto, autor e obra, são os princípios 
instauradores de uma ordem de escrita que cumpre hoje questionar: a escrita, “ela deveria 
permitir não apenas que se dispensasse a referência ao autor, mas também que se desse 
estatuto à sua nova ausência” (Foucault, 2002 c: 39). A morte do autor, diria também Roland 
Barthes, ao remeter a escrita para a destruição de toda a voz original e todo o texto para um 
tecido composto de citações (Barthes, 2004). Trata-se, para Foucault como para Barthes, de 
trabalhar a partir da própria discursividade, não a partir do instaurador da discursividade – 
o autor –, e de, perante o texto, não mais perguntar da veracidade do dito, nem sequer o que 
o texto diria realmente sob a capa do que diz em aparência. Este é, para mim, o grande 
prazer da escrita da história: ao invés de reconstituir a partir dos textos-objectos o “seu 
segredo imanente”, estabelecer novas combinatórias: “fazer surgir relações absolutamente 
novas”, na medida em que “não foram determinadas pelo projecto do escritor”, mas 
tornadas possíveis apenas nos jogos, nas redes, nas relações entre textos. Aprender, “a 
colocar as palavras dos homens em relações ainda não formuladas, ditas por nós pela 
primeira vez, e, no entanto, objectivamente exactas” e que não existem, paradoxalmente, sem 
ser na repetição de gestos anteriores (Foucault, 2005: 69). Este trabalho de produção do texto 
histórico é determinado pelo gesto simultâneo de construção da própria fonte, passagem que 
Le Goff (1984) descreve como a transformação do documento em monumento. No entanto, 
este ‘monumento’ deve ser visto como ‘evento’ e não como objecto/memória original de um 
passado. A este propósito Thomas Popkewitz (no prelo) propõe que o futuro das ciências 
sociais passe pela historicização do presente tratando os monumentos não como ‘fontes’ (no 
seu sentido tradicional), antes como acontecimentos. 
 Pelo que até aqui ficou dito já se percebe o quanto o que se estuda e o que o estuda, se 
(con)fundem no acto performativo da busca da possibilidade de uma escrita. Toda a massa 
de documentação consultada foi vista sempre numa rede de relações com os problemas que 
me interessava focar e por isso mesmo este texto é, como qualquer texto, um recorte num 
plano mais vasto. O que está no seu interior imagina-se, em potência, em relação com o que 
foi deixado de fora e não se vislumbra, ainda, pela ordem ‘selvagem’ desses outros discursos 
a que o meu pensamento não foi capaz de dar inteligibilidade. Todo o fora está, então, ainda 
que invisível aos olhos contemporâneos, em conexão próxima com o dentro, com o miolo 
que dá forma a um sistema de raciocínio particular. A grande festa celebrada pela pós-
modernidade é a de fazer suceder à morte de Deus a morte do Homem como um Deus e 
deste modo poder atirar-se aos textos, sem culpa, de tesoura na mão. 
 A pós-modernidade celebra, precisamente, uma escrita dentro da escrita como o 
propôs Jacques Derrida (1999) autor de Gramatologia, ao dizer que nada existe  fora do texto, 
ou, como o disse também Roland Barthes (2004) que não há sujeito fora da linguagem,  
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escrita intertextual, e que, nunca por nunca, resulte na fixação de verdades, nem na revelação 
de um princípio oculto escondido nos textos. Aquilo que é também por vezes designado por 
‘viragem linguística’ nas ciências sociais e históricas e cuja aproximação é sempre gerada 
num movimento que procura derrubar as fronteiras entre o discurso e a realidade, entre o 
texto e o contexto (Popkewitz, Pereyra & Franklin, 2001: 4). A realidade é discursivamente 
construída e não há realidade senão pela sua construção discursiva. O que é ‘dito’ sobre a 
realidade implica uma definição precisa do que é a realidade e esse mecanismo de a ‘dizer’ 
gera uma percepção do que ela é e do que deve ser, que entrosa em sistemas de raciocíonio 
particulares.  

Ora, este posicionamento traz no bojo implicações para pensarmos o sistema de 
racionalidade que vem governando a própria investigação em História da Educação na 
formulação de outros devires. A questão dos temas e das fontes é uma questão central, mas 
sem dúvida que a escola enquanto objecto tem constituído ainda nos últimos anos o centro 
por excelência dos estudos, em Portugal. Fundamentalmente, a agenda da História da 
Educação tem estado vocacionada “directamente para a construção do sistema estatal de 
ensino” (Ó, 2007 c: 51), ainda que, quantitativamente, “a grelha temática da História da 
educação” se tenha vindo a alargar: “à história do feminino, à história da infância, à das 
políticas educativas, à do pensamento pedagógico, à da educação não-formal, à das 
instituições educativas, à dos discursos e das práticas educativas escolares e não-escolares” 
(Magalhães, 2007: 26). Impõe-se que se centre a observação mais nos modos pelos quais cada 
um destes objectos se vê construído e trazido a debate do que na sua desmultiplicação. 
Decididamente teremos de falar da vinda ao palco do historiador daqueles que eram os 
sujeitos ‘menores’ da sua narrativa historiográfica, não só relativamente aos temas das 
investigações como, também, em relação ao tipo de fontes consideradas: iconografia, 
fotografia, literatura, trabalhos artísticos, filmografia. Teremos também, e especialmente na 
cena internacional, de referir os contributos que a tessitura interdisciplinar tem vindo a 
proporcionar, nos encontros entre história da educação, estudos culturais, antropologia, 
filosofia pós-estruturalista e teorias feministas31. A abrir estes caminhos não poderemos 
deixar de considerar os trabalhos desenvolvidos, também a nível internacional, por 
historiadores como Georges Duby, Jacques Le Goff, Ferdinand Braudel, Marc Ferro, March 
Bloch, Michel Foucault.  

A renovação de campos de pesquisa e o aparecimento de novas interrogações 
historiográficas não são independentes de um olhar lançado agora para outros objectos, de 
menor dimensão, por vezes, ligados mais a uma materialidade distanciada dos planos 
textuais com os quais estávamos habituados a lidar. Mas, também, de novos pontos de 
observação que permitam redesenhar grandes paisagens a partir de planos micro, a 
capacidade de, utilizando a sugestiva imagem de Roland Barthes, ver numa ervilha uma 
paisagem. Explico-me. Construir uma narrativa numa dupla dimensão que nos permita 
passar do particular aos grandes planos numa mesma dinâmica que implica quer esse 
particular, quer o global. É que na modernidade não há actor desvinculado de uma 
engrenagem mais alargada a partir da qual é representado e se representa a si mesmo. A 
constituição de séries documentais situa-se bem no centro de toda esta problemática: não se 
trata já de considerar o documento isolado que em si traria a verdade de um facto. Pouco nos 
interessa a singularidade absoluta de um acontecimento se entre este e o mapa em que ele 
                                                
31 Para referir somente alguns dos autores no plano internacional que, não se debruçando sobre a escola, de algum 
modo têm permitido aproximações significativas renovadas aos objectos de estudo do campo educacional, veja-
se, por exemplo, o trabalho de Nikolas Rose, Peter Miller, Ian Hacking, Ian Hunter, Jonathan Crary e Judith 
Butler. O trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por Thomas Popkewitz, por outro lado, mostra-nos o modo 
como estes ‘diferentes’ campos disciplinares viajam para a investigação em educação.  
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inscreve não compreendermos as relações que se formam e que se reflectem um no outro. As 
séries permitem-nos perceber padrões, texturas, cortes, erupções. Permitem-nos perceber 
movimentos de continuidade e descontinuidade, logo, assistir aos vazios, mas também às 
acumulações, às interrupções que revestem os debates educacionais. Possibilitam, numa 
visão expandida, percepcionar redes de actores e nessa grande angular detectar centros e 
periferias, começar aí a perseguir o nosso problema. Assistir e construir a partir já desse 
plano uma história de entre tantas possíveis.  

Trata-se, sobretudo, não apenas de pensar novas fontes, mas mais de uma “re-
hierarquização” e “discussão crítica acerca dos regimes de verdade, e respectivas estratégias 
de poder, que acompanham sempre o registo de um facto e o seu armazenamento numa 
instituição chamada arquivo” (Ó, 2007 c: 52). Voltamos uma vez mais ao problema central de 
toda a produção escrita da História da Educação: o texto, e dos instrumentos que o 
investigador vai manipulando para conceptualmente interrogar o seu regime de existência. 
Continua actual a análise que António Nóvoa traçava em 1992. É certo que “não se escreve 
hoje a História da Educação como se escrevia nas décadas anteriores”, todavia, dizer isto não 
basta: “há que assumi-lo, na prática”(Nóvoa, 1992: 210). Tarefa que “nos envia à força 
material do texto” (Ó, 2007 c: 49), mas que exige uma articulação cada vez mais pensada e 
pertinente da História da Educação com o presente.  
 No plano de leitura-escrita, o gesto especifica-se na identificação de zonas de grande 
intensidade discursiva e de zonas de silêncio. Ora, será mais na inventariação das formas 
como falamos da arte e do seu ensino e dos sistemas de pensamento no interior dos quais o 
nosso discurso se torna possível, que esta escrita se realiza. Mais do que certezas ou de uma 
verdade do que foi o ensino das artes visuais em Portugal neste longo período temporal, 
deve antes ser o objectivo deste texto o de se construir a si mesmo em volta de um problema, 
pensando o próprio sistema de racionalidade no qual se funda. Esse problema, sendo em 
primeiro lugar o da própria escrita, coloca-me perante os textos de outros autores não na 
posição de deles retirar uma imagem que permita reconstruir a imagem do que foi o ensino 
artístico no nosso país, mas antes como partículas do discurso que, falando sobre a arte e o 
seu ensino, não são apenas ideais do que este deveria ser, mas pelo contrário, elementos da 
grande massa discursiva que foi construindo o objecto sobre o qual aparentemente só falava. 
É importante tornar claro, aqui, que o discurso é entendido não apenas como aquilo que 
traduz as lutas e as dominações, mas antes como um instrumento com o qual se luta. O 
discurso é o instrumento partilhado que dá corpo às relações de poder e de saber. Foucault 
referiu-se aos interditos e às exclusões do discurso numa sociedade como aquela na qual 
vivemos, mas estabeleceu antes a antecâmara de todo o seu pensamento: “suponho que em 
toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, seleccionada, 
organizada e redistribuída por um certo número de procedimentos que têm por função 
esconjurar os seus poderes e perigos, dominar o seu acontecimento aleatório, esquivar a sua 
pesada e temível materialidade” (Foucault, 1997: 9, 10). No caso específico das artes cumpre-
nos perceber quais as zonas do discurso frequentemente visitadas, quais os interditos e as 
exclusões que se desenham. Perceber, portanto, o que é tornado visível e o que é deixado na 
sombra, mas não deixa, contudo, de existir. Perceber também, e sobretudo, que os silêncios 
fazem parte das estratégias que atravessam os poderes que se jogam nos discursos.  
 Daqui resulta evidente que objectos disciplinares como as artes, ou o desenho, vão 
adquirindo forma nas lutas e tensões que se expandem para lá do território educativo ou que 
o invadem a partir de fora. O discurso não é neutro. Obedece a regras de funcionamento 
específicas, sendo necessário estabelecer e analisar as grandes linhas que atravessam, 
definem e excluem sujeitos através das posições que estes ocupam face à produção do 
discurso.  
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 Há, mais do que afastamentos ou posições irreconciliáveis, territórios muito próximos 
entre um ensino de belas artes no século XIX e aquele que ainda hoje se pratica, muito 
embora a sua forma possa parecer outra. Mas estará assim tão afastado o nosso pensamento 
face ao que é a arte, à sua necessidade, ou à figura do artista, daquele pensamento que 
começa a formular-se nos últimos anos do século XIX? E a relação arte-criança: conseguimos 
nós pensá-la fora da racionalidade estabelecida a partir das elaborações psico-pedagógicas 
do último quartel do século XIX e primeiras décadas do seguinte? A inclusão de matérias 
artísticas nos currículos escolares, ainda que associadas primeiramente às áreas da 
matemática e da geometria, não pode deixar de ser vista senão no interior de uma dinâmica 
de governo do aluno, que viria paulatinamente a afinar as suas posições, e o seu alcance. É 
hoje o discurso em torno da educação artística formulado fora de uma economia disciplinar? 
Iremos ver adiante como uma organização internacional como a Unesco continua a referir-se 
às actividades artísticas como estratégicas na educação dos jovens ‘em risco’. As artes, 
visuais ou musicais, começaram por permitir opor o campo da instrução ao desejado campo 
de uma educação integral do aluno. Educação da mente, do corpo, e do espírito. A matriz 
permanece intacta e no entanto a sua elaboração primeira é-nos inacessível. 
 
 
 
Roteiro de escrita desta investigação: as séries discursivas e os ‘problemas’ que organizam 
a investigação 
 
 Traçadas em linhas gerais as problemáticas que articulam esta investigação, cumpre-
me assinalar que não se irá aqui expor uma história das instituições escolares que tiveram 
como missão ministrar o ensino das belas artes ou do desenho, muito embora a sua história 
possa também ser a história das dinâmicas discursivas que foram dando corpo às disciplinas, 
aos conteúdos, às didácticas, às práticas, aos rituais que nelas foram acontecendo e às 
subjectividades dos alunos e professores que por lá passaram. No entanto, esta não é uma 
escrita tecida a partir de pessoas em particular. Interessa-me antes focar nos processos mais 
gerais que permitiram que cada um, na paisagem escolar, fosse construindo a sua própria 
individualidade e, simultaneamente, fosse encontrando o seu lugar no tecido social.  
 O meu objectivo é o de saber de que modo foi colocado em circulação um discurso 
sobre a ‘necessidade da educação artística’ e um conhecimento pedagógico sobre a arte, 
como se constituiu e modificou, que transformações operou nos processos de subjectivação 
do aluno, de que forma foi vivendo com toda uma mitologia que rodeia a arte e o artista. 
Procurar perceber quais as relações de poder e de saber que tomaram parte nessa elaboração 
discursiva tendo as artes e o desenho como objecto. Mas se não é uma história institucional 
aquilo que proponho, não é também uma história do ensino primário, do ensino secundário, 
na sua dupla bifurcação de ensino liceal ou técnico, ou de um ensino artístico universitário. 
É, por outro lado, a análise da construção disciplinar das artes visuais como aprendizagem 
nestes diferentes layers educacionais. Sei bem o quanto em Portugal a história de cada um 
destes níveis de ensino se encontra ainda aberta a novas incursões investigativas, mas 
parece-me também que é na possibilidade de pequenos contributos que se pode ir 
construindo uma visão mais alargada da paisagem educativa portuguesa, e que se pode abrir 
um olhar comparativo face àquelas que foram as arenas internacionais que em paralelo se 
construíram ou que serviram mesmo como modelos ao imaginário pedagógico português. 
Em 1851, realizava-se em Londres a primeira Exposição Universal, na qual cada país deveria 
expor aos olhos do mundo os seus progressos económicos, culturais, educativos. É para lá 
que Portugal olha, anos e anos a fio, no sentido de construir um ensino artístico que parece 



 

47 

sempre falhar nos seus intentos. É a era do conhecimento sobre o ‘outro’ (Nóvoa & Yariv-
Mashal, 2003: 424). E é então que o desenho adquire uma nova dimensão como instrumento 
essencial ao desenvolvimento do país. Esta é uma dimensão útil, mas também estratégica: a 
da mobilização e ligação do ensino do desenho, e, portanto, daqueles a quem se dirigia esse 
ensino, com a salvação e o destino da nação. Mas já no campo de belas artes, a geografia 
artística se espraia primeiro por Roma, depois por Paris. 
 A entrada pela área disciplinar artística torna-se estimulante para perceber os modos 
de construção do discurso disciplinar e das suas ambições, mas simultaneamente para nos 
apercebermos de que estamos sempre a ser confrontados com um permanente sentimento de 
que é preciso mudar, recomeçar, reformar, fazer de novo. Nestes processos, discursivos, nem 
tudo fica igual. Ampliam-se saberes e complexifica-se toda uma engenharia de poderes cujos 
efeitos provocam um trabalho continuado sobre a esfera da subjectivação dos sujeitos e da 
identidade que as próprias disciplinas vão adquirindo no palco educativo. Nos Estados 
modernos, e como explicarei mais adiante, o poder não é um objecto fixo que se detenha 
imóvel numa só mão, é, antes, um conjunto de relações entre os indivíduos, entre estes e as 
instituições, entre estas e o Estado, entre este e os indivíduos. A análise do discurso 
pedagógico ou artístico produzido em volta do ensino do desenho, da pintura, da escultura 
ou da arquitectura, questionando os modos que, num determinado tempo, permitem pensar 
cada uma das áreas de uma forma específica e não de outra, permite-nos perceber as 
dinâmicas de poder inerentes a essa mesma elaboração discursiva, e permite igualmente 
percebê-la como um artefacto social e histórico construído com propósitos específicos.  
 Os discursos sobre a arte e sobre o seu ensino serão analisados a partir de um ponto 
em que nos seja permitido compreender a dimensão das aprendizagens e dos seus efeitos na 
construção do cidadão moderno. Falar das artes visuais num contexto escolar implicará falar 
da imagem, quer ao nível da recepção e do consumo, quer da sua produção, pelo que se 
torna essencial compreender o papel da visão e da visualidade como práticas e campos de 
governo na construção do cidadão também como um observador. A tentativa será a de 
perceber a imagem e os seus efeitos, dito por outras palavras, a imagem nas suas múltiplas 
relações com outras imagens ou com outros discursos. ‘Governando pelo olhar’ é, então, uma 
fórmula que define a ideia de que o ‘ver’ e o ‘fazer ver’ são o ponto de partida e de chegada 
deste projecto, ou seja, que o olhar, que imaginariamos desde sempre lá, afinal se inventa, 
pela anexação de modos específicos de ver e de dizer o que se vê, para lá do sensorial (que 
também só se torna inteligível na conjugação infinita de uma linguagem que o traduz). O 
desenho, e a forma como foi sendo discursificado, é uma longa arcada de passagem. No 
desenho instalou-se o núcleo de amarração do olho com a mão. O desenho foi falado como a 
língua da indústria, foi considerado como o sublime tecnológico do século XIX e dos inícios 
do século XX. 
 Preparava-se uma gramática para essa língua.  
 Prometia-se que traria o progresso e o desenvolvimento económico e cultural do país.  
 Inventava-se uma nacionalidade e utilizava-se uma tecnologia ao seu serviço.  
 Imaginava-se uma disciplina para a fabricação de cidadãos modernos.  
 O desenho foi pensado como o ponto de articulação entre as diversas disciplinas e 
níveis de ensino. Por onde começar e que rumo tomar no seu ensino terá sido o ponto de 
tensão, não apenas em Portugal, mas em toda a Europa e mesmo nos Estados Unidos. E foi 
sobre esse ponto de tensão que se cristalizaram três vias: a da arte como ofício, com uma 
técnica que seria adquirida num processo de aprendizagem, funcionando como uma 
extensão do sistema corporativo das oficinas medievais nas quais a relação seria entre mestre 
e discípulos, a da arte como bela arte, reagindo à arte como ofício e à arte ‘académica’, 
protagonizada pela imagem que se tornou recorrente no imaginário social do artista como 
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um génio, e a da arte como forma de sublimação, quer dizer, como uma tecnologia moral e 
disciplinar, sendo explorada a sua capacidade transformadora por uma acção que se concebe 
tendo como ponto de aplicação a interioridade e a alma do aluno, e como alvo a sua 
integração e diluição no tecido social. Diria que esta última modalidade, informada cada vez 
mais por uma expertise psicológica, permitiria, não só na escola como num âmbito social 
mais alargado, considerar as práticas artísticas como o espelho da alma, como instrumento 
de diagnóstico e de mapeamento de cada ser. Simultaneamente, o governo da alma 
significava o governo também do corpo. Cada desejo, cada imagem, cada fantasia, cada 
sensibilidade deveriam tornar-se campos de governo. À semelhança da educação física, que 
deveria canalizar todos os execessos do corpo, a educação artística, canalizaria todos os 
excessos da alma. 
 As artes foram, portanto, utilizadas como tecnologias ocupadas com a construção do 
interior e dos desejos da criança e do jovem. Foram um importante veículo quer para 
desenvolver a motivação e os interesses, quer para afastar a fadiga provocada pelas outras 
disciplinas curriculares. Mas o ensino artístico, - e é do desenho que falamos, 
fundamentalmente -, foi também sempre o repositório das angústias do que nunca se fazia e 
do estado, sentido em cada momento como de maior atraso e periferia, do país. Da arte se 
fazia o trampolim para um estado de superioridade humana e para uma suposta salvação 
cultural. Apropriadas, aqui, as imagens das farmácias desenvolvidas pelo artista Damien 
Hirst32 de uma articulação entre a arte e a medicina e dos sistemas de crenças que ambas 
criam, raramente questionados. 
 Assim, a narrativa que se segue constrói-se no desejo de conhecer e compreender a 
realidade educativa relativa às artes visuais em Portugal, e compreender o modo como o 
passado habita no presente.  
 Não se centrando sobre nenhum nível de ensino específico atravessa, por outro lado, 
níveis diferenciados cujo elemento de ligação não é senão discursivo. No campo de ensino 
das belas artes falarei no processo de formação do aluno candidato a artista. No ensino 
técnico, da utopia de um progresso industrial e da formação de operários especializados nas 
artes industriais. Mas foi a educação das crianças e dos jovens que, de uma forma 
generalizada, foi incitando a produção de discursos de defesa da educação artística. 
Depositavam-se aqui os medos da dificuldade de controlar uma população, e os desejos de 
superioridade que as artes e o seu cultivo potenciavam no imaginário comparativo entre 
nações. No discurso nacional como internacional, arte, criança e educação posicionaram-se 
sempre no centro dos 'desejos' para o futuro (Freedman & Hernandez, 1998: 182). Na malha 
do discurso pedagógico sobre as artes todos aqueles que prolixamente defenderam a 
educação artística 'para todos' foram influenciados por uma cultura visual que encontrava na 
comunidade da arte e na sua 'galeria de génios' os exemplos a assimilar. Em torno dessa 
galeria construiu-se um regime de verdade que importa abordar nos seus processos de 
constituição. Se ainda hoje esse topos da excepcionalidade e da raridade permanece activo e 
produtor de efeitos de verdade, aquilo que uma análise genealógica nos traz é a 
possibilidade de pensar como se formaram, com base em que instituições, e quais foram os 

                                                
32 Hirst estabelece a confiança depositada na arte e na medicina como uma crença idêntica nos princípios do seu 
funcionamento. Diz assim: “People have confidence in medicine. I noticed they were looking at shiny colours and 
bright shapes and nice white coats and cleanliness and they were going wright – this is going to be my saviour, 
except they weren’t reading the side-effects. There seems to be a lot of trickery going on. I think art is a hell of a 
lot better for you than medicine, in the long rum. You don’t get a long list of side-effects – or maybe you do!” 
(Para uma breve introdução ao seu trabalho, pode consultar-se o seguinte link, no qual se encontra a citação 
transcrita: http://www.tate.org.uk/pharmacy/ ). 
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procedimentos de exclusão que foram postos em funcionamento na produção desses 
discursos de verdade.  
 Em Junho de 2006, a Comissão Europeia publicava, para cada um dos países 
membros, um documento cujo título Medidas educativas específicas para promover todas as 
formas de sobredotação nas escolas da Europa revela o gesto bio-político que marcou, durante o 
século XIX, a construção da genialidade no interior do eugenismo. Desde logo, o título 
contém em si a possibilidade de governo de ‘todas’ as formas classificadas como sendo de 
sobredotação, isto é, “o potencial excepcional” de alguns jovens que o país não poderia dar-
se ao luxo de desperdiçar. Afirma-se que “’as crianças sobredotadas devem poder beneficiar 
de condições educativas apropriadas que lhes permitam desenvolver plenamente as suas 
capacidades, tanto para seu benefício como para benefício da sociedade no seu todo’” 
(Comissão Europeia, 2006: 5). O recorte rigoroso desta ‘população’ é marcado pelas 
classificações mobilizadas. Na maioria dos países são utilizadas as classificações 
‘sobredotados’ e ‘talentosos’, enquanto noutros, como o Reino Unido, País de Gales e Irlanda 
do Norte, se estabelece uma rede mais fina na construção destes sujeitos através do termo 
‘gifted’, se a excepcionalidade for detectada num contexto ‘intelectual’ ou ‘académico’, e 
‘talented’, referindo-se a esse potencial relativamente às ‘artes’ ou ao ‘desporto’. Afirma-se 
que a mudança nos conceitos utilizados, e mesmo o abandono de termos como ‘sobredotado’ 
em Espanha ou na Bélgica, se fica a dever a uma ênfase agora colocada na ‘educabilidade’ 
dos alunos. Para Ian Hacking (1999), ‘certos sistemas de pensamento’ fabricam certos ‘tipos 
de pessoa’ e estes ‘tipos’, vistos como ‘classificações’ são ‘interactivos’. Hacking denomina 
‘looping effects’ as formas pelas quais as dinâmicas da ‘classificação’ interagem, não apenas 
com as pessoas classificadas, mas com a própria classificação. As classificações fabricam 
tipos de pessoa. O que a leitura e a análise de relatórios produzidos nos últimos anos acerca 
do papel e do lugar da educação artística na contemporaneidade nos oferece é  a 
possibilidade de perceber a matriz de pensamento do nosso próprio presente. Diria que esta 
foi uma das plataformas de lançamento para o trabalho de carácter histórico que se segue. 
 É sobre a problemática da aprendizagem de um ofício que se inicia a investigação 
histórica, mais precisamente tendo como paisagem a Casa Pia de Lisboa, instituição a partir 
da qual se inicia  uma discursividade artística em Portugal, embora o seu foco fosse, como se 
depreende do que atrás se disse,  não o da educação de uma elite, mas antes o de grupos de 
crianças e jovens hoje classificados como em risco (Ó, 2005; Martins, 2007; 2009; 2010). Para 
pensar as artes como uma das modalidades de polícia, contribuiu em larga escala todo o 
trabalho por mim desenvolvido acerca da educação das crianças e dos jovens em risco, 
anormais e surdos, na Casa Pia de Lisboa. A incursão que fiz aos arquivos e a perspectiva 
teórica então desenvolvida permitiu-me perceber o quanto as artes, entendidas como 
tecnologias morais e disciplinares, serviram os propósitos disciplinares da instituição, mas 
também de um Estado governamentalizado. Mas é também o Colégio dos Nobres que nos 
permite perceber como a tecnologia de polícia não se reduz somente a um efeito 
disciplinador do corpo, mas também da alma, naquilo que era, para estes ‘dois grupos dos 
antípodas’ da sociedade, o auto-governo e a condução da conduta. Já o marco final da tese 
vai encontrando o seu fecho em diferentes momentos e em consonância com as séries 
documentais analisadas, cerca de centúria e meia adiante.  
 Para o Historiador da Educação poderá ficar, na leitura que aqui se propõe destas 
instituições, o sentimento de que muito ficou por dizer. Não nego essa incompletude, antes a 
assumo como a condição do momento desta escrita, presa ao desejo de perceber pequenos 
problemas e tomando estes espaços como o laboratório da sua desmontagem e compreensão. 
A narrativa que se escreve organiza-se em torno de núcleos documentais precisos, está muito 
longe de dispensar o arquivo, e a sua agenda encontra-se mesmo marcada pela necessidade 
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de proceder a um inventário sistemático das fontes de arquivo e impressas emanadas das 
várias instituições e actores educativos. Falo da Imprensa de Educação e Ensino, núcleo que 
foi por mim sistematicamente compulsado e cuja leitura foi sempre orientada pelo desejo de 
perceber como, no campo da pedagogia, se lançou a problemática das aprendizagens 
artísticas. Daqui resultou desde cedo verificar que uma invariante desses discursos situava-
se numa crítica, retomada década a década, acerca do estado sempre aquém do desejável da 
própria educação artística no nosso país, a nível geral e especializado. Estes debates são 
muito significativos para aceder àqueles problemas que do ponto de vista teórico me 
pareciam estar imbricados com a dinâmica da educação e do ensino das artes visuais em 
Portugal. Interessava-me muito perceber como se articulou, primeiro, a ideia de que as artes 
estariam na linha da frente do que então se designava por desenvolvimento e progresso das 
nações e no que nisso se articulava com a tarefa de governo e formação de cidadãos 
modernos. A relação então estabelecida, e que não mais se desvinculou do nosso 
pensamento, ocorreu na articulação entre a cultura e os dispositivos de governo dos Estados 
modernos. Mais inacessível, ser-nos-á, porém, a forma como a arte enquanto expressão 
directa de uma liberdade se foi estabelecendo não à margem, mas em proximidade com a 
articulação e afinamento de tecnologias morais e disciplinares.  

A mobilização deste campo da Imprensa de Educação e Ensino tem um duplo 
significado como fonte para a escrita da História da Educação. Por um lado, aproxima-nos 
do campo da história comparada, nessa tentativa de análise de relações entre diferentes 
nações, por outro lado, coloca-nos perante a necessidade de compreender de que modo se 
efectiva uma difusão, apropriação ou transformação de ideias, onde adquire especial 
importância a construção de uma expertise pedagógica, de um campo científico ou de uma 
comunidade de discursos sobre o conhecimento educacional. É neste campo da imprensa 
especializada que a questão do ensino das artes mais se veria debatida, ocupando aqui um 
lugar especial o ensino do desenho, considerado essencial à formação do artista, mas 
totalmente indispensável também na formação do operário, dando forma à ideia que se ia 
estabelecendo a uma escala pelo menos europeia, da estreita relação entre as artes aplicadas 
à indústria e o progresso económico e cultural de cada país. A construção de uma 
identidade, e de uma comunidade de carácter nacional, encontrou na arte e no 
desenvolvimento do seu ensino uma via de acesso à construção do cidadão moderno, ainda 
que o tema geral, ontem como hoje, tenha sido o de uma impossibilidade prática: a da 
impossibilidade de construir. 

Na introdução que escreve ao Repertório Analítico (séculos XIX-XX), António Nóvoa 
sublinha as inúmeras potencialidades deste grande arquivo da imprensa pedagógica. É este 
o espaço a partir do qual é possível apreender a multiplicidade do campo educativo”, numa 
dupla dimensão, interna e externa, focando quer os “cursos”, “programas” e “currículos”, 
quer dando visibilidade aos diversos actores envolvidos nos processos educativos e 
“instâncias de socialização das crianças e dos jovens”. Mas é também pela “natureza da 
informação” aí veiculada que poderemos ter um acesso privilegiado às “dificuldades de 
articulação entre a teoria e a prática”, e pensar, logo, as ligações “entre as orientações 
emanadas do Estado e as práticas efectivas na sala de aula”33 (Nóvoa, 2005: s/p). Ora, sendo o 
objecto que aqui nos ocupa de um particular hibridismo, raramente tornado objectivo, entre 
a teoria e a prática, as questões centrais desta pesquisa localizam-se nas dimensões do pensar 
e do fazer no que ao ensino das artes diz respeito. 

A Imprensa de Educação e Ensino é um palco privilegiado para olhar a reflexividade 
dos actores envolvidos nos processos educativos e para uma análise da construção de um 

                                                
33 Este texto está disponível no cd que acompanha o livro ‘Evidentemente’. 
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conhecimento especializado no domínio educacional. Persuado-me de que uma cartografia 
das ideias e discursos da pedagogia, teóricos e visuais, que circularam pelo menos a uma 
escala europeia, difundindo-se também em Portugal, ajudar-nos-á a perceber e a perseguir 
ideias que se vão anexando a campos tão específicos quanto o artístico e a perceber também os 
modos como se definiram identidades para as práticas e disciplinas artísticas na paisagem 
educativa moderna. Certamente que em Portugal, como de resto terá acontecido de um 
modo generalizado para todos os países em que o fenómeno de escolarização massiva se 
desenhou ao longo do longo século XIX, o discurso sobre o ensino das artes obedeceu mais a 
“‘um tempo mundial’” do que a “características nacionais” (Meyer, 2000: 18). Mas dizer isto 
obriga-nos a traçar uma paisagem, ainda que de contornos não muito definidos, na qual se 
possa perceber a dimensão da fonte agora considerada e as opções metodológicas adoptadas 
para a sua exploração sistemática. Tomando como ponto de partida a base de dados do 
Repertório da Imprensa de Educação e Ensino, foram seleccionadas 103 publicações 
directamente relacionadas com a educação e o ensino artístico, ainda que um afinamento da 
pesquisa nos conduza a territórios variáveis, – educação feminina, ensino do desenho, ensino 
dos ofícios, belas artes, criatividade infantil, educação dos sentidos, trabalhos manuais, 
cinema, exemplos do estrangeiro relacionados com o ensino das artes, educação pela arte, 
educação integral, estética, etc. –, num arco temporal longo que se inicia nos anos trinta do 
século XIX e vem terminar já nos anos setenta do século XX. 
 Mas nem por isso se deixou de reunir, igualmente, toda uma série literária em torno 
das mesmas questões cuja publicação ocorreu de forma independente desses órgãos da 
imprensa pedagógica. Para lá das monografias, os relatórios que, muito particularmente na 
segunda metade do século XIX, se escreveram denunciando ou tentando identificar o estado 
do ensino artístico em Portugal, são também objecto de análise e revelam de modo muito 
claro um pensamento que nos é familiar: há sempre muito por fazer no que à educação e 
ensino das artes diz respeito, em parte pela secundarização de que elas são alvo enquanto 
campo disciplinar. Questionar esta evidência não é tarefa fácil porque ela própria nos 
constitui. 
 Dos arquivos das duas instituições de ensino artístico especializado surgem-nos 
tipologias diferentes de documentos, e muitos mais nos chegam da escola do Porto, como já 
acima referi. Nesta última construí a minha série documental em torno dos seguintes 
núcleos: programas de aulas; materiais, objectos e instrumentos de trabalho; objectos, 
estampas e desenhos utilizados na aprendizagem dos alunos; desenhos e cadernos de 
alunos; livros e tratados existentes na biblioteca; pareceres enviados pela Academia e Escola 
ao Governo; relatórios de pensionistas; catálogos de exposições; relatórios anuais. Em Lisboa, 
o arquivo da Academia de Belas Artes de Lisboa, foi impossível de aceder por se encontrar 
fechado. À disposição dos investigadores, mas com regras que dificultam o compulsar da 
informação, existiam algumas caixas que comecei por ver, mas que estrategicamente tive de 
abandonar, para prosseguir com a escrita da tese. De qualquer modo, revelou-se de grande 
importância o núcleo de documentos disponibilizado por Maria Helena Lisboa (2005) na sua 
tese de doutoramento, aqueles referentes a esta instituição. Para as duas instituições foi 
compulsada toda a legislação que enquadrou a institucionalização do ensino de belas artes 
no período aqui estudado. 
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As narrativas de salvação em torno da Educação Artística 
 
 
Narrativas de salvação e criatividade 
 
 

“Os propagandistas da arte na escola devem convencer as multidões de que a 
salvação do país só pode realizar-se elevando a moralidade; devem esforçar-se 
em fazer uma intensa propaganda das ideias de arte até as infiltrarem na 
massa profunda da nação” (Revista Escolar, 1921 b: 187). 

 
 
 É hoje do senso comum nas conversas sobre educação que as artes seriam um 
domínio essencial na preparação das crianças e dos jovens para um futuro ainda por vir. Esta 
ideia atravessa as esferas mais diversas, quer da política, quer das perspectivas teóricas sobre 
educação artística, tanto a nível nacional quanto internacional, e mesmo no imaginário social 
parece circular a ideia de que as artes, pese embora a diferença atribuída à sua importância 
dependendo dos actores sociais em questão, são ‘diferentes’ das outras áreas e actividades 
humanas. Numa sociedade globalizada fala-se das novas indústrias criativas e na 
criatividade como sendo, ela mesma, a chave para fazer frente a um mundo que se encontra 
numa fase de instabilidade e de incerteza. A educação artística surge, de forma evidente, 
como a área a ser investida para que se possa enfrentar o culminar de uma modernidade 
líquida34. Ligada a poderes mágicos, transformadores, e capazes de potenciar também nos 
sujeitos aos quais se dirige, essa capacidade de se transformarem e adaptarem à inconstância 
que parece constituir a actualidade, a educação artística, e no seu interior a criatividade, 
aparece como a chave para a fabricação de cidadãos flexíveis, aptos para um mundo que 
será, de ora em diante, governado por uma 'economia criativa'. Mas há um outro senso 
comum que se desenvolve na sequência deste. O sistema de racionalidade no qual se funda é 
o mesmo: que as artes, sendo tão importantes, são constantemente negligenciadas, quer no 
pensamento político, quer num sistema social, mais preocupado com questões económicas 
do que com uma ‘completude’ humana35.  

                                                
34 Zygmunt Bauman desenvolve o conceito de modernidade líquida em vários dos seus trabalhos. No entanto, 
Modernidade Líquida (2001), é o título de uma das suas obras na qual a explicação da expressão tem mais 
abrangência. É característica dos fluidos adaptarem-se à forma que os contém. Ao contrário dos sólidos, cuja 
forma é relativamente estável, os líquidos – que são uma variante dos fluidos –, podem rapidamente adquirir 
formas diferentes, dependendo do seu ‘contentor’, e podem mesmo ultrapassar obstáculos sem serem 
rapidamente travados. Facilmente, também, se associa ‘leveza’ aos líquidos. Usamos esta expressão como 
metáfora do próprio tempo em que temos vindo a viver, uma época em que a solidez e certezas desaparecem e 
dão lugar a transformações contínuas. Resistência para entrar num regime de adaptabilidade perpétuo parece ser, 
portanto, uma das características que se começa a afirmar na educação das crianças e dos jovens. 
35 Na sua intervenção ‘Brain, Art, and Education’, realizada na Conferência Mundial de Educação Artística da 
Unesco, em 2001, António Damásio manifestava exactamente este pensamento: por um lado, atribuía às artes 
uma grande importância na educação ( e veremos mais adiante, como os seus propósitos se ligavam a princípios 
morais de condução da conduta), por outro lado, sublinhava a precariedade actual da educação artística.  Os 
governos de cada país estariam mais preocupados com as ciências e com as matemáticas: “ Given this undeniable 
state of affairs, it makes perfect sense for nations to invest in the teaching of ‘science and mathematics’, the kind 
of education, so it is said, that the new societies most need. So far so good. [...] Here is their problematic 
argument: Time and resources are finite; therefore, we must concentrate on what is really needed; and what is 
really needed, so the argument goes, is to prepare a workforce capable of competing effectively and producing 
innovation on the world stage of the knowledge economies. The arts and humanities, it is said, had their time and 
place in the past. But regrettably (and for some, happily) they are no longer relevant” (Damásio & Damásio, 2001) 
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 Mas longe de se tratar, na actualidade, da emergência de algo novo, o conceito de 
criatividade associado à educação artística deverá ser considerado como uma forma 
historicamente relacionada com modos de ser e de agir particulares, ou seja, o discurso 
organiza modos de vida particulares pelos processos de subjectivação que activa. A explosão 
da criatividade no discurso contemporâneo é o resultado do cruzamento entre uma política 
económica neoliberal, - utilizando a criatividade como instrumento de construção de 
identidades nacionais, potencialmente transformadora da economia e como terapia para a 
diversidade  cultural (Bill, 2008: 7) -,  e ideais humanistas que tomam o sujeito humano como 
um dado natural e dificilmente como o resultado de acumulações históricas que fazem dele 
um sujeito de um determinado tipo. É sobre esta segunda plataforma que entendo o conceito 
de criatividade, podendo então afirmar que quaisquer acções, comportamentos, formas de 
ser e de pensar se enquadram em grelhas de racionalidade que determinam quer a relação 
que o indivíduo estabelece consigo quer a que estabelece com os outros. Neste sentido, as 
classificações disponíveis para nomear estados ou formas de ser são operadores de sentido 
que governam as imagens possíveis que cada sujeito produz para si mesmo, em presença dos 
outros. Assim, a criatividade, apresentada como o terreno desejável a atingir, e como a 
potência máxima a desenvolver pela educação artística, converte-se numa tecnologia de 
governo. A criatividade é, hoje, uma forma privilegiada de relacionamento do sujeito 
consigo, do sujeito com os outros e do sujeito com o Estado. Quer isto dizer que o modo 
como o conceito de criatividade circula na actualidade está anexado a formas de 
racionalidade calculadas que têm por propósito conduzir a conduta de cada sujeito a partir 
de um trabalho operado sobre o desejo, a aspiração, os interesses e crenças desenvolvidas em 
torno dessa forma de ser. Criatividade e flexibilidade, endémicas a um ethos de ser artista, 
transformam-se na poção dos atributos mágicos mais desejados pela ‘personalidade 
contemporânea’. 
 Num artigo recente, Kerry Freedman coloca o conceito de criatividade em análise, 
abrindo novas possibilidades para a sua compreensão a partir de um território que não é já 
aquele que continua com frequência a ser associado, desde os finais do século XIX, à prática 
da criatividade. Numa frase, a autora cartografa esse senso comum a que me referia: 
"creativity is still strongly attached to quixotic and curative ideals, particularly with regard to 
student art, but times have changed" (Freedman, 2010: 8). Ora, a educação e o ensino das 
artes, hoje, continuam imbricadas nesse sistema de racionalidade que considera a 
criatividade como modo de expressão e não como modo de fazer e de produzir significados, 
ou seja, como um processo que coloque o aluno como autor dos seus próprios 'textos'. O 
modelo escolar no qual estamos mergulhados tece-se na reprodução dos textos e das obras 
de 'autoridade', situando o aluno como um reprodutor de verdades fabricadas como 
universais e nunca como um actor social capaz de criar as suas próprias narrativas, ou, no 
dizer de Rancière, como aquele que não é somente espectador mas que também age, “que 
participa na performance refazendo-a à sua maneira, afastando-se da energia vital que esta 
supostamente deve transmitir para dela fazer uma pura imagem e associar essa imagem 
pura a uma história que leu ou que sonhou, que viveu ou que inventou” (2010 b: 22, 23). 

                                                                                                                                                   
[o texto da conferência encontra-se disponível em: 
http://portal.unesco.org/culture/en/files/33947/11798495493AntonioDamasio-
SpeechRevised.pdf/AntonioDamasio-SpeechRevised.pdf.  
Por outro lado, estudos como os de Annie Verger, mostram como, entre as classes culturalmente menos 
favorecidas, as artes tendem a ser desconsideradas, ou a serem remetidas para segundo plano, porque nos 
imaginário social a segurança e o sucesso económico que as artes possibilitam são nulos. Deste modo, as 
disciplinas artísticas, no sistema escolar, tendem a ser subestimadas como profissão, e valorizadas, por outro lado, 
pelas elites como uma tecnologia de distinção (Verger, 1982). 
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 A narrativa da educação, e da educação artística, em particular, prolonga as 
narrativas de salvação cultural iniciadas no contexto de formação e afirmação dos Estados 
modernos. Hoje, a educação artística, como elemento estruturante da educação geral, 
adquire um impulso aparentemente diferente daquele que teve em pleno século XIX. Então, 
falava-se de modo objectivo na preparação de profissionais para as artes industriais e no 
progresso económico e cultural da nação, hoje, o foco é colocado na personalidade criativa de 
cada cidadão. Num e noutro caso estamos face a tecnologias de governo bio-políticas. Se 
para as perspectivas tecnocráticas da educação artística nos é mais fácil aceitar o seu carácter 
disciplinador do corpo e da alma, os afinamentos que elas foram sofrendo ao longo do tempo 
colocam-nos face a uma dificuldade maior em identificá-las no presente. A razão é o 
resultado de acumulações várias, entre as quais a equivalência entre a arte e um grau 
superior de cultura, o artista como um ser excepcional (génio), as perspectivas psicológicas 
sobre a infância e sobre o artista, os modelos disponíveis para narrar a história do 'eu'. A 
partir de inícios do século XX, como nos será possível verificar, à educação artística dos 
escolares portugueses anexou-se, de forma bem evidente, a administração da sua 
interioridade sendo que, um governo do sujeito por si póprio, significava algo mais 
abrangente, isto é, o governo da própria sociedade. 
 O que se segue é uma excursão histórica que nos permite questionar e perceber que 
ideias hoje julgadas naturais são o resultado de contingências históricas e de práticas de 
racionalidade que têm vindo a marcar e a determinar o modo como pensamos sobre as artes 
e a educação há não mais de dois séculos. Utilizando uma expressão de Henry Madoff (2009: 
275), a propósito das escolas de arte em pleno século XXI, embora institucionalizado, este 
ensino mora, aparentemente, num ‘estado de excepção’. Com isto Madoff quer explicar que 
as escolas de arte vivem, aparentemente, na ‘ilusão’ de uma paradoxal ditadura da liberdade, 
isolando-se do mundo quotidiano, exterior a elas. O artista em formação é colocado neste 
estado de excepção a partir de uma premissa herdada do modernismo e da modernidade, 
que prolongaram o culto romântico do génio e do artista como um ser, ele próprio, de 
excepção. As transferências e comunicações entre o mundo da arte e o seu ensino 
especializado, e aquilo que é o ensino das artes a nível geral, estão presentes no modo como 
as áreas artísticas são percepcionadas na escola e na sociedade. Quer se defenda, quer se 
questione a sua existência e importância, uma ideia é comum aos diferentes actores: os 
territórios artísticos são territórios de 'excepção'. O carácter de excepção destes territórios não 
pode mais resultar dos mitos da excepcionalidade dos seus actores ou do seu isolamento em 
pequenos espaços sagrados de liberdade criativa (Madoff, 2009: 281).  
 É outro, por certo, o papel da educação artística. O seu devir realidade implica um 
conhecimento profundo do seu presente, dos bloqueios, das zonas cegas e interditas do 
discurso que a tem vindo a constituir. Poderíamos, hoje mesmo, repetir aquilo que já 
Joaquim de Vasconcelos acusava na segunda metade do século XIX, que os educadores do 
seu tempo, como os de hoje, desconhecem o seu próprio passado. E, contudo, esse é um 
passado que a todo o momento está bem visível no presente.  
 
 
 
Uma genealogia da educação artística: porquê uma história do presente? 
 
 Sendo este um trabalho de carácter histórico, importa desde logo explicar as razões 
que motivaram o desejo de o realizar. A primeira razão foi, evidentemente, a ausência de 
investigações científicas que nos dessem, de uma forma ainda que geral, uma visão de 
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conjunto daquilo que foi o ensino das artes visuais em Portugal36, na sua dupla vertente de 
ensino genérico e de ensino especializado das artes e, num panorama ainda mais alargado, 
uma perspectiva do que foi o ensino artístico em Portugal, nas suas outras vertentes, da 
música, da dança, do teatro. Esta falta é tanto mais pesada quanto se faz sentir uma aparente 
dificuldade em inserir as aprendizagens artísticas no quadro mais geral do sistema de ensino 
português como se, estando lá, os currículos artísticos não fizessem totalmente parte 
daquelas que são as obrigações do Estado no que ao ensino público dos seus cidadãos diz 
respeito, mas também, indiscutivelmente existindo, conduzissem grande parte dos seus 
esforços no sentido de se demarcarem de todas as outras matérias ensináveis da escola, sem 
que, no entanto, se teçam justificações para tal apartação. Quer o silêncio investigativo, quer 
a posição de distinção que tendem a ocupar, articulam-se directamente com a própria 
construção histórica do ensino público das artes, com a autonomização do campo artístico e 
consequentes refúgios numa estética pura. Tornar objectivo aquilo que é percepcionado 
como subjectivo, é deixar a nu as arbitrariedades que têm fundado toda a relação que 
estabelecemos com a arte e com a possibilidade do seu ensino. Todo o discurso que julga ou 
que se baliza a partir dos denominadores do gosto, do talento, da aptidão, para referir tão só 
alguns dos comuns anexados à esfera artística, traça uma linha de separação entre aqueles 
que compreendem e aqueles que não compreendem, entre aqueles que possuem e aqueles 
que não possuem dons especiais. A superioridade cultural em que a arte se vislumbra na 
arena social produz e reproduz a crença inquestionada nessa mesma superioridade a partir 
de comportamentos e formas de estar que sabem apreciar e satisfazer-se com prazeres 
sublimados, distintos e frequentemente ditos ‘desinteressados’. 
 Esta tarefa terá de ser cruzada com a definição de um estado da arte acerca da própria 
pesquisa científica em questões relacionadas com a educação artística. A ausência de estudos 
críticos, não apenas de natureza histórica, focados na educação e no ensino das artes, não é 
um fenómeno exclusivamente português. Uma revisão da literatura internacional 

                                                
36 A análise dos trabalhos produzidos nas últimas décadas no interior da História da Educação constituiu um 
ponto fulcral das diversas comunicações apresentadas nos Encontros de História da Educação (Gomes, 1988; 
Magalhães, 2007; Ó, 2007c) realizados em Portugal. Uma análise atenta dos trabalhos referenciados deixa-nos 
perceber que aquele que é o nosso objecto de estudo se encontra ainda na margem das preocupações dos 
historiadores da educação. São ainda escassos em Portugal os trabalhos de investigação em Ciências da Educação 
e, mais especificamente em História da Educação que tomem por objecto a educação e o ensino das artes, quer ao 
nível dos sistemas e das instituições educativas, das ideias, das práticas e modelos artístico-pedagógicos ou 
mesmo dos actores que foram marcando a história do ensino das artes visuais no nosso país, alunos como 
professores. Tomando por objecto o corpus documental mobilizado por Jorge Ramos do Ó (2007 c) na escrita do 
seu artigo Métodos e processos na escrita científica da História da Educação em Portugal, no total das 44 teses de 
doutoramento produzidas entre 1990 e 2004, nenhuma delas se insere na temática por nós mobilizada. Há, 
todavia, quatro teses cuja proximidade se revela essencial para o desenvolvimento deste trabalho de investigação, 
as relativas ao Ensino Técnico – Contributos para o estudo do ensino industrial em Portugal (1851-1910), de Luís A. 
Marques Alves, Destinos do Ensino Técnico em Portugal (1910-1990), de Sérgio Grácio, A escola Avelar Brotero (1884-
1974): Contributo para a história do ensino técnico-profissional, de António Martinho, e A formação técnico-profissional 
moderna em Portugal no período da monarquia, de Maria Manuel Tavares. Há também a destacar as teses de António 
Candeias versando sobre a Escola Oficina nº 1 pela importância que aí ocuparam as actividades artísticas e o 
capítulo de O Governo de si mesmo, de Jorge Ramos do Ó, que, a par de outras disciplinas, desenvolve também a 
questão da disciplina de Desenho no ensino liceal. Com particular interesse para este investigação encontram-se 
as teses de mestrado e de doutoramento de Lígia Penim (2003; 2008) e de doutoramento de Maria Helena Lisboa 
(2005). 
Mas a procura de produção escrita incidindo sobre o ensino das artes não se revela mais animadora quando 
dirigimos a nossa atenção para as Faculdades de Belas Artes. Todavia, há aqui a excepção ocupada pela 
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, nomeadamente com a abertura no ano de 2005 do Curso de 
Mestrado em Educação Artística, muito embora na sua maioria, as teses daqui resultantes não tenham um 
enfoque histórico. 



 

56 

relacionada com esta tópica, deixa-nos perceber que são muitos os trabalhos produzidos 
tendo as artes e a escola como objecto, no entanto, os pressupostos a partir dos quais se 
constroem essas investigações raramente são questionados. Há, evidentemente, o princípio 
comum da importância das artes na educação, não há, contudo, a necessidade de explicar 
essa importância, como se ela fosse por si mesma evidente. Essa é uma contingência ela 
própria histórica, que se reduz a uma assimilação entre arte e cultura e entre cultura e 
superioridade, princípios humanistas que não questionam os sistemas de pensamento que 
lhes deram origem. Importa que essa atitude seja, também ela, alvo de reflexão, pois traduz o 
medo de que, sem as artes, um estado de barbárie ameace o palco cultural de cada país. 
Parece-me que as discussões terão de se descolar deste princípio inventado no século XIX de 
que as artes seriam o instrumento de salvação da nação e de cada indivíduo em particular. 
 Do mesmo modo, a própria nação deverá ser aqui entendida ela mesma como uma 
ficção, no sentido em que o desenvolveu Benedict Anderson. Para a autora, definir a nação 
como uma comunidade política imaginada significa imaginá-la, também, como limitada e 
soberana. De um lado, teremos essa força 'imaginada', porque ainda que os membros de uma 
pequena nação nunca se conheçam todos entre si, tal não impede que, nas suas mentes, 
partilhem uma imagem de comunhão das suas vidas. Por outro lado, a nação é limitada 
porque as suas bordas coincidem sempre com o espaço de outras nações. É, portanto, uma 
comunidade imaginada no sentido em que se desenvolve em torno de uma horizontalidade 
'fraterna' (Anderson, 1991: 7). Dizer isto é dizer que a própria nação corresponde a uma 
fabricação, tornada possível e imaginável numa história recente assente na ideia de 
nacionalismo. Deste modo, é tendo por cenário esta ficção que constitui a nação como uma 
ficção-realidade, que as artes se percebem, também elas, como um instrumento capaz de 
representar essa mesma ideia de pertencimento e participação de cada sujeito individual na 
grande narrativa do Estado-nação (por ligações que iremos estabelecer entre as artes e a 
civilização/civilidade e polícia). 
 Na análise histórica do que foi o ensino das artes visuais em Portugal, nomeadamente 
naquela que foi a sua manifestação mais visível – o desenho –, serão acedidas as dinâmicas 
de poder que enformam a construção curricular das artes. Sob a imagem de um cidadão 
‘civilizado’ sobrepõem-se outras camadas que tendem a manter sólida a linha de fronteira 
entre um ensino das artes que se quer ‘para todos’, e modos de distinção que tendem a 
perpetuá-lo ‘só para alguns’. Para todos, o desenho, para alguns, as belas artes.  
 Deste modo, este estudo combinará igualmente uma análise arqueológica, ao 
determinar, na superfície do discurso, as regras que permitem a sua enunciação. Essas regras 
são invisíveis para o olhar que as naturalizou já como parte de si. Trata-se, portanto, de 
descrever discursos. Mas não na relação automática que estabelecem com o seu autor, mas 
antes por relação aos conjuntos das regras que lhes permitem a existência. 
 O debate público que tem vigorado sobre o ensino artístico tende a defender a 
especificidade deste tipo de ensino o que, numa perspectiva histórica, se relaciona com a 
tensão iniciada já em finais do século XVIII, mas que atinge o seu apogeu na entrada do 
século XX, e que corresponde a uma mudança de paradigma relativa ao ensino das artes, 
com repercussões quer ao nível da definição da arte, quer da definição das aprendizagens 
artísticas, quer ainda da representação da figura do artista. Ora, se falamos de educação e de 
ensino das artes, – e no arco temporal que aqui abrimos, falamos de aprendizagens. Quer nos 
situemos ao nível de um ensino primário, quer ao nível de um ensino liceal ou técnico, quer 
ao nível das belas artes, é importante que sublinhemos as questões propriamente 
pedagógicas, comuns a todo o sistema de ensino, de conteúdos e de relações entre professor 
e alunos efectuadas num regime de classes. E isso começou por se tornar bem claro, em 
Portugal, a partir pelo menos da Reforma de Jaime Moniz de 1895 e de toda uma alquimia 
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curricular em torno do desenho, primeiro, a partir do desenho graduado e do método 
stigmográfico, mas que progressivamente trouxe consigo um nevoeiro, quando as 
elaborações pedagógicas assumiram como sua a tarefa da interioridade das crianças e dos 
jovens. Neste particular, instalou-se uma narrativa construída a partir de grandes universais 
atemporais, inventando-se então uma ‘natureza humana’.  
 Tudo isto fez parte da construção e afinação de dispositivos de administração 
individual e colectiva. Mas nesta emergência do ‘eu’, quer na pedagogia, quer no campo 
artístico, passou a imagem da revelação do ‘eu’ como uma forma de liberdade e apagaram-se 
todas as linhas que de modo muito óbvio nos mostrariam que as expressões artísticas 
estavam a ser tomadas como tecnologias de governo desse ‘eu’. É o ponto em que ainda 
estamos, muito embora, hoje, muito principalmente a partir dos estudos de carácter histórico 
cruzados com as perspectivas da cultura visual, comecem a ser expostos esses mecanismos 
de governo e de auto-governo dos sujeitos. Mostrarmos como nos tornámos num 
determinado tipo de sujeito permite-nos elaborar outras formas de devir sujeito.  
 A relação entre cultura e ‘governamentalidade’ é uma linha que atravessa esta 
análise. Mas esta é uma linha geradora de múltiplos cenários, por vezes contraditórios entre 
si. No século XIX, assistimos a um novo olhar sobre o ensino das artes, nomeadamente do 
desenho, inserindo-o no sistema público de ensino e articulando-o a uma lógica geral de 
governo das populações. É a relação das artes com as tecnologias de polícia, ou seja, das artes 
como modalidades de governo de todos e de cada um. Esta perspectiva irá desenvolver-se 
no campo das ciências psico-pedagógicas culminando nos movimentos da arte como 
expressão do ‘eu’ do aluno. O processo de escolarização envolveu temas de salvação assentes 
nas ideias iluministas da emancipação e do progresso, tornando a criança no cidadão do 
futuro capaz de representar a liberdade e o progresso. No entanto, esses gestos 
compreenderam sempre mecanismos de exclusão e de inclusão. O cidadão por vir, 
continuamente imaginado e construído no discurso educativo, político e científico era o 
cidadão ainda criança, o ‘infante’, que cumpria salvar da barbaria e emancipar em direcção à 
alta esfera de uma cultura que se montava no topo de uma colina cujo sentido só faria 
sentido se fosse de sentido único, da base para um cume, impossível de alcançar, mas alvo 
ininterruptamente alimentado do desejo. 
 Mantém-se o campo do ensino das belas artes, como um campo distinto e de 
distinção, incapaz de se explicar a si próprio pelo recurso a uma linguagem que não a das 
suas próprias produções, transformando essa incapacidade num mito. Ora, se a primeira 
perspectiva corresponde a uma mudança de regime no sentido de entender o conceito de 
ensino das artes, mobilizando-as agora enquanto tecnologias morais de governo dos sujeitos, 
a segunda perspectiva corresponde também ela a uma transformação. De um sistema de 
ensino das artes e, portanto, de formação do artista, assente na aprendizagem entre mestre e 
discípulos, em ambiente corporativo, passa-se a um modo de pensar o artista fora de 
qualquer processo de aprendizagem. Esta perspectiva, de heranças românticas e que se verá 
exaltada pela invenção do artista como um génio, nas suas múltiplas variantes, tende a 
funcionar como um bloqueio a uma democratização das práticas artísticas e à manutenção de 
capitais culturais e simbólicos por pequenos grupos.   
 Para Ian Hunter, a emergência da língua inglesa na educação pública inglesa está 
historicamente associada a modos específicos de cálculo administrativo tipificados numa 
estatística moral. Terão sido estes cálculos que, no interior de um aparato disciplinar como a 
escola, funcionaram como transmissores de concepções acerca do que seriam os atributos 
culturais desejáveis para cada cidadão, de tal modo que as nossas concepções actuais sobre 
os atributos culturais possíveis e desejáveis permanecem dependentes das tecnologias 
historicamente desenvolvidas pelas instituições modernas (Hunter, 1988: 72). Ora, é 
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precisamente contra esta ideia de dependência que a própria palavra cultura parece debater-
se. Verifica-se uma zona de fricção, presente nos debates contemporâneos sobre a educação 
artística, que importará tornar inteligível. Essa fricção nasce da incompatibilidade que parece 
gerar-se entre aquilo que se considera ser o desenvolvimento de uma completude humana, 
baseado em concepções específicas de democracia, igualdade, racionalidade, liberdade, 
cultura, e aquilo que se sente como repressivo, castrador, inibidor da liberdade individual 
dos sujeitos. Ora, isso que é considerado como o valor supremo a defender, e que se afirma 
como uma necessidade universal, é uma construção histórica. Também Nikolas Rose (1990: 
151) nos propõe que se olhe para os projectos que inicialmente serviram para controlar os 
grupos de ‘risco’, – e prevenir uma ineficácia social –, a partir dos vocabulários que se lhes 
foram associando, tendentes a conectar os sujeitos com a própria condução das suas vidas e 
avaliação das mesmas. As artes, quando vistas a partir do prisma da governamentalidade, 
ligam-se ao domínio do ‘cultural’ e da ‘subjectividade’, assim funcionando como 
mecanismos produtores e reguladores de uma subjectividade que nelas encontrava e 
encontra o terreno do desejo e do progresso. Como exemplo tomemos o ‘Roteiro para a 
educação artística’, editado pela Unesco e que determina que: 
 

 “A cultura e a arte são componentes essenciais de uma educação completa 
que conduza ao pleno desenvolvimento do indivíduo. Por isso a Educação 
Artística é um direito humano universal, para todos os aprendentes, incluindo 
aqueles que muitas vezes são excluídos da educação, como os imigrantes, 
grupos culturais minoritários e pessoas portadoras de deficiência. Estas 
afirmações encontram-se reflectidas nas eclarações sobre direitos humanos e 
direitos das crianças”(Unesco, 2006: 4).  

 
 Ora, podemos aqui perceber as várias categorias de sujeitos mobilizadas neste 
discurso, mas não somente isso. As narrativas de salvação em que se tece a necessidade da 
educação artística vão mais longe ao afirmar a universalidade de algo que não passa de uma 
invenção ocidental e imperialista, que se pretende impor como universal. De resto, o carácter 
fabricado dos próprios ‘Direitos do Homem’ torna-se evidente quando analisadas as diversas 
transformações por que passaram, e por que estão passando, desde 1789. Essa reescrita 
mostra-nos que a sua universalidade não é tão universal assim. A aura mítica de um ser 
humano supremo é conseguida pela abstracção livre de qualquer historicidade dos próprios 
conceitos e categorias que mobiliza. 
 Uma história do presente é uma história que, ao invés de procurar reconstituir um 
passado, de modo a justificar o presente como uma acumulação de conhecimentos e 
evoluções, é antes uma história que se dedica, – no desejo de compreender os modos 
segundo os quais vemos e vivemos hoje o mundo –, ‘a cortar’. Michel Foucault dizia que a 
história se tornava ‘efectiva’ quando introduzia a descontinuidade, e quando essa introdução 
significava um estranhamento: “divides our emotions, dramatizes our instincts, multiplies 
our body and sets it against itself” (Foucault, 1984 a: 88). Uma história que introduza cortes 
no modo como fomos ensinados a entender o mundo, é uma história de tensões, de 
ambiguidades, é uma história que nos permite envolver criticamente com o nosso próprio 
presente, e por isso mesmo nos leva a questionar e a questionarmo-nos. É portanto uma 
história ela própria construída a partir do princípio de que o modo como nós próprios 
pensamos o sujeito e o mundo é o resultado de uma construção histórica e não o fruto de um 
desenvolvimento natural e inevitável do pensamento, da sociedade ou da tecnologia.  
 O passado inunda o presente e determina as condições de possibilidade daquilo que é 
dito. Assim, há questões, por exemplo, a da importância da arte na educação das crianças e 
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dos jovens, que não se relacionam apenas com a ideia de um desenvolvimento saudável da 
criança, de um equilíbrio físico e psíquico, do desenvolvimento da capacidade criativa, mas 
que contêm em si mesmas princípios reguladores e ordenadores da vida da criança, teses 
culturais sobre o que a criança é e sobre o que deverá ser, modos de acção e participação para 
se tornar naquilo que se imaginou ser o cidadão ‘educado’. Considere-se a seguinte 
afirmação: 
 

“Todos os seres humanos têm potencial criativo. A arte proporciona uma 
envolvente e uma prática incomparáveis, em que o educando participa 
activamente em experiências, processos e desenvolvimentos criativos. Estudos 
mostram que a iniciação dos educandos nos processos artísticos, desde que se 
incorporem na educação elementos da sua própria cultura, permite cultivar 
em cada indivíduo o sentid de criatividade e iniciativa, uma imaginação fértil, 
inteligência emocional e uma ‘bússola moral’, capacidade de reflexão crítica, 
sentido de autonomia e liberdade de pensamento e acção” (Unesco, 2006: 5). 

 
 Ora, estes atributos e teses culturais são o produto de elaborações discursivas precisas 
e científicas, tidas por ‘verdadeiras’ e ‘naturais’, e que são mobilizadas em jogos mais 
abrangentes de poder. Estes jogos não são de via única. O poder que se joga nos Estados 
modernos, é um poder estabelecido em relações as mais variadas, que pode, e 
frequentemente no campo artístico acontece, atingir pontos que são de distinção cultural e 
simbólica. Não apenas essas plataformas, mas também as da condução e regulação da 
conduta de cada sujeito por si mesmo. Não é arbitrário o uso do termo ‘bússola moral’. As 
bússolas são instrumentos de navegação e de orientação, baseados em propriedades 
magnéticas dos metais e dos campos magnéticos terrestres, aqui utilizadas como a 
possibilidade de orientação do comportamento e da vida face a um Estado social regulado 
moralmente. Fica agora mais explícita a afirmação que anteriormente se fez da criatividade 
como uma tecnologia de governo do cidadão do futuro. 
 A necessidade de escrever esta história é obviamente uma necessidade 
primeiramente pessoal, pois que sem esse envolvimento pessoal, como o disse Boaventura 
de Sousa Santos, “as nossas investigações laboratoriais ou de arquivo, os nossos cálculos ou 
os nossos trabalhos de campo constituiriam um emaranhado de diligências absurdas sem fio 
nem pavio” (Santos, 1990: 53). Mas ela própria é motivada por essa percepção de que quando 
falamos em artes e aprendizagens são muitos os mitos e as zonas cegas que tendem a 
orientar as discussões, muitos os silêncios e muitos os ruídos. Silêncios muito 
particularmente relativos a uma objectivação das práticas artísticas nomeadamente ao nível 
de um ensino especializado das artes. Um intenso ruído provocado por um desconhecimento 
da já longa formação discursiva produzida em Portugal acerca de uma educação artística, em 
especial no campo da pedagogia. Esta necessidade foi tornada ainda mais urgente aquando 
da publicação online, em Abril de 2007, no portal do Ministério da Educação, do Estudo de 
Avaliação do Ensino Artístico Especializado, coordenado por Domingos Fernandes, Mário 
Boto Ferreira e Jorge Ramos do Ó. Uma análise dos comentários, debates e manifestações que 
se seguiram à publicação deste documento37, e que foram veiculados quer a nível particular, 
                                                
37 À elaboração do Estudo de Avaliação do Ensino Artístico Especializado, Relatório Final, seguiu-se uma Análise de 
Conteúdo relativa às respostas suscitadas face à publicação do Estudo. Conforme os autores explicam, “com a 
apresentação pública do Relatório do Estudo de Avaliação, no Portal da Educação, foi aberta a possibilidade de 
acolher também os comentários de todos quantos pretendessem conhecer e também dar o seu alvitre sobre o 
documento, fazendo-o a título pessoal” (Documento Síntese da Análise de Conteúdo, 2007: 7). O total de 
documentos enviados durante o período aberto pelo Ministério da Educação contabilizou-se em 88.  
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quer institucional, através da internet, ou tornados visíveis nos meios de comunicação social, 
seria reveladora dos muitos mitos que ainda circundam a ideia de um ensino das artes e da 
figura do artista no cenário cultural português.  
 Embora as respostas a este Estudo, e o âmbito da pesquisa, se tenham dirigido quase 
exclusivamente para o ensino da música, a verdade é que as representações contidas nestes 
discursos, analisadas sociologicamente, apontam para imaginários mais vastos e comuns ao 
ensino das artes, nas suas diversas subdivisões. Os efeitos produzidos por esta investigação 
constituíram, de facto, um momento ímpar na sociedade portuguesa no que concerne a uma 
discursificação sobre o ensino das artes. Nunca, em tão curto lapso temporal e com tanta 
prolixidade, se havia produzido em Portugal tanta matéria em defesa de um ensino artístico. 
O sentimento parecia ser o de que um alargamento do ensino artístico especializado, 
nomeadamente da música, se traduziria numa perda de identidade e de qualidade, como se 
‘vulgarização’ e ‘excelência’, duas das expressões mobilizadas no Estudo, não fossem 
compatíveis. Ora, vulgarização corresponde somente a acessibilidade, a democratização, 
afinal, àquele objectivo que deveria ser o de uma escola pública. Como era sublinhado logo 
às primeiras páginas dessa avaliação do ensino artístico, “um dos grandes obstáculos à 
mudança, e aqui porventura com mais força e impacto que noutros domínios, reside 
justamente na facilidade com que se produzem e vulgarizam discursos e soluções 
pedagógicas sem que os respectivos subscritores se sintam obrigados a fundamentar e a 
contextualizar as declarações que vão produzindo” (Fernandes, Ferreira & Ó, 2007: 6). E a 
resistência à mudança fez-se sentir nas reacções que se seguiram. 
 De um modo geral, uma das primeiras evidências comuns às diversas investigações, 
acerca da importância e necessidade da presença das artes na educação de qualquer criança e 
jovem, – e também nas respostas ainda agora referidas relativas ao Estudo de Avaliação –, 
relaciona-se com o desenvolvimento pessoal, intelectual e social que as actividades artísticas 
proporcionam, mas também com a optimização que o envolvimento em actividades de 
produção artística poderá significar no que respeita aos resultados que poderão ser obtidos 
noutras áreas disciplinares, particularmente nos campos da matemática e da leitura e escrita, 
que são, de resto, as disciplinas e áreas socialmente consideradas prioritárias. Ora, todos 
estes aspectos são comuns àquilo que se defende em todas as restantes áreas curriculares.  
 Thomas Popkewitz estudou, na escola pública americana, a alquimia operada na 
fabricação curricular da matemática. Começa por um quadro comparativo: entre o 
curriculum da música e o da matemática.  Em sua opinião, as formas de falar sobre a criança 
ou o jovem não se alteram significativamente  ao longo do eixo das disciplinas escolares: “for 
instance, the national music curriculum standards are fundamentally about the child’s ability 
to participate through informed decision making or problem solving, develop skill in 
communication (defending an argument, working effectively in a group), produce high-
quality work (acquiring and using information), and make connections with a community 
(acting as a responsible citizen). The national mathematics standards deploy a similar 
terminology” (Popkewitz, 2004: 3). Pensar esta similaridade de linguagem utilizada em 
disciplinas de natureza diferente, torna-se possível quando se percebe a transmutação que 
ocorre para a sua inserção na arena educativa. Os princípios que governam esta alquimia não 
são os da ciência em questão, mas os das ciências pedagógicas, – ‘the pedagogical eye’ –, e 
estes princípios não apenas organizam, mas classificam. Por outras palavras, dão corpo aos 
sujeitos que são seu objecto.  
 Falar, portanto, em capacidades ou aptidões da criança ou do jovem, é falar de todo 
um sistema de pensamento, totalmente construído para formar umas imagens, e não outras, 
daquilo que cada indivíduo é e daquilo que deverá ser. Os princípios defendidos estão mais 
perto do que à primeira vista imaginaríamos de um aperfeiçoamento e condução da conduta 
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por cada um de nós, de uma disciplina de auto-controlo e de auto-governo. Em síntese, 
inscrevem nas crianças e nos jovens dispositivos de auto-regulação, as mais das vezes 
obnubilados por interpretações humanistas. Atentemos, por exemplo, no modo como Hanna 
e António Damásio colocam o problema da necessidade das artes, não podendo escapar a 
uma primeira distinção entre as artes e as ciências, entre a emoção e a cognição, que não 
podem senão fundir-se, muito principalmente devido a uma necessidade de auto-governo 
dos sujeitos: 
 

“You might say, why worry about this disconnect that is now occurring 
between emotion and cognition. Unfortunately, we have to tell you that there 
are good reasons to worry. The first is that sound, moral behavior of the sort 
that constitutes the solid grounding for the citizenship requires the necessary 
participation of emotion. There is solid evidence for that. 
The reason why this is so comes from the fact that emotions work as qualifiers 
for actions and for ideas” (Damásio & Damásio, 2001: s/p). 

 
 O modo como apresentam as emoções como as qualificadoras para as acções e as 
ideias é entrosado numa grelha de moralidade, de governo e de polícia dos comportamentos 
individuais. Sem essas emoções coloca-se o sujeito num vazio absoluto ao nível do 
julgamento, da classificação, da qualificação e da reflexão do que acontece no mundo. A 
partir da evidência científica de sujeitos que perdem essas ‘faculdades morais’ devido a 
acidentes variados, os dois cientistas portugueses esclarecem sobre a lição que daí se deve 
tomar: 
 

“Unless we allow the emotional system, through the agency of pleasure and 
pain, and of reward and punishment to intervene in the building up of 
knowledge about other human beings and their actions, we are probably 
condemned to not creating the best possible citizens. The growing emotional, 
cognitive disconnect could turn individuals whose brains are otherwise 
neurologically intact, into individuals who may be morally unsound” 
(Damásio & Damásio, 2001: s/p). 

 
 O medo da fabricação dos não melhores cidadãos articula-se com a ‘surdez moral’. A 
construção da individualidade, a partir do século XIX, passa a fazer-se por referência ao 
estado de ser cidadão moralmente enquadrado, ou seja, regulado e administrativamente 
controlado. Os mecanismos que têm por fim activar o auto-governo dos sujeitos, para um 
governo da sociedade, colocam toda a energia do exercício que cada um tem de exercer sobre 
si próprio, face à possibilidade da degenerescência, da anormalidade, do perigo, enfim, do 
desvio. Interessante é verificar como esses mecanismos, desde a modernidade, têm vindo a 
ser estrategicamente trabalhados a par do conceito de liberdade, de tal modo que nos levam 
a todos, digo, a todos, a defendermos objectos cuja genealogia histórica nos é total ou 
parcialmente desconhecida. O que torna possível o consenso e as teses culturais sobre a 
educação artística?:  
 

“Arts and humanities education can be a playground for the development of 
good citizens. [...] When we think of poetry, when we think of theatre – from 
the Greeks to Shakespeare and to contemporary theatre; when we think of the 
novel, or of film, the modern inheritor of narrative forms, all of them embody 
human problems and traits that can be used to shape the reflective mind [...]. 
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Think, for example, of the potential lessons contained in the contemplation of 
Picasso’s, Guernica, or of Pollack’s abstract expressionist paintings [...]. They 
tell you about emotional consequences, about reflections” (Damásio & 
Damásio, 2001: s/p). 

 
 Outra das ideias comummente admitidas é a de que a educação artística poderá ser 
fundamental no combate ao insucesso e abandono escolares, ou junto daquelas faixas 
populacionais consideradas como ‘em risco’. Ainda o Roteiro para a Educação Artística, 
elaborado pela Unesco, sublinha a integração que as artes possibilitam em termos sociais e a 
potenciação das faculdades físicas, intelectuais e criativas, “particularmente importantes 
para enfrentar os desafios que se levantam à sociedade do século XXI”. Como exemplos das 
dificuldades são elencados aqueles que são também definidos como os problemas de um 
Estado social: a afectação das estruturas familiares, a desatenção, os problemas emocionais e 
sociais, a difícil transmissão do sentido do património (Unesco, 2006: 5, 6). Parecem-me ser 
estas as grandes linhas orientadoras do pensamento contemporâneo sobre a educação e o 
ensino das artes o que, de um modo geral, nos mostra que não é tão grande a diferença que 
separa as preocupações centrais sobre o ensino das artes nos últimos dois séculos. Ainda que 
com diferentes intensidades quanto à ‘missão’ das artes na educação, a esfera da salvação 
cultural parece estar sempre presente no horizonte daqueles que têm reflectido sobre as 
aprendizagens artísticas. Os estados classificados como negativos são a mola impulsionadora 
de qualquer acção que tenha em vista a salvação, ou seja, como refere Thomas Popkewitz, 
“as normas responsáveis pelas diferenças são também reimaginadas como atributos 
positivos para a ‘natureza’ da criança que é resgatada das condições de anormalidade”, 
porque as “normas negativas tornam-se invertidas como as supostas rotas de salvação para a 
criança” (Popkewitz, 2001: 50). Neste caso específico, Popkewitz estudava a urbanidade e 
ruralidade que funcionavam como operadores de distinção de tipos de sujeitos, e era a partir 
desse enquadramento que verificava que o pólo negativo era colocado sob a luz positiva e 
construtiva a partir do momento em que a criança era colocada sob o efeito da educação. 
Então, neste caso, as artes perspectivam-se como a tecnologia que tem por fim o 
desenvolvimento desses que primeiramente se conceptualizam como ‘em risco’ ou ‘em falta’. 
A missão da escola, desde a segunda metade do século XIX, assumiu-se num registo de 
administração, simultaneamente, individual e populacional. A criança como ser ainda não 
educado era o foco a partir do qual todo o processo educativo tomaria lugar. Salvava-se a 
nação pela salvação da alma. 
 Trata-se, também, de procurar perceber de forma clara quais os bloqueios que têm 
impedido, pelo menos à escala nacional, uma efectiva democratização das práticas artísticas, 
quando afinal parece consensual a ideia de que as artes são fundamentais na educação das 
crianças e dos jovens. Vou centrar-me em dois relatórios portugueses, o Estudo sobre o 
ensino artístico antes apontado (Fernandes, Ferreira & Ó, 2007), e A educação artística e a 
promoção das artes, na perspectiva das políticas públicas, publicado em 2000 e coordenado por 
Augusto Santos Silva, a partir dos quais viajarei directamente para a realidade científica 
internacional, primeiro, relativa à educação artística e, de seguida, relativa à investigação 
histórica neste campo do conhecimento. 
 O segundo relatório resultou de uma parceria entre os Ministérios da Educação e da 
Cultura, e a sua agenda era marcada pela “preparação das medidas” que permitissem “o 
estabelecimento da interligação entre as políticas relativas ao ensino artístico e as referentes à 
promoção, animação e sensibilização para as artes”. A minha análise centrar-se-á nos dois 
primeiros eixos orientadores desta pesquisa: as artes na educação básica e no ensino 
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secundário e o ensino artístico especializado. A leitura do primeiro eixo de trabalho do 
relatório coordenado por Augusto Santos Silva revela-se essencial face às questões que me 
interessa compreender. Como objectivo central aponta-se para a criação de “condições 
indispensáveis para que todas as crianças disponham da oportunidade de uma iniciação 
artística, na sua escolaridade básica”. Para tal, “o professor deve ter as capacidades e as 
competências bastantes para poder integrar, no seu ensino global dirigido a uma turma, a 
iniciação artística”. Ora, verificando a presença “das expressões artísticas na estrutura 
curricular dos cursos de formação de professores” ministrados ainda no ano 2000, o cenário 
que se obtém “mostra bem as carências que hoje sentimos” (Silva, 2000: 17).  
 Verifica-se, portanto, que em matéria de formação de professores em áreas artísticas, 
a nossa incapacidade de construir é, ela própria, histórica. É certo que o discurso de hoje é 
burilado do ponto de vista dos conteúdos, dos temas, dos materiais, dos objectivos de uma 
educação artística para todos. Fala-se na necessidade “de promover a reflexão e o debate e de 
estimular uma prática aberta a modos actuais da expressão artística”, fala-se na presença de 
temas menores, do “‘ponto de vista das teorias feministas, das minorias negras, ciganas e 
africanas’”. Como estratégicas consideram-se duas áreas, a da música e a das artes visuais, 
sendo que as restantes áreas artísticas ficariam entregues à “decisão” das escolas, “em função 
dos seus projectos e recursos”. Também esta opção não é nova, a dança exige, no imaginário 
social, uma iniciação precoce, frequentemente possibilitada às crianças cujos pais se situam 
em posições sociais que lhes permitem optar por outras formas de educação para os seus 
filhos. O teatro, surge, também não é novo, como uma área paralela, suplementar a uma 
disciplina mais ‘séria’ como a de língua portuguesa, por exemplo. Mas sublinhemos agora 
aquelas que são as razões que levam os autores do relatório a militar pelas duas opções aqui 
apontadas. Quanto à música e às artes visuais focam o seu “valor universalizante e 
propedêutico” em relação “às demais expressões”. Apenas em relação à música surge o mito 
da precocidade: “exigências de precocidade da formação musical” e, simultaneamente, “a 
necessidade de um tempo de maturação e de uma sequencialidade de formação, para que 
essa mesma formação musical produza efeitos duradouros” (Silva, 2000: 21, 23). 
 O tema da precocidade, – que nos inícios do século XX seria anexado ao instrumento 
de governo da ‘aptidão’ enquanto forma de selecção –, agora relativo à música e à dança, 
volta a ser abordado já no segundo eixo de trabalho deste Relatório. Aqui, parece que é 
importante para os autores sublinharem que “os problemas específicos” de algumas áreas, 
como sejam a música e a dança, constituem-se na exigência que um desenvolvimento nestes 
domínios implica em termos de precocidade, todavia, esta parece ser apenas “opinião de 
parte do grupo” (Silva, 2000: 63). É também abordada a questão do ensino vocacional da 
música e da dança e da sua inserção diferenciada no sistema de ensino. Questões que viriam 
a ser desconstruídas no Estudo de Avaliação do Ensino Artístico, de 2007. Passarei a citar o 
diagnóstico que se traça e logo de seguida avançarei para este último Estudo: 

“É consensual o diagnóstico de que um problema básico do ensino vocacional 
da música e da dança é a convergência de duas procuras distintas: uma 
procura que pretende, apenas ou sobretudo, uma mais-valia pessoal, em 
termos de formação musical; e uma procura que se orienta pela aspiração a 
uma formação musical propriamente vocacional, para futura 
profissionalização. [...] Digamos, para nos podermos entender, que, no 
primeiro caso, procura-se uma formação especializada como amador e, no 
segundo, uma formação avançada para a proficiência na área da criação, da 
interpretação ou da pedagogia, eventualmente orientada para uma futura 
profissionalização” (Silva, 2000: 63). 
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 Já aqui era apontada a crise das escolas vocacionais: de “identidade”, da “baixíssima 
taxa de eficiência do seu ensino”, que só poderiam “superar-se através de uma clara 
redefinição do ensino e das escolas vocacionais” (Silva, 2000: 64). O Estudo de Avaliação do 
Ensino Artístico mostraria aos leitores que as reclamadas especificidades das artes em geral, 
da música, em particular, se fazem “ainda que de forma talvez pouco consciente, contra o 
paradigma sobre o qual se construiu a chamada escola para todos, no contexto de afirmação 
do Estado-nação”. Este estudo colocaria em evidência, através da análise histórica, “que a 
ideia de uma fronteira de separação entre ensino genérico e ensino artístico especializado é 
menos uma bandeira que uma realidade, e uma realidade inteiramente observável no modo 
como se estabeleceram as responsabilidades da tutela e se institucionalizou, sobretudo o 
ensino da Música em Portugal, a partir da segunda metade do século XIX”. Ora, a paisagem 
que resulta desta análise serve-nos, a nós, como trampolim para perceber, com toda a 
intensidade agora voltada para as artes visuais, “como, entre nós, o ensino das artes se foi 
estruturando por fora do sistema educativo, as mais das vezes de forma arbitrária e 
casuística, isto é, sem nenhuma legitimidade de tipo pedagógico” (Fernandes, Ferreira, Ó, 
2007: 113, 114). Ou não. Dizer isto é procurar objectivar, em termos históricos, de que modo 
se foram estruturando as aprendizagens artísticas nos vários níveis de ensino aqui 
considerados, que dificuldades marcaram a sua institucionalização e a sua democratização, 
que ideias nortearam um pensamento pedagógico sobre as aprendizagens artísticas, que 
razões nos levam a referir continuadamente as especificidades do campo das artes, quais os 
debates que em diferentes momentos foram sendo lançados acerca da educação artística dos 
portugueses, quais os actores que lhes deram voz.   
 Em 1990, no jornal internacional Educational Researcher, Roger Gehlbach, sob o título 
‘Art education: issues in curriculum and research’ abria a discussão acerca do lugar das artes 
no ensino público. Em sua opinião nunca as artes haviam atingido um lugar de destaque na 
educação, ainda que reconhecida sempre a sua importância, porque viviam no meio de um 
obstáculo, a sua inabilidade, ou, propunha-o, a falta de vontade de artistas, críticos de arte e 
educadores, para definirem a arte de uma forma que a tornasse simultaneamente possível, 
quer enquanto objecto de desenvolvimento curricular, quer enquanto objecto de pesquisa. 
“There seems to be only a vague consensus about the meaning of art among art historians 
and critics”, ao que se associa a ideia de que a arte “is generally considered to be difficult to 
teach” (Gehlbach, 1990: 19). Ora, o princípio a partir do qual Gehlbach elaborava a sua 
proposta era outro:  
 

“I operate from the assumption that anything that is largely learned can be 
taught, provided that it can be appropriately defined and the appropriate 
instructional conditions achieved - provisions that we have found necessary 
for instruction in any relatively complex set of skills or knowledge” 
(Gehlbach, 1990: 19). 

 
 No essencial, Gehlbach defendia que se propusessem definições, uma definição 
apropriada, pelo menos, para uma educação pública das artes. De entre o seu corpus 
documental de análise constavam, entre outros, entrevistas realizadas a artistas 
questionando-os acerca do significado da arte, para eles, enquanto profissionais deste 
campo. As respostas, que em qualquer outra área do saber provocariam espanto, no campo 
artístico naturalizam-se, tal é a sua regularidade. A mais comum é a de que a arte é um meio 
de expressão pessoal, todavia, complexificando-se a questão e procurando-se definir o 
território sobre o qual se fala, as respostas, de artistas profissionais, podem chegar a ser tão 
simples quanto: “‘I don’t know what art is. I just know that I do it’” (Gelbhach, 1990: 20). 
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Ora, a discussão actual sobre as artes deverá passar para um outro nível. Não faz já sentido, 
hoje, apontar como grande objectivo de uma educação artística um desenvolvimento 
equilibrado do corpo e do espírito, ou meramente uma forma de expressão, ou pelo menos 
sublinhar estes objectivos como prioritários de uma educação artística. Eles são, de facto, e 
como veremos no desenrolar desta tese, constantemente referidos, e não apenas como 
específicos das aprendizagens artísticas, mas, pelo contrário, como o móbil de toda a 
pedagogia de cariz moderno. Quantos de nós, questiona Gelhbach, deixaram a escola sem 
uma única lição em desenho de perspectiva? “Is this reversal of common-sense instructional 
practice a reflection of a commitment to art as expression?” A resposta, não a tem certa, 
contudo, “whatever it is, is an issue that deserves attention by all serious educators 
interested in forms of communication other than verbal language” (Gelbach, 1990: 24). Daqui 
se deverá desenhar uma outra paisagem: a de que ao lado dos saberes e das competências 
técnicas específicas ao mundo da arte, em paralelo com a aquisição de ferramentas e 
vocabulários próprios, (e vejamos que qualquer escolha implicará excluir muitas outras 
possibilidades), os currículos artísticos deverão, também eles, cumprir com aqueles que são 
os princípios da educação moderna quanto à formação do cidadão. Seria este o princípio da 
excelência, o de um saber fazer que, à semelhança do que acontece em qualquer outra área 
do saber, após o domínio de regras e de princípios tidos como estruturantes a essa área, 
permitissem o salto para a produção e não somente para a contemplação.  
 A consciência de que as artes precisam de redefinir o seu lugar na escola, passando 
elas mesmas a encarar de frente a possibilidade de desencadearem discussões informadas 
acerca da sua identidade e objectivos na aprendizagem das crianças e dos jovens, parece ser 
um tema que ocupa a actual agenda política de diversos países.  
 Nos anos 2004-2005, a Unesco, em colaboração com o Australia Council for the Arts e 
com a International Federation of Arts Council and Culture Agencies, levou a cabo uma 
investigação que tinha por objectivo determinar o impacto dos programas artísticos, em 
termos mundiais, sobre a educação das crianças e jovens. Ainda que de modos diferenciados 
para cada contexto, o panorama internacional das artes na educação deixou claro que estas 
são consideradas na quase totalidade dos programas educativos de cada país. Anne 
Bamford, responsável pelo estudo, salienta, no entanto, que havendo um reconhecimento 
geral da importância de experiências artísticas em qualquer processo educativo, o momento 
agora é o de passarmos a colocar outras questões quando nos referimos às artes na educação. 
“Il y a toujours une différance considérable entre ce qui est obligatoire dans un pays et la 
nature et la qualité du programme d’enseignement artistique que les enfants reçoivent 
réelement dans les écoles” (Bamford, 2007: 11, 12). Logo, os eixos das investigações deverão 
cercar a questão da qualidade dos programas de ensino artístico e da sua prática. Questão 
que, de facto, stressa dois planos marginais no campo da investigação e que parecem 
também ausentes de uma sociedade como a portuguesa que, defendendo as artes como um 
valor em si, negligencia-as do ponto de vista da democratização da produção artística. Do 
que se trata, sobretudo, é de criar-se uma escola, nas palavras de Jorge Ramos do Ó, “em que 
o aluno deixe de reproduzir para passar a produzir” (Ó, 2007 a: 27). 
 Anne Bamford argumenta que a excelência na educação artística significa não 
somente acessibilidade, - esse seria um debate que se deveria encontrar totalmente resolvido 
com o princípio impulsionado pelo fenómeno de educação massiva iniciado já em finais do 
século XIX -, mas “uma grande qualidade para todos” (Bamford, 2007: 1).  Lançando um 
olhar sobre os últimos 50 anos, Bamford não detecta grandes alterações quanto às 
preocupações que têm vindo a ser apontadas na literatura sobre a educação artística, ou até 
relativamente aos propósitos apontados para uma educação artística. A escola, ela mesma, 
permanece em estruturas relativamente estáveis, herdadas já dos finais do século XIX, e 
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assentes nesse modelo racionalista do Iluminismo. Abre-se, para a autora uma tensão: aquela 
entre uma mudança social, que se reflecte na experiência diária das crianças e dos jovens - 
uma abertura a uma escala global, o ‘mundo globalizado partilhado do Facebook, Simpsons 
e Nintendo’ -, e uma tentativa de funcionamento em padrões já conhecidos, testados e que 
dão uma sensação de se poder controlar o mundo. Ora, para o historiador Jorge Ramos do Ó, 
reflectir sobre a paisagem educativa contemporânea é pensar uma estrutura existente e as 
suas dualidades ou fraquezas: 
 

“As fraquezas do modelo escolar são que todas as tarefas do aluno resultam 
do exercício de leitura que se tornou completamente hegemónico no trabalho 
escolar. Todas as nossas aprendizagens escolares têm como base a leitura, a 
nossa mundividência remete para a verdade que é expressa no livro. Ora, o 
que é espantoso é que, pelo contrário, todas as avaliações de conhecimentos 
reclamam produtos escritos. Isso, na minha visão, cria um problema insolúvel. 
Como é que você consegue, a partir de uma ideia de leitor, desencadear uma 
prática de escrita? Acho que nós temos aqui um distanciamento e uma 
contradição que permanece cega. Se as aprendizagens que fazemos decorrem 
em bloco da leitura, é para mim mais ou menos fatal que se idealize e 
endeusem os processos de escrita” (Ó, 2007 b: 110, 111).  

 
 Estes processos, numa sociedade que tenha por objectivo democratizar a cultura, 
inviabilizam essa prática, constituindo-a, simultaneamente, como uma prática reservada a 
pequenos grupos. Uma educação que continue a remeter para os grandes autores como fonte 
de uma e só uma verdade, ou para práticas artísticas ou culturais nas quais se active este 
princípio do autor como uma autoridade, cuja excepcionalidade o situa para lá de uma 
dimensão humana, será sempre uma educação da reprodução. Pierre Bourdieu  e Jean 
Claude Passeron (1996), eles próprios, escreveram sobre a função reprodutiva de uma 
cultura dominante na escola e das ligações entre esta e a contínua activação de princípios de 
desigualdade. Recentemente, um número das Actes de la Recherche en Sciences Sociales 
debruçava-se sobre as contradições da democratização escolar em França, e é interessante 
verificar a leitura proposta tendo como objecto os dados estatísticos relativos ao processo de 
escolarização. A estatística, como a ciência do Estado, foi/é uma estratégia de controlo e de 
regulação social inventada no século XIX, impondo um raciocínio duplo: por um lado, um 
raciocínio de conjunto, populacional, por outro lado, individual, criando grupos que 
reflectem divisões e categorias no interior dessa grande panorâmica social (Hacking, 1991). A 
propósito dos indicadores estatísticos da chamada democratização escolar, nesse artigo, os 
autores sublinhavam a necessidade de uma ‘vigilância epistemológica’ desses dados e aí 
reabilitavam, trazendo-os à discussão, os conceitos e as diferenças entre uma democratização 
quantitativa e uma democratização qualitativa (Garcia & Poupeau, 2004). Não está no âmbito 
deste estudo um enfoque da educação artística, mas nele não podemos deixar de rever a 
posição já aqui sublinhada de Anne Bamford de que há uma diferença entre acessibilidade e 
qualidade. E todas estas diferentes variantes se intersectam com o vector de uma educação 
artística que vise a reprodução ou que, pelo contrário, se centralize numa dinâmica de 
produção. Um dos níveis  em que estes diferentes sentidos encontram eco é na também 
defendida ‘formação de audiências para o futuro’ como outro dos objectivos da educação 
artística. Ora, esta abordagem coloca a relevância da educação e do ensino das artes “numa 
espécie de cápsula do tempo, sugerindo que ao ‘carregarmos’ a criança desde a sua infância 
com arte e cultura suficiente, podemos presumir que mais tarde esta dose latente de arte na 
vida dessa criança pode ser explorada em termos de clientes e de audiências para as artes” 
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(Bamford, 2007: 7). O pressuposto seria, então, o de que a criança enquanto criança não teria 
ainda condições para fruir a arte. 
 Kerry Freedman apresenta um quadro que nos permite ir além da mitologia 
incorporada, de feição humanista, e pensar o currículo artístico, neste caso particular, no 
contexto americano dos anos 40 e 50 do século XX, como uma hibridação entre tecnologias 
morais e tecnologias disciplinares: “art education”, argumenta Freedman, “may be 
considered a social creation that has responded to political interests and cultural 
arrangements” (Freedman, 1987 b: 17). Contudo, as tópicas que foram sendo sublinhadas 
assumiram intensidades diferentes, transportando por isso imagens, em cada momento, 
daquilo em que cada criança ou jovem deveriam também eles transformar-se. Estas imagens 
contidas nos discursos pedagógicos ou em discussões mais gerais acerca da educação e do 
seu papel na formação do cidadão, não são imagens apenas ideais, elas próprias são a 
realidade ao definirem teses culturais sobre os sujeitos ou objectos sobre os quais falam. 
Popkewitz refere-se a ‘converting ordinances’ focando a construção curricular como uma 
narrativa a ser incorporada no aluno, narrativa de sentimento de pertencimento a uma 
nação, relacionada com as práticas da ciência empenhadas em gerar temas de salvação em 
volta de questões ordenadoras da vida da criança, e em nome de um futuro e de um 
progresso (Popkewitz, 2009: s/p). Por intermédio de uma linguagem científico-pedagógica, 
os fins educativos eram inseridos em dinâmicas governativas de ajustamento social, sendo 
que a individualização de cada criança ou jovem começa a constituir o núcleo central a partir 
do qual se gerará todo o discurso educativo, fazendo-o suceder daquelas que são 
identificadas como as necessidades e os interesses da criança. Freedman aponta as noções de 
desenvolvimento pessoal e de personalidade democrática como construções que, no período 
pós-segunda guerra mundial, começam a ser construídas psicologicamente através das 
actividades artísticas: 
 

“The development of a democratic citizen involved a therapeutic notion of 
freedom without specific political structure and practice. The mental health of 
the children was to reflect good citizenship through the construction of a 
democratic personality. [...] The therapeutic model became so much a part of 
educational discourse that the assumed subjective and objective relations  
between individual and society were considered normal and natural” 
(Freedman, 1987 b: 23).  

 
 O currículo artístico seria o constructo destas ideias. Estes objectivos encontravam-se 
na derivação da ideia das artes como forma de salvação da nação, vista agora na figura da 
criança ou do jovem, mas a intensidade com que a individualidade de cada criança era 
considerada e a necessidade de impor essa ideia de personalidade democrática, abria, uma 
vez mais, uma tensão. Esta tensão desenhava-se no currículo pela ambiguidade contida na 
imagem de que, sendo todas as crianças iguais, haveria contudo que as diferenciar em 
termos de autonomia e desenvolvimento pessoal. Ora, esse trabalho sobre a idiossincrassia 
de cada aluno envolvia formas de categorização, de classificação e calibração das aptidões e 
das características da criança elaborados em padrões de ordem social: “the focus upon 
personal feelings concealed a potentially powerfull form of social manipulation by 
conserving social values implicit in therapeutic treatment” (Freedman, 1987 b: 24). O aluno 
assumia, nesta relação, a figura do paciente que seria ensinado a partir de um consenso que 
se admitia como único e necessário.  
 A paisagem descrita por Kerry Freedman é aquela que se inicia já em finais do século 
XIX, uma relação de tipo pastoral, a qual parte da transferência para a arena educativa de um 
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poder assumido primeiramente pelo pastor face às almas do seu rebanho, conduzindo-as 
para um espaço de verdade, para o poder do professor, do psicólogo, do terapeuta ou de 
qualquer outro actor vinculado à esfera de uma profilaxia social, ao guiarem os indivíduos 
dos quais se ocupam para o interior de jogos de verdade, nos quais estes assumiriam, a partir 
da modernidade, um papel activo na busca pelo seu lugar nesses jogos estratégicos de 
relacionamento do ser com a verdade (Hunter, 1994; Ó, 2003). As metáforas utilizadas são 
construídas no interior de uma expertise de controlo, preocupada não apenas com os 
comportamentos aprendidos, mas com as disposições e crenças que a criança ou o jovem 
deveriam inscrever nos seus modos de ser e de estar. Uma história crítica da educação e do 
ensino das artes revela-se necessária, uma vez mais, para percebermos o modo como hoje 
pensamos a educação artística, para percebermos, por exemplo, a racionalidade que constrói 
a possibilidade de a arte ser pensada como “a problem-solving activity engaged to find, 
construct, and express meaning in life. Art-making activity is engaged to understand and 
promote the students’ own meanings and understands beyond the classroom for the  sake of 
their understanding and success in life itself” (Anderson, 2004: 38). E mais: de nos parecerem 
naturais e inevitáveis estas articulações. 
 Uma história do presente estabelece-se como um trabalho genealógico de vocação 
eminentemente crítica, nas palavras de Jorge Ramos do Ó, levando-nos a pensar o presente 
“de forma radicalmente diferente”. “O que é estranho e distante torna-se, com essa operação, 
familiar; e, na inversa, o que na actualidade é um dado natural torna-se estranho depois de 
uma análise de tipo genealógico” (Ó, 2003: 96). Nos antípodas do desejo de escrever uma 
história da interioridade do sujeito, que de algum modo nos apontasse uma origem para o 
nascimento de uma relação do sujeito consigo mesmo, a tarefa genealógica propõe-se antes 
partir em busca de proveniências de ideias ou de objectos que nos informem sobre o sujeito 
que hoje somos. É indiferente o ponto que se instala como princípio para a análise. Para 
Norbert Elias, “onde quer que se comece, há sempre movimento, há sempre um 
antecedente” (Elias, 2006: 150). Porque qualquer que seja esse ponto que define um começo 
haveria sempre a possibilidade de recuar mais e mais. E Foucault descreve a tarefa 
meticulosa que se apresenta ao genealogista, aproximando-o de alguma forma de um 
operador de linguagem, utilizando a expressão de Roland Barthes, ou definindo-o como uma 
espécie de realizador de cinema: “genealogy is gray, meticulous, and patiently documentary. 
It operates on a field of entangled and confused parchments, on documents that have been 
scratched over and recopied many times” (Foucault, 1984 a: 76). Para o genealogista, 
explicam-nos Rabinow e Dreyfus, não há essências fixas, leis escondidas ou fins metafísicos 
(Rabinow & Dreyfus, 1995). Pelo contrário, há que mostrar, isso sim, que o que resulta do seu 
trabalho é tão só uma interpretação operada sobre toda uma superfície discursiva ela mesma 
uma construção e não uma verdade. 
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O amor pela arte como forma de salvação cultural 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                  
 
 
 

 
        Fig.2  - Galeria do Museu Portuense, anexa à Academia Portuense de Belas Artes, s/d  
        [Arquivo Histórico Municipal do Porto] 
                                                                                                        

 
 
 
“É que, à semelhança de qualquer amor, o amor pela arte sente repugnância 
em reconhecer suas origens e, relativamente às condições e condicionamentos 
comuns, prefere, feitas as contas, os acasos singulares que se deixam sempre 
interpretar como predestinação” (Bourdieu & Darbel, 2003: 163). 
 
“Desta desorganização geral de toda a polícia da arte resulta mais ou menos 
lentamente, a quebra da tradição estética nacional, que é a seiva de toda a 
produção artística. À infecundação do individuo pelo espírito da raça 
corresponde o desfalecimento do poder criativo, a inércia da inteligência, a 
esterilidade do estudo, a degeneração da fantasia, o abandalhamento do gosto, 
a atrofia do próprio carácter, e, em último resultado da decadência geral, a 
desnacionalização pelintra de todo um povo. Com o rebaixamento da arte 
rebaixa-se tudo, porque no mundo é produto da arte tudo o que não é 
unicamente obra da natureza. O homem degenera, porque, sempre e em toda a 
parte, o homem toma fatalmente a configuração das coisas que o rodeiam e, 
para assim dizer, lhe enformam a personalidade” (Ortigão, 1896: 109, 110). 
 

 
Expostos os princípios que guiam esta escrita, cumpre-me agora iniciar o processo de 

explicitação dos lugares conceptuais aqui mobilizados. Este é o primeiro de três momentos 
em que me dedico a uma explicação teórica que será depois desenvolvida a partir das 
análises empíricas que estabelecem a dinâmica da história que aqui se escreve. Neste 
capítulo irei abordar a questão do ‘amor pela arte’ como uma modalidade que acontece no 
interior de narrativas de salvação que tomam o indivíduo como um sujeito ‘em falta’ do 
ponto de vista cultural. O segundo e o terceiro momentos que apontei, correspondem, 
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respectivamente, ao entendimento das artes como uma das modalidades de polícia, e ao 
génio como uma tecnologia de governo, e ambos serão abordados mais à frente. Mas queria 
apenas deixar registado que será impossível não me referir a estas duas últimas linhas, 
porquanto, no meu pensamento, elas se encontram articuladas e não é fácil, nem para mim 
desejável, traçar fronteiras que as apartem. Ao meu leitor pedirei alguma paciência para ir 
acedendo ao modo como um pensamento se constrói, através da escrita, e numa mesclação 
entre teoria e empiria, porque, precisamente, qualquer prática não é senão prática discursiva. 

A expressão de ‘o amor pela arte’ é de Pierre Bourdieu, a propósito da análise que faz, 
com Alain Darbel, da frequência das visitas a museus de arte europeus (Bourdieu & Darbel, 
2003). Com ela, os dois investigadores pretendiam traduzir a ideia de um amor vivido sob a 
forma de uma intensidade máxima e liberto de qualquer condicionamento que obstasse à sua 
plenitude. E esse amor surgia como uma ‘graça’ ou um privilégio, frutos de um prazer 
(culto) perante a arte e os seus objectos, que a todo o custo se faria crer ser natural. Esse 
prazer tão arrebatador perante a arte, que assumiria a forma do amor, longe de natural, é 
resultado de todo um caminho antes percorrido. Aquilo que proponho, portanto, é mostrar 
como uma ideia que nos parece tão natural como a defesa de uma superioridade da arte 
enquanto símbolo de um grau superior de cultura não é mais do que uma alegoria da 
desigualdade. É essa desigualdade, – que parte da distância que separa aqueles que são os 
archontes da cultura e os seus sacerdotes, isto é, aqueles que a ela têm acesso, que são os seus 
guardiães e profetas, daqueles que estariam sempre num estado de falta –, que procurarei 
aqui construir, mostrando que é uma desigualdade que se baseia na ocultação dos meios de 
aquisição de saberes e, simultaneamente, na sua camuflagem sob a forma de ‘dons’ inatos ou 
do senso estético como um senso de distinção. 

Esses discursos que expressam o ‘amor’ que acima se descreve, e a possibilidade de 
salvação por uma comunhão com esse campo, operam segundo dinâmicas de exclusão de 
todos aqueles que não partilham desse campo do sensível como seus protagonistas (artistas) 
ou observadores activos. Por um lado, existiria um ‘gosto puro’ e, por outro, um ‘gosto 
bárbaro’ (Bourdieu, 2007: 34). O primeiro não consegue nunca descrever-se a si próprio a não 
ser pelo constante recurso à classificação daqueles que não coincidem consigo, mas dos quais 
precisa para essa auto-definição. O apagamento a que é votado o modo de aquisição de 
competências, quer para produzir, quer para usufruir ou apreciar a obra de arte, faz da 
arbitrariedade encantada da arte, o modo natural de relacionamento com o campo artístico. 
Mas é nessa pretensão à universalidade que se estabelece o elo que liga a prática e o habitus 
artístico a um ‘cuidado de si’ que fará do sujeito que se relaciona directamente com as obras, 
um ser socialmente ‘distinto’. Veremos como a tópica do ‘cuidado de si’, desenvolvida por 
Michel Foucault, empresta a esta dinâmica do cultivo pessoal a sua força social de distinção. 
Daqui avançaremos para a questão da desconstrução do mito de um gosto inato, 
intimamente ligado com as políticas do génio que iremos abordar mais adiante, mas que 
agora nos dará a rampa de lançamento para o debate travado na sociedade portuguesa 
acerca de uma arte de elites e da democratização da arte. Será mais à frente que o leitor terá 
acesso a este último capítulo, mas gostaria que a sua leitura tivesse por antecedente este 
momento que agora se inicia. Se a crítica se tecerá a desfavor dessa elitização da arte, por 
outro lado, raramente, são abandonados os referenciais tidos por verdadeiros relativamente 
àquilo que é a arte e àquilo que deverá ser considerado o ‘tesouro artístico’ da nação.  
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Sistemas de exclusão na produção da legitimidade: A prática do cuidado de si e o amor 
pela arte 
 

Num Curso de 1982 dedicado à hermenêutica do sujeito, proferido no Collège de 
France, Foucault (2004 b) propõe ir mais além nas suas pesquisas sobre o comportamento 
sexual e os prazeres na Antiguidade grega e romana, através de uma incursão nas relações 
entre o sujeito e a verdade. Aquilo que de facto movia a sua pesquisa era a vontade de 
compreender historicamente as modalidades através das quais essas relações se haviam 
implementado no Ocidente. ‘Cuidado de si’ viria a ser a expressão que melhor formularia 
esse trabalho levado a cabo pelo sujeito, em torno de si mesmo, como a prática não tanto da 
objectivação de si por meio de um discurso verdadeiro, mas antes da subjectivação de um 
discurso de verdade pela relação estabelecida de si para consigo. Muito embora o ‘cuidado 
de si’ se estabeleça como a arte de plena soberania do sujeito sobre si próprio, aquilo que 
aqui me importa focar é uma derivação dessa questão, que Foucault viria a expor na segunda 
hora da sua aula de 20 de Janeiro de 1982. É aí que este princípio de cuidado de si, muito 
embora sob a forma de uma lei universal, se mostra como uma ficção. 

Interessa-me, sobretudo, a dupla forma que Foucault adereça a essa questão do 
cuidado de si como uma prática de conhecimento. Não me deterei nas modalidades em que 
esse cuidado de si de desdobrava, mas antes na sua formulação enquanto, por um lado, um 
apelo dirigido a todos os sujeitos e, por outro lado, a ‘raridade’ da salvação em que essa 
suposta necessidade universal encontrava motivos para continuamente se lançar a todos os 
indivíduos. O paralelo que aqui irei fazer é com a ideia de um ‘amor pela arte’, enquanto 
forma gerada na crença de uma necessidade da arte e da cultura como a possibilidade de 
abandonar um estado de barbárie ou de ignorância. Encontrando o seu ponto de apoio na 
questão da ‘necessidade’, e de uma necessidade colectiva, a narrativa que se estabelece 
pretende tornar universal e inevitável aquilo que é produto de necessidades de grupos 
específicos, e que apenas se estabelece enquanto tal porque ela própria é o resultado de um 
prazer culto. Em termos de funcionamento, todos aqueles que se envolvem na produção de 
narrativas de salvação estão muito próximos do gesto sacerdotal, enquanto ‘salvadores 
predestinados’, ‘pastores’ e ‘advogados’ de todo um ‘rebanho’ que classificam como estando 
em falta (Nietzsche, 2000: 154). 

 ‘Cuidar de si’ estabelecia-se como um princípio universal, mas que, por requerer 
tempo, se transformava num privilégio de uma elite. A noção de tempo, skholé ou otium, não 
era entendida como tempo livre ou lazer, antes como a entrega a uma forma de vida 
particular, a qual, na Roma e na Grécia antigas, implicava uma escolha no modo de vida de 
cada sujeito: aqueles que escolhiam essas particulares formas de vida distinguiam-se de 
todos aqueles que não as partilhavam. As práticas do cuidado de si adquiriam forma no 
interior de grupos ou de instituições específicas, o que significava que grupos de indivíduos 
se encontrassem agregados através de linhas que Foucault decidiu chamar de amizade. 
‘Clan’, ‘genus’, ‘raça’ seriam apenas três das expressões cujo significado residiria numa 
relação de familiaridade, de pertença ou de partilha. Como princípio, o cuidado de si tinha 
um alcance universal, mas como prática ligava-se a esse fenómeno identitário de pertença a 
um grupo. Muito embora a amizade se organizasse de modos diferentes nas culturas romana 
e grega, e na primeira se estabelecesse em diferentes níveis hierárquicos, a proximidade entre 
os sujeitos, o seu agenciamento em torno de um interesse comum perseguido até à exaustão, 
e o privilégio de pertencerem a um grupo específico, são os elementos que aqui me 
importam sublinhar. O cuidado de si não pode aparecer nem ser praticado simplesmente por 
uma ‘virtude de se ser humano’, mas apenas porque os sujeitos se encontram ligados a um 
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grupo, e a um grupo que traça uma linha de distinção, ou seja, de diferença, face a todos 
aqueles que lhe são exteriores. 

Jacques Rancière aborda a mesma questão embora numa outra plataforma de 
configuração. Rancière estava interessado em perceber como distribuições nas posições 
sociais dos sujeitos se ligavam a capacidades ou incapacidades, e como tudo isso formava 
uma certa distribuição do sensível. No seu projecto, tratava-se de explicar de que modo se 
estabeleceu, na Grécia, a classe dos artesãos e por que vias esta formulação de um grupo 
obedeceu a uma partição do sensível. Os artesãos não podiam ocupar-se, segundo Platão, 
dos assuntos comuns por não possuírem tempo para o fazer. O seu tempo é um tempo de 
total aplicação ao trabalho e essa ausência de tempo livre, de otium, de algo para lá do 
trabalho, é que torna evidente que os lugares ocupados se ligam a capacidades e funções 
específicas: 
 

“For while we readily admit that nature gives individuals different aptitudes 
and tastes, and that it forms some bodies better suited to work in the open air 
and others to the workshop’s shade, how are we ever to differentiate a 
weaver-nature from a shoemaker-nature except through that absence of time 
which, combined with the urgency of the tasks at hand, never allows the one 
worker to be found in the other’s place?” (Rancière, 2007 b: 6). 
 

Mas Rancière, para lá de mostrar que “ter esta ou aquela ‘ocupação’ define assim a 
competência ou a incompetência relativamente ao comum”, propõe-se pensar sobre o lugar 
que os artesãos ocupam na própria produção do pensamento dos filósofos, isto é, como são 
tomados como objectos de discurso, noutras palavras, como Platão, por exemplo, tomou a 
figura do filósofo na definição dessa partição do sensível. Quer dizer, como pode um dos 
lados, neste caso aquele que produz discurso, fazê-lo apenas sob a condição de tomar o outro 
lado, que fabrica como oposto a si mesmo, como o lado que não possui aquilo que se 
considera essencial e é a marca que o distingue, pela ausência, desse primeiro lado produtor 
de discurso? É nesta articulação que se conduz o desenvolvimento dessa ideia de um amor 
pela arte como, simultaneamente, um universal que se reveste com a capa da salvação, e um 
mecanismo de distinção: 
 

“What does it mean exactly to appropriate the science of one’s dispossession? 
The love of art is a privilege of the inheritors; what consequence will a non-
inheritor draw from the appropriation of this knowledge? Could he claim the 
right that the inheritors reserve for themselves? But it is not falling into the 
charismatic ideology that justifies their inheritance? Would he renounce 
pleasures that in order to be tasted presuppose the habitus of distinguished 
people? But it is not what necessity already teaches? Could he liberate himself 
from this ‘misery’ that ‘often comes from a dispossession that cannot be 
assumed? Should he therefore assume this dispossession? This advice is 
‘good’ only for the ones suffering from it – for the ones who try to change 
something in the destiny of those who have ‘nothing else’ to do than assume 
their destiny. This would mean, in sum, closing another door before them” 
(Rancière, 2007 b: 181). 
 

N’O Amor pela arte, Bourdieu e Darbel chegam à conclusão de que a frequência 
regular de museus de arte se estabelece como uma prática de grupos, a qual atinge os seus 
níveis mais elevados numa relação directa com o nível de instrução desses públicos. À 
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medida que aumenta o grau de instrução parece também aumentar uma certa ‘necessidade 
cultural’. A imagem que se forma é então a de que o prazer cultivado perante a obra de arte 
se transforma numa forma de ser, num ethos específico de um grupo particular. Se a 
educação aparece aqui como o motor que incita à formação de hábitos culturais, o certo é que 
se dirige a indivíduos com diferentes graus de familiaridade com a arte, comprometendo 
desde logo o sucesso daqueles cuja iniciação não aconteceu num ambiente familiar, como o 
texto acima transcrito de Rancière deixa adivinhar. Deste modo, desigualdades que nada têm 
que ver com capacidades específicas assumem-se como se o fossem. É ainda importante 
verificar que a educação parte desse universal da importância da arte e da aquisição de 
hábitos culturais específicos, isto é, o amor pela arte é o amor por uma certa cultura erudita, 
que se torna essencial fazer passar por universal, e ao mesmo tempo como uma forma de um 
amor pleno ao qual só alguns terão acesso.  

À semelhança do que acontece com as práticas do cuidado de si, a prática de um culto 
da arte como forma que define aqueles que conseguem experienciar esse amor pela arte, 
embora não parta objectivamente de uma diferenciação, isto é, embora não detalhe com rigor 
aqueles que nunca serão competentes para viver esse amor arrebatador, contém em si o 
princípio de que apenas alguns serão os eleitos. Relativamente aos museus, por exemplo, 
estes são espaços que se abrem a todos os sujeitos, mas fecham-se no momento mesmo da 
comunhão com os seus objectos, dito de outro modo, no momento em que disposições 
específicas determinam o prazer desse encontro. Apesar da universalidade do apelo da 
importância da arte, e desta como uma forma de salvação, a raridade do acesso instala-se. É 
que toda esta relação se funda sobre uma desigualdade. Aquela que se baseia na existência 
de algo que tem de ser transmitido, que é transformado de modo a tornar-se ensinável, de 
modo a que, nesse processo de transmissão de um saber específico, se reduza uma distância 
entre aquilo que se considera ser o saber e aqueles que deverão assimilá-lo enquanto um 
saber ‘verdadeiro’. Numa sociedade do discurso, como Michel Foucault (1997) definiu a 
nossa, há lugares interditos que apenas se abrem a um número reduzido de sujeitos. 

A linha de divisão que estabelece a definição de dois territórios é, mais do que 
imaginária, a verdadeira fronteira que permite a definição de identidades. É uma divisão 
prática pela qual aqueles que nutrem um amor pela arte e o cultivam como a forma suprema 
de completude humana, se distinguem daqueles que não vivem nesse amor nem algum dia o 
experimentarão. Bauman explica esta relação a propósito das elites e das massas, dos 
dominantes e dos dominados, atribuindo aos primeiros o poder de governar “agora em 
nome da promoção de valores superiores”, o que lhes permite, não raramente, “combinarem 
o papel de vigilantes com o de professores” (Bauman, 2007 b: 228). O papel desempenhado 
por estes intelectuais, ou pelas elites culturais, não pode ser compreendido senão no interior 
das relações do Estado com a população, de matriz totalmente moderna. A cultura enquanto 
esfera superior e quase sagrada é mobilizada numa rede mais vasta que concorre para a 
manutenção de uma ordem social, quer dizer, é ela mesma uma prática de cultivo.  Ao Estado 
cumpre a tarefa de educar e formar os seus cidadãos. Estes, “teriam de ser educados e 
educados de maneira a que adquirissem as ideias e as competências que os conhecedores 
asseveravam ser correctas e adequadas”, todavia, “o monopólio da educação legítima é 
doravante mais importante, mais fundamental do que o monopólio da violência legítima” 
(Bauman, 2007 b: 231). Como forma de mais directamente começarmos a entrar nas zonas de 
análise empírica desta investigação, tomemos por exemplo um pequeno livro escrito pelo 
professor da Casa Pia de Lisboa, Ricardo Rosa y Alberti, dirigido a adolescentes, cujo título é 
‘Arte de ser feliz’. No excerto que aqui se reproduz lançam-se aquelas que são as linhas de 
análise desta tese. Incitava-se o leitor a visitar: 
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“Monumentos onde aprenderemos a prestar homenagem aos homens que 
morreram; a jardins públicos onde se recreia a vista, se consola o olfacto e se 
arejam os pulmões; às exposições onde se exibem os produtos da Arte e da 
Indústria humana; aos museus onde se guardam tantas preciosidades e por 
onde se vê o progresso dos povos através dos tempos” (Rosa y Alberti, 1916: 
29). 
 

Na realidade inscrevia-se todo um atlas que deveria em si mesmo representar todo o 
universo cultural a preservar e a venerar. Como temos vindo a sublinhar é toda a cultura 
legítima, aquela que é construída a partir dos ‘grandes ilustres’, que se fixa como a ‘cura’ da 
barbárie. Estas palavras sucediam aquelas em que se desincentivava os “desperdícios 
inúteis” e o sustento de “vícios”. A construção de um estado de nobilidade vive, e só 
sobrevive, pela imposição directa sobre aqueles que estão sob o seu domínio, ou ao seu 
cuidado, de todo um comum de uma cultura legítima. E de tal modo ela se naturaliza que 
passa a ser a regra do dizer. Muito antes de Alberti, o escultor Machado de Castro 
perguntava-se, acerca das imensas potencialidades que encontrava entre a necessidade da 
arte e a construção de uma nação civilizada: “que direi pois da glória, aquela honrada glória 
que resulta aos mesmos Povos, de que as obras de seus Artistas sejam tais que obriguem 
Personagens de todas as Hierarquias, a longas, e dispendiosas viagens, só pelo gosto de ver, 
e contemplar esses portentos d’Arte?” (Castro, 1788: 10). Ramalho Ortigão escreveria 
também, n’O Culto da Arte em Portugal, que "o nosso povo porém desaprendeu de ver a obra 
artística do seu passado, e nem sequer levanta os olhos para os seus mais comunicativos 
monumentos, que ninguém lhe explica, que ninguém o ensina a compreender e a amar”. E 
era pelo culto da arte "e pela educação artística que esse culto compreende, que a produção 
industrial se especializa, se valoriza pela originalidade característica do produto, e 
transforma pela prosperidade, unicamente determinada pelo ensino, toda a economia de 
uma nação, como se evidenciou nos últimos tempos em Inglaterra, na Áustria, na Alemanha, 
por via da simples reconstituição dos museus e da multiplicação das escolas” (Ortigão, 1896: 
151, 175).  

O grande poder dessa ‘inculcação’ acontece pelo facto de ela não apenas se impor de 
uma forma que se diria hierárquica, mas antes por ser percepcionada como natural e se 
incorporar na lista de estados por vir de uma comunidade maior, que assume para si o 
destino que lhe é imposto. Deste modo, o jogo passará a ser efectuado de um para um, do 
sujeito para si mesmo, no sentido de atingir os lugares desenhados como de distinção, de 
nobreza, etc. Maior é o alcance, aliás, desse desejo, pois ele se funda sobre um ‘direito 
colectivo’, como o desenvolve Nikolas Rose (1990: 122): a obrigação de cada cidadão em 
conduzir a sua própria conduta, de se civilizar, para o benefício e harmonia da sociedade. No 
século XIX, a redefinição da infância situa a criança como o ‘cidadão em potência’, como tal 
cumpriria ao Estado governá-la, desde logo, a partir da escola. Às artes visuais, como 
também à música, cabia um importante papel ao nível do desenvolvimento de uma 
disciplina corporal e mental, capaz de alargar os poderes de análise, de atenção e a memória 
de cada escolar. 

Este é um campo, como temos vindo a ver, de particular hibridismo porque há a 
tentativa sempre renovada de manter os conhecimentos que se consideram fundamentais a 
esse nível de superioridade intelectual e cultural, bem guardados: é importante lançar os 
referenciais que permitem estabelecer categorias entre uns e outros, diferenciá-los entre si, 
sendo que uns, são os guardiães de uma verdade, e os outros, aqueles que, por razões 
frequentemente atribuídas a kits genéticos de genialidade,  permaneceriam no grande grupo 
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dos excluídos. É assim que, sob a forma de uma dissimulação de heranças, nascem as 
virtudes ou dons naturais. 

Dissimulados ou ocultados são os meios de aquisição de saberes particulares, não 
raro esses mesmos que constituem o campo da educação legítima. Mas, contudo, esses 
saberes legítimos não cessam nunca de se lançarem como universais. O pintor Jean Dubuffet 
no seu livro Asfixiante Cultura colocou a questão a partir da distinção feita entre aqueles que 
produzem, escritores e artistas, e aqueles cuja única função é possibilitarem a existência dos 
primeiros, assumindo o seu lugar como leitores e admiradores. As suas palavras vão ao 
encontro das de Zygmunt Bauman atrás citadas: 
 

“A casta possidente [...] não tenta seja de que maneira for, não nos deixemos 
enganar, quando abre ao povo os seus palácios, os seus museus e as suas 
bibliotecas, que este daí tenha a ideia de se entregar por seu turno à criação. 
Não são escritores e artistas que a classe possidente, a favor da sua 
propaganda cultural, entende suscitar, mas antes leitores e admiradores” 
(Dubuffet, 2005: 17). 
 

Desse modo, até o desencontro entre aqueles que não foram expostos a um contacto 
com a arte e com as suas obras, com a imagem daquilo que essa arte e essas obras deverão 
ser, assume o carácter de uma falta de predestinação para viver a experiência do prazer da 
arte. O desencontro não é, no entanto, genético. A impossibilidade de descodificação de uma 
obra deve-se a uma ausência de incorporação de códigos específicos e não a uma diferença 
de competências. E se as competências para falar da obra são fundamentalmente a marca de 
distinção que caracteriza esses que amam a arte, é importante tornar uma vez mais explícito 
que a obra de arte enquanto tal só existe porque é percebida colectivamente como tal. Ou 
seja, há uma crença partilhada, como explicou Bourdieu, a respeito da singularidade de 
alguns objectos como arte. Esta crença fica a dever-se, em grande medida, ao aparecimento 
de instituições legitimadoras da arte, como museus ou galerias, que transformam, ao mesmo 
tempo que o produzem enquanto artístico, o objecto em foco de contemplação: 
 

“De facto, ao designarem e consagrarem certas obras ou determinados lugares 
(tanto o museu quanto a igreja) como dignos de serem frequentados, é que as 
instâncias investidas do poder delegado de impor um arbitrário cultural – ou 
seja, no caso particular, entre o que é digno ou indigno de ser admirado, 
amado ou reverenciado – podem determinar a frequência no termo da qual 
essas obras aparecerão como intrinsecamente ou, ainda melhor, naturalmente 
dignas de serem admiradas ou saboreadas” (Bourdieu e Darbel, 2003: 164). 
 

Partindo do princípio de que o amor pela arte como uma necessidade só existe para 
aqueles que conseguem descodificar a obra e assim aceder a ela, esse amor só assume a 
forma de uma necessidade cultural porque esses que amam a arte adquiriram ferramentas 
cujo uso lhes permite habitar esse mundo. Desta forma, o discurso sobre a necessidade 
cultural e a defesa da arte serão tanto mais expressivos quanto mais elevado for o capital 
cultural acumulado pelos sujeitos. Bourdieu define a relação da necessidade da arte como 
proporcional à sua própria satisfação, ao contrário das necessidades básicas que, à medida 
que se satisfazem, tendem à desaparição. Cada nova apropriação potencia o domínio dos 
instrumentos de apropriação resultando numa satisfação que, por sua vez, se ligará a uma 
nova vontade de apropriação. De forma semelhante, indivíduos que não estabelecem 
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contactos directos com a arte não constroem também essa necessidade como prioritária38. A 
utilização do conceito de capital cultural não tem aqui uma significação apenas económica, 
muito pelo contrário, é no domínio do cultural e do simbólico que este termo adquire a sua 
máxima potência. Stankiewicz explica que "as cultural capital, visual arts contribute to the 
class status of those who not only own art objects, but, more importantly, respond to art 
works and consume works of visual culture". A educação artística constrói-se por referência 
a um dado capital cultural legitimado pelas instituições artísticas dos séculos XIX e XX, que 
tanto se transmitem pela instituição escolar, quanto pela herança familiar, de tal modo que "it 
becomes a taken-for-granted part of one’s identity" (Stankiewicz, 2007: 8). 

Para Pierre Bourdieu, a escola participa na manutenção das diferenças ao ignorar as 
desigualdades iniciais que crianças e jovens manifestam ao nível dos modos de aquisição 
cultural. Simultaneamente, opera pela imposição arbitrária de padrões culturais, 
apresentando como universais, representações que na verdade não são senão produzidas no 
interior de pequenas elites. Claro está que a própria ordem simbólica que se espelha nas 
práticas artísticas e culturais corresponde a um conjunto de representações que os actores 
sociais elaboram a propósito de si mesmos, que as hierarquias sociais se fundam em 
arbitrários culturais dissimulados, que estas são, enfim, algumas das questões que exigem 
um olhar simultaneamente crítico e desmistificador. Aquilo que é o capital cultural 
objectivado, transmissível na sua materialidade, está sempre numa relação de dependência 
com o capital cultural incorporado, isto é com as disposições incorporadas em cada sujeito 
cujo volume se conecta, por sua vez, a todo um conjunto de posições sociais e 
hereditariedades fortemente dissimuladas. De facto, aquilo que Bourdieu define como sendo 
uma “experiência encantada da cultura” implica “o esquecimento da aquisição e a ignorância 
dos instrumentos da apropriação”. Quer isto dizer que, uma relação familiar com a cultura, 
com as práticas de produção artística, ainda que não pensadas de um ponto de vista de 
formação de futuros profissionais da área, é o que define a nobreza cultural (Bourdieu, 2007: 9, 
10). 

Charles Baudelaire deixou bem explícita esta relação de amor pela arte naquela que é 
a sua figura do ‘dândi’. O dândi era aquele que aspirava à distinção e por isso se apresentava 
na sua maior simplicidade. É certo que o dinheiro era essencial ao cultivo das suas paixões, 
mas logo era desprezado porque não era esse o fim último do seu amor. A paixão pelo 
dinheiro, porque material e oposta ao mundo espiritual a que o dândi aspira, é vista como a 
paixão dos 'vulgares mortais'. O dandismo é uma modalidade de cuidado de si: 
 

"É antes de tudo a necessidade ardente de alcançar uma originalidade dentro 
dos limites exteriores das conveniências. É uma espécie de culto de si mesmo 
[...]. Estranho espiritualismo! Para os que são ao mesmo tempo seus 
sacerdotes e suas vítimas, todas as condições materiais complexas a que se 
submetem, desde o traje impecável a qualquer hora do dia e da noite até as 
proezas mais perigosas do desporto, não passam de uma ginástica apta a 
fortificar a vontade e a disciplinar a alma" (Baudelaire, 1996: 48, 49). 
 

                                                
38 “It follows on the one hand that, unlike ‘primary’ needs, the ‘cultural need’ as a cultivated need increases in 
proportion as it is satisfied, because each new appropriation tends to strengthen the mastery of the instruments of 
appropriation and, consequently, the satisfactions attached to a new appropriation; on the other hand, it also 
follows that the awareness of deprivation decreases in proportion as the deprivation increases, individuals who 
are most completely dispossessed of the means of appropriating works of art being the most completely 
dispossessed of the awareness of this dispossession”38 (Bourdieu, 1993 b: 227). 
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É neste sentido que as práticas de cuidado de si se estabelecem como exercícios aos 
quais alguns se entregam, com o fim duplo de intentarem o controlo de si e o puro gozo de 
si. Tornar universal a possibilidade de atingir esse estado é uma necessidade, refreada 
apenas pelo princípio, ocultado, de que há condições não reveladas para o atingir. 

A partir de finais do século XVIII, começa a estabelecer-se uma relação encantada 
com a cultura, por um lado, e, por outro, esta é vista como a única forma de salvação da 
desordem e da barbárie. O aparecimento dos museus e a realização de exposições ocorre em 
simultâneo com a emergência do artista ‘livre’ e da concepção da arte como uma forma de 
distinção. Mas estes novos dispositivos de exibição da arte representam eles mesmos um 
alargamento e uma redefinição do conceito de público para a arte, e uma tónica cada vez 
mais acentuada na questão do gosto. “Proporcionar instrução prática pela exposição 
permanente de bons padrões e modelos das artes industriais de todos os países e de todos os 
estilos, educando o gosto do produtor e do consumidor, e fazendo apreciar o que há de 
valioso, de original e de característico nas tradições artísticas da indústria nacional” (Decreto 
de 8 de Outubro de 1891). Esta é uma afirmação que poderia passar como o slogan do século 
XIX. Os museus, neste caso de arte industrial, proporcionariam modelos para o 
desenvovimento da indústria nacional, ao mesmo tempo que cumpriam a sua função 
educativa de elevação do gosto nacional. Hooper-Greenhill coloca a questão da construção 
das meta-narrativas que têm por base a ficção nacional a partir da afirmação das artes como 
os mais elevados instrumentos de um ‘cultivo’ humano, mas simultaneamente como garantia 
de uma ordem pública:  
 

“Museums were seen as capable of solving internal problems of social unrest, 
and could be used to bind the lower classes into the main body of society. [...] 
At the national level, museums were signs of the secular religion of 
nationalism, indices of a general maturity of taste and level of civilization, as 
well as markers of the responsibility of the state towards those for whom it 
was gradually becoming more responsible” (Hooper-Greenhill, 2000: 27). 
 

Identificam-se algumas linhas de força que cumpre agora sintetizar. Por um lado, a 
generalização da ideia da arte como uma esfera superior da vida, associando a ‘cultura’ a 
formas de governo da conduta, mas também por outro lado, a um governo do olhar e do 
gosto. As práticas artísticas e os dispositivos de exibição a elas associados funcionaram como 
operadores com uma função policial, e a sustentá-los esteve a ideia de salvação. 
 
 
As narrativas de salvação como fuga à barbárie 
 

Aquilo que até aqui tem vindo a ser descrito como uma forma de salvação cultural 
ficaria incompleto se dispensássemos as noções desenvolvidas por Norbert Elias sobre o 
conceito de civilização e de civilidade. Mas teremos também de visitar o pensamento de 
Zygmunt Bauman sobre as ambivalências do jogo moderno de classificação do ‘Outro’ como 
forma de controlo e dominação. Assim dito, poderá parecer improvável que aquilo que 
habitualmente designamos como necessidade cultural tem em si regras de funcionamento 
totalmente dependentes de princípios guerreiros de definição e posse de territórios. Quer 
isto dizer que os processos de construção da identidade, individual ou de pequenos grupos, 
fica a dever-se à formulação de combinatórias assentes numa inteligibilidade dicotómica. 
Bauman refere-se à sociedade moderna como uma ‘fábrica de moralidade’, querendo com 
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isto destacar que as normas de moralidade são produzidas tendo como embraiador uma 
imagem da sociedade no seu todo, que tem de preservar uma certa regularidade.  

A erupção do desregular, ou do imoral, são considerados estados de falência dos 
níveis produtivos de norma, falhas técnicas ou administrativas, em todo o caso, 
consequências inesperadas ou interferência de elementos estranhos. “O comportamento 
imoral”, escreve Bauman, “é então teorizado como ‘desvio da norma’, que decorre da 
ausência ou debilidade das ‘pressões socializantes’”, o que faz com que à “aparência da 
conduta imoral” seja anexada a ideia de “manifestação de impulsos pressociais ou associais 
que irrompem de gaiolas socialmente fabricadas, que escapam de suas clausuras” (Bauman, 
1998 a: 202, 203). Significada como ‘estado pressocial’, a conduta classificada como imoral 
exige todo um trabalho ortopédico de correcção, no sentido de inversão da sua marcha para 
um outro estado, agora de civilidade. Esta correcção tem por princípio, sempre, a imposição 
de condições de universalidade, que devem ser subjectivadas como desejáveis por cada 
sujeito em particular. 

No Prefácio à versão portuguesa do Processo Civilizacional, Norbert Elias explica como 
toma por objecto central do seu estudo os modos de comportamento considerados típicos do 
homem ocidental civilizado. O problema que esses modos colocam é o da sua naturalização, 
pois nem sempre o homem se comportou dentro desses padrões hoje tidos por civilizados. 
As questões que então colocava eram três: “como se verificou realmente essa transformação, 
esse processo de ‘civilização’ do Ocidente? Em que consistiu? E o que é que o fez accionar, 
quais foram as suas causas ou forças motoras?” (Elias, 2006: 68). Para este sociólogo, a 
primeira tarefa assentava no estudo da sociogénese da oposição entre cultura e civilização, 
na Alemanha, por comparação com Inglaterra e França. Verificava que para os alemães a 
palavra ‘civilização’ era remetida para um segundo plano quando comparada com a função 
que desempenhavam outras palavras como ‘cultura’, ‘cultural’ e ‘cultivado’, enquanto que 
para as outras duas nações, a ‘civilização’ era a expressão por excelência para estruturar a 
auto-consciência nacional. Mas por diferentes que se assumam essas auto-consciências, num 
e noutro caso, se considera “evidente ser essa a maneira de perspectivar e apreciar o mundo 
dos homens no seu conjunto” (Elias, 2006: 82). No caso da Alemanha, civilização e cultura 
são até conceitos que se situam, para Elias, em termos funcionais, em lugares opostos. Kant, 
em 1784, escrevia que “’cultivados em alto grau pela arte e pela ciência, somos civilizados até 
à exaustão, tendo em vista toda a espécie de delicadeza e de decoro social’”. Continuava 
dizendo que a ideia de ‘moralidade’ era do ‘domínio da cultura’, mas, no entanto, utilizá-la 
como meio de desenvolver ‘um amor de honra’ era simplesmente ‘civilizar’. O que se 
formulava no pensamento de Kant era, antes de tudo, uma divisão interna na sociedade 
alemã entre, por um lado, uma nobreza de corte, civilizada até à exaustão, mas nada 
produzindo do ponto de vista cultural, e, por outro lado, uma camada intelectual, mais 
afastada do poder político, mas cuja legitimação residia nas próprias realizações intelectuais, 
científicas ou artísticas. Contudo, este segundo grupo começa a adquirir um lugar de maior 
destaque e eis que surge um novo conceito, ‘bildung’, para significar a sua formação 
intelectual (Elias, 2006: 84-87). O conceito de ‘bildung’, por oposição ao conceito francês 
‘civilização’, estebecer-se-ia mais como o domínio dos elementos da vida, invisíveis, 
territorializados na própria alma. 

No caso de França, a intelectualidade burguesa incluiu-se mais cedo nos círculos da 
corte. Não havia, portanto, como no caso alemão, essa luta de diferenciação interna. “Tanto a 
burguesia cortês como a aristocracia cortês falavam a mesma língua, liam os mesmos livros, 
tinham, até certo ponto, as mesmas maneiras” (Elias, 2006: 120). Daí que, em França, o 
‘homem civilizado’ fosse o “verdadeiro ideal da sociedade cortês: o honnêt homme”. Como 
veremos adiante ao articularmos a ideia das artes como modalidades de ‘polícia’, palavras 
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como ‘civilizado, ‘cultivado’ e ‘policiado’ começaram por se usar indiscriminadamente para 
significar um mesmo princípio que era o de ‘civilização’. ‘Politesse’ e ‘civilité’, antes mesmo 
de ‘civilização’, eram elas mesmas arrastadas para exprimir a legitimidade de formas de 
comportamento, pensamento e acção, de camadas que se auto-constituíam como 
‘superiores’, face àqueles que em simultâneo classificavam como camadas sociais “mais 
simples ou mais primitivas”, e o modo como os primeiros encontravam na sua forma de ser 
o limiar da distinção face à “gente mais primitiva e simples”. Esse ‘homem simples’, tal como 
é perspectivado na Europa da segunda metade do século XVIII, assume a forma do 
‘selvagem’ (Elias, 2006: 124). 

Norbert Elias traça ainda a genealogia do conceito de ‘civilité’, recuando até ao 
segundo quartel do século XVI, no qual emerge um primeiro tratado literário cujo título, Da 
civilidade dos costumes das crianças, vem instaurar uma nova vida no conceito de civilidade. 
Este livro de Erasmo de Roterdão seria reimpresso mais de trinta vezes em apenas seis anos, 
revelando que o “tema estava obviamente na ordem do dia” (Elias, 2006: 142). De facto, – tal 
como analisaremos também a partir de Foucault –, toda a série literária que surge em torno 
do conceito de governo, de polícia e de civilidade, faz parte de uma mesma dinâmica de 
administração, quer das condutas individuais, quer do colectivo social. O tratado de Erasmo 
subdividia-se em sete capítulos que correspondem a esferas do comportamento humano que 
vão da ‘condição decente ou indecente do corpo’, aos ‘cuidados do corpo’, ‘comportamento 
no templo’, ‘banquetes’, ‘reuniões’, ‘divertimentos’, e por último, ao ‘do quarto de dormir’. O 
que o leitor de hoje poderá sentir face ao então exposto pelo autor, é o resultado de um 
processo civilizacional que tornou naturais gestos e comportamentos que eram ainda 
estranhos à época, mas pressentidos como absolutamente necessários. Dirigindo-se 
especificamente às crianças, colocava-se em evidência que a infância começava já a ser 
conceptualizada como um grupo particularmente moldável e que era urgente ‘civilizar’. 
Implicava isto, o entendimento de um processo que tinha na linearidade do 
desenvolvimento progressivo o seu móbil: 
 

“A ‘civilização’, que, pronta como se nos apresenta, estamos habituados a 
considerar como propriedade que chega simplesmente à nossa posse, sem 
perguntarmos como foi que nós chegámos a ela, é um processo ou parte de 
um processo em que nós próprios estamos inseridos. Todas as coisas que nela 
incluímos – máquinas, descobertas científicas, formas de governo, seja o que 
for – são testemunhos de uma determinada organização das relações 
humanas, de uma determinada estruturação da sociedade, bem como de um 
certo tipo de comportamento humano” (Elias, 2006: 150). 

 
O que Norbert Elias continuará a explicar é a forma como uma regulamentação, "mais 

diferenciada e mais estável, do comportamento" passa a ser "cultivada em cada pessoa, 
desde tenra idade, cada vez mais como automatismo, como auto-coacção, que ela não 
consegue evitar, mesmo que conscientemente o deseje" (Elias, 2006: 623). Exploraremos essas 
questões a partir da perspectiva da governamentalidade e das tecnologias bio-políticas, 
desenvolvidas por Michel Foucault. A auto-coacção a que Elias se refere irá ser aqui 
abordada a partir dos mecanismos disciplinares exercidos pelas instituições modernas no 
sentido de um governo e auto-governo dos sujeitos. A escola, como o laboratório no interior 
do qual emergem e se aplicam práticas concretas e saberes acerca de cada escolar, definindo 
os campos de acção das ciências pedagógicas, e formas de orientar e dirigir a infância, 
constrói-se como um dispositivo de poder. A introdução das áreas artísticas na educação de 
massas vai beber ao seu carácter de distinção numa educação nobre, a esse 'amor pela arte', 
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um motor de justificação, sendo embora a razão maior a da possibilidade de governo que se 
perscruta nestas actividades, no que à disciplina do corpo e ao refreamento dos impulsos diz 
respeito. A auto-formação e o auto-policiamento em que se baseiam as técnicas de auto-
expressão percebem-se no interior de um dispositivo moralmente administrado. Quer isto 
dizer que dispositivos disciplinares como a escola, a prisão ou o hospital psiquiátrico, 
destinando-se cada um deles a territorializar segmentos específicos de população e a exercer 
sobre cada um dos sujeitos o poder terapêutico, de correcção ou mecanismos que têm por 
fim a socialização, possuem como um dos seus objectivos, – e é este factor que distingue um 
poder que é visto como hierárquico, daquele que só existe na multiplicidade das relações que 
provoca entre os sujeitos –, a reformulação dos modos como cada sujeito, no futuro, irá 
conduzir-se a si próprio em espaços de liberdade regulada (Rose, 1999). 

As práticas e os estilos de uma vida vivida esteticamente, que eram antes monopólio 
de uma elite cultural, generalizaram-se em novos modos de subjectivação, ou seja, explica 
Nikolas Rose, generalizou-se a crença de que os indivíduos poderiam constituir para si 
mesmos formas de identidade autónomas, a partir de escolhas apoiadas no gosto, na música, 
na arte, em estilos e habitus particulares (Rose, 1999: 178). Ainda que se alarguem as 
possibilidades de subjectividades diferentes, o mecanismo continua a ser centrado em 
práticas de auto-governo. 

Num livro recente, Ruth Gustafson (2009) estuda o modo como aspectos relacionados 
com a ‘raça’ estão historicamente presentes no currículo musical da escola pública 
americana. Mostra como, de 1825 a 1850, a introdução do treino vocal se baseou numa 
racionalidade que pretendia expandir os princípios de razão e civilidade a populações que 
eram consideradas em falta destas duas virtudes da modernidade. Por outro lado, explica 
também como em matérias musicais, questões consideradas universais, relacionadas com 
gostos e práticas de consumo, dão corpo aos discursos curriculares e com elas transportam 
teses culturais acerca de padrões de superioridade racial e a sua construção discursiva.  

Os princípios incorporados na ideia de um cidadão civilizado e da sua nobreza 
cultural, utilizando um conceito de Pierre Bourdieu, têm assim as suas origens na missão 
civilizadora da criança, desde os inícios do século XIX. A música foi, portanto, mais um 
elemento de governo no sentido pastoral. Significava que o Estado moderno estabelecia para 
si a missão de educar. As crianças não nasciam já com o seu destino traçado, mas antes, 
segundo o pensamento iluminista, eram seres moldáveis que urgia civilizar. Popkewitz 
argumenta que “the modern school subjects were designed to save the soul through the 
works of science”. Deste modo, a escola conectou o âmbito e as aspirações dos poderes 
públicos com as capacidades pessoais e subjectivas dos indivíduos (Popkewitz, 2004: 7). Do 
que se tratava era de uma alquimia dos próprios sujeitos a partir da alquimia dos próprios 
saberes que são conceptualizados como contendo o ouro das virtudes cívicas.  

Bastará para acedermos a uma das primeiras formulações do problema, que já então 
colocava como inseparáveis as artes em geral, e especificamente o desenho, como o motor 
das nações e a manifestação mais visível do seu grau de civilização, atentarmos nas palavras 
abaixo reproduzidas de Machado de Castro, em 1787, no Discurso proferido por ocasião do 
aniversário da Rainha D. Maria: 
 

“Sendo pois o Desenho de tanta utilidade para os Professores de Ciências, que 
proveitos, que interesses não resultam deles às Artes, e a todas as 
manufacturas? Estas qualidades o fazem (como disse) preciso em qualquer 
Estado onde há civilidade. A Pintura, a Escultura, e Arquitectura, são as 
Depositárias dos copiosos frutos destes ramos. Elas os prodigalizam a todas as 
Artes subalternas, e aos mesmos ofícios fabris: quanto mais a fundo, e com 
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maior profusão derramarem o suco destes frutos, e com quanta maior sede o 
gostarem aqueles, que precisamente devem nutrir-se dele, tanto melhores 
serão as produções de seus respectivos empregos” (Castro, 1788: 8). 

 
O que então se começava a naturalizar era já a voz que apela ao mais fundo dos 

sujeitos para o esforço em amarem aquilo que se produzia como o sublime cultural. A arte 
legítima, o gosto legítimo, a fortaleza patrimonial da nação, as galerias de génios, todos eles 
se definem contra o medo de um mundo exterior a si, que se classifica de bárbaro, de inculto 
ou de incivilizado, como nos deixam perceber as palavras de Gustavo Cordeiro Ramos no 
seu Discurso de abertura da Academia Nacional de Belas Artes em 1932, no potencial 
transformador e mágico colocado na arte: 
 

“Pela arte, torna-se-lhe possível elevar-se da barbaria, desprender-se do 
objecto até às culminâncias de belo e do ideal. A princípio, é escravo do 
objecto; pouco a pouco, tenta subtrair-se à sua influência absoluta e por 
gradações sucessivas será conduzido à humanidade, à perfeição, à verdade” 
(Ramos, 1932: 20). 

 
 
 
Enfrentando o gosto, ou, como fugir ao mito do gosto inato 

 
 
“- Do gosto! 
-Que é o gosto? 
É definido como um discernimento especial, um juízo rápido, 
a vantagem de distinguir certas relações. 
- Enfim, o gosto é o gosto... e nada disso diz a maneira de o 
ter” (Flaubert, 2003: 133). 

 
 

Em Outubro de 2006, a revista de arte Frieze39, publicava uma discussão estabelecida 
por email entre Giles Foden e Alice Rawsthorne, dedicado à tópica do ‘gosto’ (‘taste’). 
Começarei por centrar a questão da construção do gosto a partir das questões levantadas 
nesse debate entre o escritor e a crítica de design. Rawsthorne considerava o gosto uma 
questão essencial, e nessa questão, o que a preocupava, era o quanto no gosto seria produto 
de uma natureza, ou, por outro lado, de um trabalho de educação. Fundamentalmente, 
desejava saber qual era a parte instintiva do gosto. Em resposta, Giles dizia que para ele, o 
gosto tinha qualquer coisa de ‘interno’, mas que contudo poderia ser aprendido. Enquanto 
que para Giles era natural possuir um gosto literário, por outro lado, em questão de roupa 
ou ‘décor’ considerava-se uma nulidade. No entanto, a sua mulher, descendente de uma 
família de ‘taste divas’, questionada sobre o que seria esse gosto da ‘moda’, que faltava a 
Giles, respondia com a afirmação de que ‘se não se tem o sentido do gosto, não se pode 
perceber o que o gosto é’. Nesta resposta está presente muito mais do que a vantagem de se 
possuir ou a desvantagem de não se possuir um gosto. O que está em causa, tanto no gosto 
literário de Giles quanto no gosto de moda de sua mulher, é o pertencimento a um grupo. 
Ser parte desse grupo implica uma técnica colectiva de construção e crença nesse mesmo 

                                                
39 Consultado em Março de 2010, texto disponível em: http://www.frieze.com/issue/article/taste . 
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gosto, seja ele literário, artístico, gastronómico ou de moda. O gosto seria o elemento capaz 
de homogeneizar um grupo ao mesmo tempo que o distanciaria de todos os outros grupos 
para os quais esse gosto não era uma questão prioritária.  

Contudo, na resposta da mulher de Giles está ainda presente o facto de que um certo 
gosto, considerado como um gosto de elite (e, portanto, legítimo) começa mesmo antes do 
nascimento através de uma lógica de dinastias (Bourdieu, 2000: 165). Ter um gosto obtido 
por herança significa possuir um tipo especial de capital, cultural e simbólico, que permite 
formas de dominação sobre aqueles que o não possuem. Adquirindo o valor de 
universalidade, esse gosto, só pode ser perpetuado na medida em que seja capaz de ser 
produzido como ‘verdadeiro’, ou seja, que produza um efeito de crença na sua existência. 
Nas palavras acima de Flaubert a tautologia é evidente. O gosto nada mais é do que o 
próprio gosto. Mas o que essa fórmula não revela, e de facto é esse silenciamento que a 
potencia, são as leis de aquisição do gosto considerado enquanto tal. 

Deste modo, qualquer lei na qual a universalidade desse gosto encontre a sua origem 
é sempre uma lei construída a partir de arbitrariedades várias, cuja violência simbólica se 
pressente através da sua aparência autoritária e eterna. Questionar criticamente aquilo que é 
um certo gosto, é questionar a verdade sobre os seus efeitos de poder e, simultaneamente, o 
poder sobre os discursos de verdade que produz. É mediante este gesto crítico que se 
vislumbra a violência contida nesses discursos. 

O reconhecimento desta violência simbólica  era detectado na resposta de 
Rawsthorne: 
 

“Aren’t you confusing taste with ‘good taste’? Your literary taste may be more 
refined than your taste in fashion and shades of emulsion, but you still have 
taste in those things, because you’ll instinctively choose one over another. 
[...]But if I criticized your literary taste, you’d probably find that offensive, and 
feel justified in doing so, as I would if you slated my taste in fashion, come to 
that, because, like your wife, I care deeply about it and have spent lots of time 
acquiring knowledge and enjoying its subtleties” (Foden & Rawstorne, 2006: 
s/p). 

 
O gosto é, então, um elemento incorporado no corpo do sujeito e que deriva de uma 

necessidade interna. Deste modo, as disposições encontram-se sempre dependentes de um 
investimento forjado num território cujas fronteiras, mágicas, separam os dominantes dos 
dominados, o bom do mau, etc. Quando se define o bom gosto, define-se o mau gosto, 
quando se define o que é arte ou música erudita, define-se tudo aquilo que o não é. No caso 
da arte e da cultura trata-se sempre de definir aquilo que deve ser considerado como algo 
cujo interesse, embora seja o interesse de apenas alguns, é mostrado como tendo um alcance 
universal.  

Marcel Duchamp, a propósito da deificação da obra de arte no museu, apontava a 
existência do espectador como a condição essencial à existência de um objecto como artístico. 
Para que a narrativa do Estado, através do museu, naquilo que é a construção da 
nacionalidade e do cidadão disciplinado e autónomo se concretize, torna-se não só 
necessário que a história da arte construa um discurso para a obra e que esta seja 
institucionalizada, mas também que o sujeito encontre um lugar no cruzamento desses 
discursos. Esse lugar é um espaço de desejo: o desejo de abandonar a barbárie e entrar na 
espiral do desenvolvimento económico, cultural, humano, etc. Mas para Duchamp, o facto 
de existirem obras em museus não constitui razão para que essas obras sejam classificadas 
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como ‘belas’: “why have they survived? It is not because they are beautiful. It is because they 
have survived by the law of chance” (Duchamp, 2010 [1959]: 23). 

De acordo com Duchamp é arbitrária a categorização de determinadas obras no 
panteão da alta cultura. Esta ideia, ligando-se àquilo que é definido como legítimo para ser 
olhado e apreciado, liga-se também à questão que analisaremos respeitante à construção do 
génio. Se o génio se estabelece como o lugar desejado é unicamente pelo lugar de excepção e 
de excelência em que esse espaço se constrói. Imaginar que um tal espaço algum dia se 
alcança, levar-nos-ia a imaginar, que desde logo, à chegada, o desejo deixaria de existir. É 
nesta mecânica projectada para o topo e para um por vir que o génio como uma tecnologia de 
governo actua. Mas o desejo encontra a sua força no acto do desejar. A este propósito, 
Lawrence Levine, estudou a emergência de hierarquias culturais na sociedade americana 
durante o século XX. A sua investigação mostra o quanto autores como Shakespeare, no 
século XX  considerado na galeria dos ‘génios’ e inserido no campo de uma ‘alta cultura’, era, 
no século XIX um autor mobilizado ao nível do entretenimento. Inicialmente, Levine 
colocava a questão: “how could a playwright whom I had been thaught to consider so 
formidable a talent as to be almost sacred, and whose plays were demanding even for 
educated readers in the twentieth century, have been accessible to the broad and far less well 
educated public a century earlier?” (Levine, 1988: 4). Logo de seguida se perguntava se 
também as outras categorias daquilo que é hoje considerado como sendo de uma cultura 
erudita, - as belas artes, a música clássica, a ópera, etc.,- longe de serem categorias 
naturalmente próprias de uma alta cultura, não seriam também elas produto de uma 
construção específica. O que este investigador fazia era questionar aqueles que pareciam 
constituir os sensos comuns do seu próprio tempo. 

Quando se considera a questão do gosto, considera-se sempre a existência de um bom 
gosto, o qual, no entanto, só se define a partir do seu contrário, uma ausência de gosto ou um 
mau gosto. O bom gosto relaciona-se directamente com aqueles que são autorizados a 
produzir um discurso sobre esse gosto e a sua legitimidade. Há todo um conjunto de 
prescrições na aquisição desse gosto. Para Hennion o gosto define-se como uma actividade. 
Não é nem atributo nem propriedade de um indivíduo: 
 

“You have to do something in order to listen to music, drink a wine, 
appreciate an object. Tastes are not given or determined, and their objects are 
not either; one has to make them appear together, through repeated 
experiments, progressively adjusted” (Hennion, 2007: 101). 

 
Esta mesma ideia de que o gosto, em matéria de bens culturais, é produto de uma 

educação específica constitui a tese de Pierre Bourdieu. Para o sociólogo, o gosto não é um 
dom da natureza, bem assim como qualquer necessidade cultural não é senão o produto 
dessa educação. A frequência de museus, a ida a concertos, a exposições, as escolhas 
literárias, artísticas ou musicais relacionam-se, primeiro, com o nível de instrução dos 
sujeitos, seguidamente, com a sua origem social. Esta questão é fundamental quando se trata 
de estabelecer matizes na apropriação dos bens culturais. Enquanto que uma educação 
escolar tende a fornecer modelos sólidos que constituem uma cultura já legitimada, a origem 
social dos indivíduos fornece um outro tipo de modelos a acumular ou a sobrepor-se a esses. 
De facto, a ‘cultura livre’, manifestando-se nas preferências pelas manifestações de 
vanguarda, tende a acontecer entre aqueles que contactam com práticas culturais que lhes 
são acessíveis apenas a si e não àqueles que dependem estritamente do que um sistema 
educativo estatal lhes fornece. Os gostos funcionam assim como “marcadores privilegiados 
da ‘classe’”, sendo que os modos de aquisição dos bens culturais dependem quer da 
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precocidade, quer do tipo (familiar ou escolar) em que o sujeito se inicia na economia dos 
bens culturais (Bourdieu, 2007: 9).  

No entanto, também naquele que constitui o campo propriamente escolar, saem 
favorecidos todos aqueles que tiveram já acesso a práticas culturais, dito de outro modo, as 
formas de apropriação da cultura legítima encontram-se mais acessíveis àqueles que estão já 
familiarizados com manifestações semelhantes no campo cultural e artístico. Assim, os 
modos de aquisição de competências são frequentemente silenciados e a tónica é colocada 
num modo de apropriação e experienciação da obra a partir do prazer e do deleite. Ora, tal 
como Hennion ou Bourdieu sublinham, esse prazer só pode ser sentido por aqueles que 
possuem os instrumentos necessários para a ele acederem. A descodificação de uma obra 
está dependente da capacidade de perceber o código segundo o qual, num tempo e num 
espaço específicos, ela é considerada como o depositório de  sentidos específicos. A narrativa 
da história da arte a respeito dos estilos e géneros, a crítica da arte, os modelos veiculados 
como os portadores de uma certa ‘verdade’, seja ela a qualidade ou a originalidade de uma 
obra ou de um autor, o discurso da estética ou uma psicologia de apreensão da obra, são as 
condições de acessibilidade a uma certa forma de ver e experienciar a obra de arte, 
valorizada e considerada como legítima. 

Considerando a pintura como um dispositivo, no sentido em que Foucault mobilizou 
o conceito e que Deleuze (1992), a partir de Foucault, o explicou, ou seja, como um conjunto 
multilinear composto por linhas de poder, de saber e de subjectividade, uma ‘máquina’ de 
‘fazer ver’ e de ‘fazer falar’, verificamos um ponto de descontinuidade entre aquilo que 
definia as artes durante a Renascença e aquilo que passará a definir o dispositivo artístico  na 
modernidade. Essa descontinuidade é atravessada por uma nova compreensão do sujeito no 
espectro das ciências sociais e humanas que então se desenvolvem. Se a pintura moderna 
funciona segundo um ‘regime de luz’ específico, próprio daquele que passa a ser o campo 
autónomo da arte, ela é indissociável de um sujeito que se acredita capaz de aceder a outro 
tipo de experiências que não são somente de semelhança com um mundo exterior que a 
pintura representa, mas antes relações de invisibilidade. Mas se os sujeitos se relacionam 
com esse dispositivo da arte, eles são subjectivados nessa relação. A linha da subjectividade 
que atravessa o dispositivo da arte define-se como um processo no qual o sujeito se 
confronta com duas individualidades: a sua e a do artista. O olhar articula essas duas figuras 
através da obra e acredita-se que uma comunhão se gera no acto de observação, quer por 
convergência, quer por dissociação face ao que é 'dito' na obra. 

Aquilo que define um olhar puro sobre a obra de arte visual, possível a partir do 
momento em que as artes visuais passam a ser definidas pelo seu carácter retinal, mostra o 
quanto o olhar foi sendo historicamente construído. O olhar é um produto da história e não 
uma propriedade natural ao sujeito. Assim, aquilo que define, a partir do século XIX, o modo 
de olhar e falar sobre a obra de arte é apenas uma modalidade que foi ganhando uma 
legitimidade escolástica, de tal modo que se naturalizou. A respeito da questão do autor e da 
sua relação com a obra, a expressão da sua interioridade, procurarei mostrar que é a partir de 
uma subjectivação do autor por meio de um discurso psicológico que a obra se transforma na 
expressão do seu ‘eu’. O olhar puro está ligado à autonomização do campo artístico e à 
emergência do artista livre. Deste modo, os mecanismos de distanciação e de aproximação 
face ao campo artístico ocorrem sempre por meio de uma linguagem própria que não se 
domina, no primeiro caso, ou que se incorpora, no segundo caso, de tal modo que o processo 
de aquisição é esquecido e passa por ser natural nos sujeitos.  

O artista, subjectivando-se a ele próprio nessa nova relação de um ‘eu’ e de uma 
personalidade que se diferencia de todas as outras, - e note-se que a própria obra é lida por 
referência à especificidade do autor - , existe sempre no território da diferença, da exclusão, 
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da marginalidade, etc. A ilusão de existir para lá da identidade do sujeito ‘vulgar’ alimenta a 
especificidade e a autonomia da arte e do artista face ao mundo social, isto é, produz o efeito 
de uma distância face ao ‘comum’. O carácter especial da arte, que alimenta o discurso da 
genialidade, do amor pela arte e da salvação, constitui-se ele próprio nessa linha de fuga que 
é aquela a partir da qual o artista constrói a sua identidade ‘desviante’. No entanto, essa 
diferença não é senão aparente. Ela é gerada segundo um terreno comum, que não é o da 
humanidade do artista, mas antes o de uma linguagem que ao mesmo tempo que descreve, o 
constitui. Todos nós somos atravessados por esse dispositivo psicológico e é ele que 
possibilita a emergência do artista livre e da consolidação da autonomia da arte (por 
referência à liberdade do autor)40. Não há qualquer tipo de experiência que possamos 
classificar como ‘selvagem’ porque mesmo este selvagem tem já a sua própria gaveta 
epistemológica e ontológica. Nada existe antes do saber que permite a visibilidade das 
coisas. O fora do discurso, se nomeável como fora, é sempre o dentro do discurso do que se 
diz do fora. 

Deste modo, não me interessa aqui entrar num debate universalista nem tampouco 
num debate relativista face à figura do sujeito. É evidente que o homem não nasceu apenas 
no século XVIII ou que até aí não se pensava em contraste com aquilo que lhe era exterior, no 
entanto, o tipo de relação consigo era diferente. A relação que ainda hoje estabelecemos 
connosco mesmos foi adquirindo forma no desenvolvimento das disciplinas psi, nas 
linguagens, técnicas e expertises que estas foram desenhando. Se articulo esta questão de um 
sujeito capaz de se ver a si próprio como criativo (o artista) e de um observador capaz de 
encontrar sentidos numa relação puramente formal com a arte e de se expressar através dela, 
é porque é minha convicção que a autonomização da arte aconteceu em paralelo com a 
autonomização do sujeito, muito embora a liberdade suposta para ambos passe pelo domínio 
de uma linguagem específica. Deste modo, tal como Nikolas Rose propõe, as crenças, os 
desejos, as normas, as técnicas que têm vindo, sob o signo psi, a revestir o modo como 
pensamos a inteligência, a personalidade, as emoções, os desejos, a identidade, etc., não 
devem ser vistas nem sob o espectro da iluminação nem sob o da mistificação: “ they have 
profoundly shaped the kinds of persons we are able to be – the ways we act upon ourselves, 
the kinds of persons we are presumed to be in our consuming, producing, loving, praying, 
sickening and dying” (Rose, 2002: 226). 

Este posicionamento, que deixei já expresso na introdução a este trabalho, e que aqui 
vai adquirindo maior espessura, parte da noção de que não há uma ‘natureza humana’, não 
somos habitados por um mundo interior que a psicologia ou a arte nos vão revelando. Muito 
pelo contrário, esses mundos interiores que possuímos e que caracterizam os nossos 
territórios privados, são o efeito da nossa ligação pública a instituições, a linguagens, a 
práticas e a técnicas. Recorrendo ainda a Rose (2002), somos ‘assembled selves’, que nos 
vemos e dizemos através de dispositivos discursivos vários, entre os quais o psicológico 
adquire grande dimensão. É nessa articulação que também a modernidade da arte se torna 
possível. 

As novas concepções da visão, que permitem o nascimento da arte pura e do olhar 
puro, articulam-se com o desenvolvimento dos fenómenos do gosto. Se não mais a arte terá 

                                                
40 “When we speak to our friends and acquaintances about the ills that trouble us or the hopes that animate us, 
our conversations will be sudded with psychological terms – stress, anxiety, motivation, personality, self-esteem 
and so on. Even when we are alone, in our most intimate experiences of ourselves, psy allows us to understand 
the actions of those around us, to describe our personality, passions and hopes, to understand our sorrows and 
calibrate our disappointments, to project and embark upon a future for ourselves. In being acted upon and acting 
upon ourselves in these ways, modern human beings (in different ways for women and for men, for the Young 
and the old, for the rich and the poor) have become psychological selves” (Rose, 2002: 225). 
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por função representar o mundo, mas antes envelopar em si o mundo através do artista, as 
estratégias de assimilação visual de uma obra alteram-se profundamente. Não se espera a 
semelhança, mas a diferença.  Do espectador exige-se que seja um expert: ou está dotado dos 
códigos legítimos de apropriação da obra, ou permanece sempre do lado de lá do território 
da arte. O olho do artista, por outro lado, configura-se entre um olho treinado e enformado 
por uma linguagem que encontra na grelha o seu expoente e aquilo que Ruskin (2009 [1857]) 
definiu como o ‘olho inocente’.  

A obra de arte modernista, seja na literartura ou nas artes visuais, funcionará 
segundo o mecanismo da auto-reflexividade e da auto-referência: "the artist's act or gesture 
is addressed to no one and has no other warrant or function than itself. [...] Modernist works 
are said to be self-questioning" (Rajchman, 1983: 40). É esta aproximação do sujeito a si 
(possibilitada pela emergência de um outro modo de ser sujeito), que aproxima a arte de si 
própria, ou seja, da sua linguagem. É sobre este terreno, primeiro contestado, depois 
assimilado e naturalizado, que emerge a possibilidade da questão do gosto não já como uma 
questão universal e objectiva, mas antes como uma questão ligada à subjectividade (do 
artista e do público). No entanto, este terreno de aparente liberdade de decisão sobre aquilo 
que será uma obra de arte bela, para cada sujeito individualmente, é sempre determinado 
pelas questões colocadas e pelo espaço de verdade de um determinado tempo e contexto. 
Quer isto dizer que os domínios que julgaríamos mais privados do sujeito, as suas 
experiências mais subjectivas, os seus pensamentos, sentimentos e acções individuais são o 
resultado de dinâmicas gerais que o relacionam enquanto sujeito com um leque variado de 
instituições. Tomando novamente por exemplo o museu como um aparato discursivo, ele 
funciona para legitimar o que é uma obra de arte e de que modo a arte se apresenta. O 
museu é o arquivo a partir do qual a própria arte será de ora em diante produzida. A arte 
entra num processo de auto-referencialidade, a partir daquele que é o seu arquivo. Ao 
desligar-se da necessidade de 'dizer' de um outro modo aquilo que era dito pelo recurso às 
palavras, a arte na modernidade aproxima-se do indizível. É nesta transcendência sublime 
que o artista se torna num outro tipo de herói, num outro tipo de génio, num autor: ele é 
aquele que é capaz de dizer aquilo que está vedado aos outros homens, a partir de si mesmo. 
Mas aquilo que a modernidade possibilita é a anomia: cada artista fala a sua linguagem (o 
seu estilo), embora o seu ponto de partida seja a própria arte.  

Como se constituíram, então, as coisas mais irrepresentáveis, essas coisas do domínio 
dessa interioridade que acreditamos possuir e de que modo foi possível 'representá-las' 
através da arte? Num dos capítulos que se segue procurei centrar esta questão no campo da 
emergência de um ‘eu’, mas é também pela fixação no corpo dos fenómenos da visão que, 
segundo Jonathan Crary (2000), se torna possível a emergência do estado que se vulgarizou 
chamar de ‘subjectividade’. Centrada no olho e nas suas propriedades sensoriais, a visão 
transforma-se num objecto de estudo, incorporado no corpo do sujeito. E é sem dúvida 
também a partir desse domínio que a modernidade da visão e das artes visuais entram no 
domínio do 'retinal'. 
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As actividades artísticas como uma das modalidades de polícia 
 
 
 

“P.ª Diogo Inácio de Pina Manique 
Doutor Diogo Ignácio de Pina Manique com o Meu Conselho Desembargador 
do Paço e Intendente Geral da Polícia da Corte e Reino: 
Eu o Príncipe Regente vos envio muito saudar: Sendo-me presente a 
circunstanciada e bem deduzida carta que dirigistes ao Marquês Mordomo-
Mor sobre o estado actual dos importantes estabelecimentos que instituistes e 
fundastes na  Casa Pia do Castelo da cidade de Lisboa e fora dela: 
E tendo visto pela sobredita carta os meios e modos de que vos servistes para 
pôr em execução os mesmos estabelecimentos, povoando-os de numerosos 
alunos de ambos os sexos, repartindo-os em classes pelas suas idades 
competentes para serem aplicados (depois de instruídos na Doutrina dos 
Mistérios da nossa Santa Fé Católica e Romana, e nos Preceitos Morais da 
Religião Cristã) aos vários Estudos e Profissões segundo os seus génios, 
índole, e talentos, promovendo assim o aproveitamento de muitos Vassalos de 
um e outro sexo que teriam desgraçadamente sido vítimas da ignorância e da 
ociosidade, e por falta de educação se haveriam precipitado em vícios e delitos. 
[...] 
Escrita no Palácio de Queluz em 20 de Janeiro de 1800 
O Príncipe” (Torre do Tombo, fl 184-185) 

 
 

"O propósito primário, definidor, da preocupação do Estado com a pobreza, 
não está mais em manter os pobres em boa forma, mas em policiar os pobres, 
mantendo-os afastados das acções maléficas e dos problemas, controlados, 
vigiados, disciplinados" (Bauman, 2010: 52). 
 
 
 

Um começo para as artes: o conceito de polícia como tecnologia de governo 
 
 Imaginar que as artes possam estar associadas ao conceito de polícia, tal como 
desenvolvido em finais do século XVIII e, portanto, a um governo das populações, é 
imaginar um cenário estranho para uma área que julgamos, precisamente, situar-se num 
pólo oposto, o da liberdade e da expressão individual. Mas durante o século XVIII por 
polícia designava-se algo bem diferente daquilo que hoje significa. O primeiro desafio que 
aqui se coloca é um exercício de distanciamento face ao actual entendimento do conceito de 
polícia como sinónimo de segurança pública ou de repressão da desordem e, pelo contrário, 
o da reabilitação da ideia da polícia como uma forma de controlo de grandes grupos 
populacionais através da activação de técnicas específicas de governo dos cidadãos. 
Desenvolverei o conceito a partir do modo como o colocou Michel Foucault, focando-me 
numa ideia que é para mim central para o entendimento das artes num enquadramento 
populacional e no governo dos sujeitos, que é o do conceito de polícia entendido não como a 
instituição policial, mas antes como “o conjunto dos mecanismos pelos quais são 
assegurados a ordem, o crescimento canalizado das riquezas e as condições de manutenção 
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da saúde ‘em geral’” (Foucault, 2004 d: 197). Dito por outras palavras: “maximização 
ordenada das forças colectivas e individuais” (Foucault, 1994 c: 28). 
 A partir do Tratado de Delamare, Foucault aponta três grandes direcções para as 
quais derivaria o alcance da polícia. É na segunda dessas direcções que por ora me centrarei 
para daí desenvolver a articulação do culto das artes com a moralidade e a disciplina.  
 As actividades da polícia concentravam-se, entre outros domínios, no “respeito das 
medidas da ordem”, sendo que isso significaria a “vigilância dos indivíduos perigosos, caça 
aos vagabundos e eventualmente aos mendigos, perseguição dos criminosos” (Foucault, 
2004 d: 197). É neste contexto que veremos emergir instituições educativas como a Casa Pia 
de Lisboa, sob a Intendência de Pina Manique, e tendo como objectivo principal acolher 
aqueles que hoje designaríamos como sujeitos ‘em risco’ e que, ao tempo, eram orfãos, 
velhos, indigentes e anormais. O objectivo central de instituições disciplinares de carácter 
total, como a Casa Pia, passava pela aplicação dos seus internos 'aos vários Estudos e 
Profissões' de acordo com o que então se designava por 'génio', 'índole' e 'talento', 
promovendo deste modo o seu 'aproveitamento', salvando-os de uma vida de ociosidade, 
vícios e delitos. Não se tratava somente de um fechamento em instituições de carácter total, 
mas antes da activação de todo um conjunto de tecnologias capazes de operar 
transformações nos sujeitos ali colocados. Erving Goffman referiu-se, não por acaso, às 
instituições totais como "estufas para mudar pessoas" ou laboratórios nos quais se ensaiam 
'experimentos' sobre "o que se pode fazer ao eu" (Goffman, 2003: 22). A invenção destes 
espaços de acolhimento da infância, de que a escola será uma derivação bem sucedida, 
exigiu uma conceptualização da infância como uma categoria com um estatuto próprio.  
 De um modo geral, as características que passam a revestir a infância como uma 
categoria aplicável a uma fase da vida são a 'maleabilidade', - acentuando-se assim a 
possibilidade de modelar os infantes -, a 'fragilidade' ou a 'imaturidade', - que justificarão a 
necessidade da tutela por instituições de carácter disciplinar como a escola, os internatos ou 
espaços de correcção para menores -, o estado de 'rudeza', - que justifica a necessária 
'civilização' -, e a incapacidade de 'julgar', distinguindo o bem do mal, pelo que se torna 
necessário prover a infância de uma racionalidade que permita, enfim, um auto-governo dos 
sujeitos (Varela & Alvarez-Uria, 1992: 71). O governo dos sujeitos vê-se então justificado pela 
premissa maior de activação de mecanismos de auto-governo que permitam uma vida 
regulada num estado social. São várias as circunstâncias a partir das quais se racionaliza a 
ideia de controlar e regular todos os fenómenos sociais em vista de um bem comum. A 
infância é colocada como o foco de intervenção, quer a partir de um olhar que a classifica e 
constitui como ‘delinquente’, ‘em risco’ ou ‘abandonada’, quer como os futuros 
trabalhadores que requerem moralização e habilidades técnicas para o mundo do trabalho, 
adquirindo com isso uma postura e uma forma de comportamento disciplinada. A 
prolixidade do discurso, o seu detalhe, o seu poder individualizador e totalizador depende 
do risco que colocam ao futuro do estado social (Rose, 1990: 123). É no imaginar do cidadão 
por vir que todo o discurso moderno da escolarização e do progresso encontra o seu motor de 
sentido. Como escrevia Salicis na segunda metade do século XIX e Joaquim de Vasconcelos 
traduziria para o português nas páginas da Revista da Sociedade de Instrução do Porto: 
 

"A sociedade tem de remediar, quanto antes, o mal que a ameaça, guiando 
com mais carinho a infância no seu primeiro estado, a mais numerosa e a 
menos protegida. E é neste ponto que devemos concentrar os esforços. A 
população adulta já não poderá ser reformada; é o que a nossa incúria quis 
que ela fosse; os seus gostos, bons ou maus, estão formados, a sua moral 
nasceu no abandono, no acaso. A criança está por enquanto, nas mesmas 
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condições, e contudo uma geração que passa em vão, que abandonamos, vai 
juntar-se à massa inerte, vai aumentar os contingentes que flutuam ao acaso, 
ou que andam já perdidos" (Salicis, 1881 c: 101, 102). 

 
 Temos, por um lado, a infância colocada como um estado ameaçado e que precisa de 
ser colocada sob protecção, por outro lado, toda a acção a efectuar se configura em torno de 
uma reforma dos gostos e da moral. Falava-se de uma racionalidade que se opusesse a uma 
arbitrariedade de desenvolvimento da vida. Mas a infância aparece ainda como a plataforma 
da modelação. Salicis apontava três meios capazes de enfrentar o problema das crianças 
pertencentes às margens sociais desfavorecidas: a multiplicação de asilos e de escolas, a 
reforma dos programas de modo a que incluíssem as artes e os ofícios, e a criação de escolas 
normais para a preparação de mestres. "Qual é o destino da grande maioria das crianças da 
classe operária?", questionava Salicis. A resposta estava no 'trabalho manual'. "Quanto mais 
inteligência e constância" se aplicasse a este trabalho mais proveitosos seriam os resultados, 
no duplo sentido de um proveito individual e colectivo (Salicis, 1881 c: 105): 
 

"Quando o operário pode entrar na família, sem receio de cair na indigência, 
há-de procurá-la e não há-de inquietar o estado; antes enriquecê-lo-á com os 
produtos mais variados e sobretudo com filhos que sejam a imagem de seus 
pais. Que fazemos nós hoje em dia para isso, que meios empregamos? Como 
preparamos a criança a um futuro cheio de trabalho, que exige forças, 
destreza, o aperfeiçoamento de aptidões, portanto, uma iniciação e instigação 
prévia, que requer enfim até espírito inventivo? Ainda outro ponto grave, 
outra necessidade em que ninguém pensa: como se cria no operário o gosto do 
trabalho, em si, como sucede com o verdadeiro artista que faz a arte por amor 
da arte?" (Salicis, 1881 c: 105). 

 
 O que havia a fazer, a partir de um leque de disciplinas escolares, era ensinar o gosto 
pelo trabalho, produzindo corpos ‘dóceis’ e produtivos. Moralização e normalização formam 
parte de um mesmo fio condutor que tenderá a classificar as ‘doenças’ e os ‘virus’ sociais em 
termos de perigos combatíveis apenas por um ethos que não poderia ser senão, 
simultaneamente, moral e disciplinar. Jeremy Bentham, ao escrever sobre o Panóptico ou a 
casa de inspecção, - instituição disciplinar ou princípio construtivo na qual o dispositivo 
escolar encontra a sua própria genealogia -, estabelece a articulação entre trabalho e prazer 
como um vector especialmente importante na produção de indivíduos auto-disciplinados. 
Quando se refere à colocação dos homens nos seus próprios ofícios, do que fala é de uma 
economia no governo da conduta: 
 

“Não vejo nem grande perigo nem grande dano no facto de um homem gostar 
tanto de seu trabalho. E embora ele preferisse fazê-lo em outro lugar e não na 
prisão, o facto de que ele goste de fazê-lo nesta última não é algo indesejável. 
[...] entre os trabalhadores, especialmente entre trabalhadores para os quais a 
disciplina da casa os conservaria, de forma eficaz, longe de todo o tipo de mau 
comportamento, devo confessar não conhecer nenhum outro teste de reforma 
tão simples ou tão seguro quanto a maior quantidade e o maior valor de seu 
trabalho” (Bentham, 2000 [1787]: 37). 

 
 Não é surpreendente que o trabalho manual, pela proximidade no fazer com o 
trabalho de carácter artístico, fosse percebido como uma área especialmente apta para esse 
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fim. Em 1740, Jean Jacques Rousseau era convidado para preceptor de Condillac e Sainte-
Marie, filhos de Jean Bonnot de Mably, e é por essa ocasião que, a respeito da indisciplina de 
Sainte-Marie, escreve O projecto para a educação de Sainte-Marie, no qual se dedica a traçar 
estratégias várias sobre as melhores formas de vincular o menino ao trabalho escolar. O 
afastamento do mundo dos prazeres e da brincadeira da infância, entrando na seriedade da 
disciplina necessária à instrução, é elaborado a partir igualmente de centros de prazer 
considerados como que naturalmente do gosto da criança. “Então”, escrevia Rousseau, “para 
desligá-lo imperceptivelmente destas brincadeiras pueris, eu participaria de todos os seus 
divertimentos e lhe forneceria alguns mais próprios para agradá-lo e excitar a sua 
curiosidade: joguinhos, recortes, um pouco de desenho, música, instrumentos, um prisma, 
um microscópio, uma retorta, e mil outras pequenas curiosidades me forneceriam temas 
para diverti-lo e ligá-lo pouco a pouco ao seu aposento. [...] É assim, de minha parte”, 
concluía, “que eu agiria para trazê-lo imperceptivelmente ao estudo por seu próprio 
impulso” (Rousseau, 1994: 79, 81). Em 1913, Kemp Serrão vinha colocar lado a lado a questão 
artística e a questão social. Por um lado, era evidente que o desenho era a base de todas as 
belas artes e como tal era por ele que se devia “educar a vista e tornar a mão flexível”. Mas 
urgente era também “ensinar a ver”. Enfim, num tempo em que “o proletário reclama as 
suas oito horas de ócio, é preciso prepará-lo para as usar dignamente, nos elevados prazeres 
da arte e do pensamento, que não no desventurado caminho da taberna ou dos vícios” 
(Serrão, 1913 b: 247). 
 O projecto educativo da modernidade engloba duplos gestos como refere Thomas 
Popkewitz. A missão civilizadora da escola enfileirava no desejo de uma sociedade 
civilizada. O que isto significava era a produção de sujeitos moralmente enquadrados, ou 
seja, uma luta constante contra a possibilidade da degenerescência. A pedagogia escolar 
fundiu-se na chamada ‘questão social’ através de uma nova conceptualização da criança e 
dos saberes escolares: “the education setting  shifted from a severe and formal environment 
of instruction and moralization to one that joined intellectual and academic teaching with 
moral or character development, social-emotional aspects, and health education”. Na 
sociedade norte-americana, mas igualmente na Europa, as escolas foram desenhadas como 
instituições onde se ensinava um comportamento moral e modos de governo da própria 
conduta: “preventing disease, vice, or future crime” (Popkewitz, 2008: 58). Prevenir e 
controlar os perigos sociais corresponde a um gesto bio-político, a um governo da vida no 
seu todo e a um governo de cada indivíduo, em particular. A maximização da ‘felicidade’ 
social obriga a mecanismos reguladores de comportamento e de formas de ser. As disciplinas 
escolares são atravessadas por matrizes psicológicas cujo objectivo é sempre o governo de 
cada escolar, e a própria escola é o laboratório a partir do qual emergem e se aplicam práticas 
concretas que tornam possível não apenas o governo da infância, mas a produção de um 
saber cada vez mais detalhado sobre a infância. 
 Certamente o leitor de hoje encontrará nestas primeiras formulações do problema, 
ecos do seu próprio presente. Muito embora agora as narrativas de salvação tendam a 
suplantar o carácter disciplinador e policiador das práticas artísticas em contextos de ‘risco’, 
naquele que é o seu sistema de racionalidade produtor de ‘verdade’, as grelhas de 
pensamento não se deslocaram tanto assim. Continuam activos os duplos gestos de uma 
modernidade que via no desejo e na crença do desenvolvimento, a possibilidade de controlar 
os seus próprios medos e inseguranças. 
 No Tratado de Delamare, escrito em inícios do século XVIII, estabeleciam-se 11 
domínios que deveriam estar sob o olhar da polícia: 1) religião, 2) moralidade, 3) saúde, 4) 
provisões, 5) estradas, pontes, calçadas e edifícios públicos, 6) segurança pública, 7) artes 
liberais (as artes e as ciências), 8) comércio, 9) fábricas, 10) empregados domésticos e 
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carregadores e, finalmente, 11) os pobres. O objecto da polícia era, numa palavra, ilimitado. 
A polícia estava directamente relacionada com a ideia de uma harmonia social e política e a 
sua esfera de acção estendia-se aos detalhes mais variados da vida. Das diversas esferas atrás 
apontadas importa sublinhar a subtileza de um dos domínios: velar pelos “prazeres da 
vida”. Em suma, conclui Foucault, “a vida é o objecto da polícia: o indispensável, o útil e o 
supérfluo” (Foucault, 2006 d: 381).  
 Do comportamento adequado de cada sujeito falava-se como tratando-se de um 
‘polimento’. Jean Jacques Rousseau no Discurso sobre as Ciências e as Artes (1749) referia-se aos 
povos civilizados como ‘peuples policés’. Há fluxos comunicantes entre polícia, polimento, 
civilidade. Para Norbert Elias ‘civilisé’, tal como ‘cultivé, ‘poli’ ou ‘policé’ são conceitos 
muitas vezes utilizados como sinónimos e “com que os homens da corte pretenderam 
caracterizar, ora em sentido mais restrito, ora em sentido mais lato, o que havia de específico 
no seu próprio comportamento e com que ao mesmo tempo opunham a excelência dos seus 
próprios costumes sociais, o seu ‘padrão’, aos costumes de outras pessoas mais simples e 
socialmente inferiores” (Elias, 2006: 123). Tratava-se, portanto, de uma civilidade que 
existiria na justa medida de um policiamento de cada sujeito por si e igualmente da 
naturalização de uma língua comum, policiada. A ligar a civilidade com a polícia está a ideia 
de adequação de comportamentos. 
 João Rosado Vila-llobos de Vasconcelos, em finais do século XVIII traduzia para o 
português Os elementos da Polícia Geral de um Estado, na ausência, à data, em Portugal, desses 
Elementos adequados ao presente do país. É aí que é interessante verificarmos de que modo 
a polícia se concebe como tecnologia de governo de um Estado e como, da sua esfera de 
competências, faz parte o governo de toda a sociedade, estando este governo associado a 
uma harmonia, controlo e felicidade. Dizia assim:  
 

“Este esplendor, e esta honra se poderá difundir por toda ela à proporção, que 
os Magistrados, os Patrícios, os Negociantes, os Lavradores, os Artistas, e os 
Fabricantes, forem conhecendo a importância das máximas da Polícia. Estes 
conhecimentos darão aos Magistrados uma nova luz para o justo exercício do 
seu Ministério: os homens Patrícios verão em que consiste a louvável 
economia pública, e donde pode nascer a felicidade dos povos” (Villa-Lobos, 
s/d: s/p). 

 
Por polícia se entendia uma arte, a ela se vincula a dupla tarefa de governar 

totalidades e de garantir a felicidade de todos: 
 

“No sentido mais extenso, conterá a Polícia os regulamentos estabelecidos 
para a constituição e boa ordem interior de um Estado em geral, e para a 
utilidade dos diferentes indivíduos que o habitam, de qualquer ordem que 
eles sejam. No sentido menos extenso se designa pela Polícia tudo o que 
contribui à tranquilidade, à boa ordem, à disciplina num País, e à conservação 
da vida privada de cada membro da Sociedade. Enfim, no sentido mais 
apertado, se compreende por Polícia os regulamentos particulares para os 
Artistas, os Mercadores, para os pesos, e medidas, para o comércio das 
produções e dos víveres; para a segurança, asseio e ornamento das Cidades; 
para as fontes, as ruas, os passeios, os caminhos, e outros objectos deste 
género” (Villa-Lobos, s/d: s/p). 
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E se estes eram princípios que se albergavam sob o cuidado da polícia, veja-se o que 
Ramalho Ortigão teria a dizer, um século passado, a propósito da ligação entre a educação 
artística de um povo e o seu progresso: 
 

“A decapitação oficial da nossa educação artística manifesta-se ainda de mais 
perto, acotovelando-nos e confundindo-nos por toda a parte, no aspecto do 
povo,  na aparência das casas, na estética das cidades, na aparência dos 
prédios, na decoração das praças, das avenidas, dos cemitérios, dos jardins 
públicos, das lojas, das repartições do estado e das habitações particulares” 
(Ortigão, 1896 : 112). 

  
A competência da polícia alargava-se então a uma esfera que se diria total. E de uma 

tecnologia que se aplicava sobre os indivíduos ela incorporava-se nos próprios indivíduos 
que atingiam um estado elevado de polimento ou civilidade. Do que Ortigão falava era de 
uma falta de polícia. Da falta de uma polícia ‘estética’ que contudo era vista a partir do seu 
próprio discurso ‘policial’. Havia, no teatro, a polícia dos espectadores: “O decoro do teatro, 
a delicadeza da Orquestra, as mutações das cenas, a perfeição dos Actores, e a Polícia dos 
Espectadores, além da Moral da peça, tudo isto faz do Espectáculo sumamente decente, e 
capaz de impor a todos os circunstantes” (Villa-Lobos, 1782: 187). E Villa-Lobos escrevia a 
propósito da polícia, No Perfeito pedagogo na arte de educar a mocidade, explicando a razão pela 
qual a arte e a ciência eram importantes objectos de reflexão para qualquer aluno:  
 

“Estas reflexões tão necessárias para polir os costumes, para ser sociável, e 
tecer entre os nossos semelhantes aquele comércio tão necessário para a 
subsistência do género humano; mas não se podem adquirir sem o 
conhecimento de certas Ciências, e Artes, que são como outras tantas bússolas, 
que nos conduzem no meio do grande Mar deste Mundo. Elas são as que nos 
inspiram os conhecimentos; e dos quais nascem ao depois tantas excelentes 
qualidades, que fazem os Homens amáveis, e juntamente religiosos, e 
Cristãos” (Villa-Lobos, 1782: 243). 

 
Percebe-se, então, como as artes foram tomadas no sentido da possibilidade que 

ofereciam ao policiamento de cada sujeito, pela aquisição de um certo estado ou grau de 
civilidade. O discurso da polícia incorporar-se-ia no modo de funcionamento institucional 
das sociedades liberais, não se tratando já de um simples controlo de grupos populacionais, 
mas antes da activação de técnicas específicas de governo de cada um, por si. O controlo é 
administrativo: o sujeito terá de avaliar e reavaliar as suas práticas, corrigi-las, enfim, aplicar-
se a si como objecto de observação e como sujeito de acções reguladas moralmente. As artes 
foram assimiladas em várias frentes institucionais. Na escola eram percebidas as 
possibilidades disciplinares que as actividades artísticas ofereciam, do ponto de vista 
disciplinar e económico, por constituírem elas próprias a possibilidade de uma profissão 
para aqueles que  começavam a ser elaborados como grupos perigosos caso não fossem 
colocados sob o olhar de um Estado governamentalizado: órfãos, indigentes, anormais. Mas 
esta vertente de salvação e administração social ocorreu em paralelo com o movimento de 
formação das elites do país. O Real Colégio dos Nobres, anterior ainda à fundação da Casa 
Pia de Lisboa, ofereceu desde os seus inícios as disciplinas de Desenho, Arquitectura Civil e 
Arquitectura Militar, para além de outras artes como a equitação, a esgrima e a dança. Por 
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outro lado, em instituições como museus, o Estado produzia um discurso de ordem, 
potenciador da ideia de nacionalidade e de civilidade41.  

As potencialidades disciplinadoras da arte podem ser genealogicamente encontradas 
nos mosteiros e junto de ordens religiosas como os jesuítas ou os beneditinos. A ociosidade 
era vista como um inimigo da alma. A forma de o contornar era através da ocupação manual 
ou da leitura (Efland, 1990: 20). Vejamos como a questão era colocada logo em 1882, no texto 
relativo à exposição de trabalhos mecânicos e das indústrias caseiras, realizada pela 
Sociedade de Instrução do Porto. A aplicação útil do tempo aparecia como o motor da 
necessidade de ocupação no sentido de que este não se transformasse em ociosidade. Mas 
não era somente um entretenimento aquilo que aqui era contemplado. Tratava-se de todo 
um mecanismo de transformação que a ocupação e vinculação a uma tarefa poderiam 
proporcionar. Em suma, um governo desde a infância:  
 

“Dar uma aplicação útil ao tempo é, desde a infância, um dos problemas mais 
importantes da educação. E que melhor uso poderá fazer o indivíduo do 
tempo que lhe sobeja dos negócios ou dos estudos, do que ocupando-se em 
trabalhos que lhe desenvolvem as forças, robustecem a saúde, e o distraem de 
vícios funestos, como o jogo, para citarmos só um, entre muitos? 
Um instrumento humilde, a enxó, a garlopa, o formão, já salvou muitas vezes 
uma casa que os revezes da sorte lançaram do auge da fortuna para as lutas da 
vida; uma modesta tesoura, habilmente dirigida, pode alimentar a família 
mais numerosa [...]. É simplesmente a resolução de um dos muitos problemas 
da educação doméstica, que temos esquecido; requer instrução, exercício bem 
regulado, bons modelos, que se vão buscar a um enorme material, acumulado 
pela ciência humana durante séculos em livros, quadros, estampas, em 
bibliotecas, galerias e museus. A tão gabada originalidade e novidade que nos 
vem de fora, com um rótulo francês, inglês ou alemão, é muitas vezes uma 
ideia antiga, ressuscitada a tempo, um motivo imitado, um processo técnico, 
que fora esquecido. Por isso repetimos, ensino e estudo perseverante é o que 
nos falta, porque as aptidões patenteiam-se aqui e acolá, isoladamente, todos 
os dias, mas ou definham e morrem por falta de alimento apropriado, ou 
vegetam por aí, ao acaso, como documento da nossa incúria. 
O que nos falta é aproveitar essas forças inconscientes; acordar nesses 
indivíduos as forças latentes, a consciência de si mesmo, a fé no próprio 
engenho” (Sociedade de Instrução do Porto 1882 a: 133). 

 

                                                
41 Não foi apenas a escola, mas como vimos antes, todos os dispositivos disciplinares da modernidade, de que o 
museu é exemplo, a participarem da tarefa de governamentalidade do Estado moderno. Tony Bennett (1995; 
1997), nos trabalhos que tem desenvolvido em torno dos museus enquanto dispositivos de exibição e da sua 
relação com uma ideia de cultura e de governo do cidadão moderno, estuda importantes articulações que nos 
ajudam a perceber, por um lado, como a arte, e de um modo mais específico, a esfera da estética, adquirem, nas 
últimas décadas do século XIX, um potencial governativo e regulador da conduta dos sujeitos, por outro lado, a 
autonomia do campo artístico e a constituição de colecções artísticas, constituem-se elas mesmas como a condição 
essencial a essa função governativa. Mas também Hooper-Greenhill insiste na construção da ideia de 
nacionalidade por recurso a regimes de visualidade e dispositivos de exibição como os museus : ”Museum 
collections have the power of representation. Groups of objects, brought together in one place to form a collection 
and then displayed, make visual statements” . Como exemplo destas colecções especifica a National Portrait de 
Londres e da reconstrução, por cada cidadão britânico do seu eu : ”the representation of the self to the self. This 
self was pictured as the nation”  (Hooper-Greenhill, 2000: 23, 24). 
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De certo modo não parecerá então estranho que em instituições de tipo total como a 
Casa Pia de Lisboa ou o Colégio dos Nobres, a introdução das artes nos programas de estudo 
tivessem explorado os seus efeitos disciplinadores. Num outro Tratado de Polícia, este da 
autoria de Turquet e de inícios do século XVII, Michel Foucault detalha os âmbitos de acção 
daquilo que seria um Estado policiado. A vida era novamente objecto de preocupação central 
e seria governada, para este autor holandês, por um conselho que se “ocuparia da educação, 
determinaria os gostos e as aptidões de cada um e escolheria os ofícios – os ofícios úteis: toda 
pessoa com mais de 25 anos devia ser inscrita em um registo indicando sua profissão. Os que 
não eram utilmente empregados eram considerados como a escória da sociedade” (Foucault, 
2006: 378). Ouvimos os ecos e as sobreposições com a carta que abre este capítulo, dirigida a 
Diogo Inácio de Pina Manique. 

O que irei agora propor é uma trajectória mais atenta pelo trabalho de Michel 
Foucault, naquilo que o seu conceito de governamentalidade e de bio-política, isto é de 
governo do Estado e de governo da vida, me trazem para a compreensão dessa intersecção 
de cada sujeito com o Estado e de cada sujeito com os outros, através da elaboração de regras 
de governo e de auto-governo de cada um. Passo desde já a explicar porque me interessa esta 
articulação que se diria não ser muito evidente. É que o que procurarei descrever é como a 
ideia da necessidade de uma educação artística das crianças, dos jovens e de um modo mais 
geral, das próprias nações, emergiu num contexto de regulação social, desenvolvendo-se em 
paralelo com uma narrativa de regeneração da população, quer no sentido de uma disciplina 
corporal, quer numa luta pela alma e pela moralidade. Não é que as artes não tivessem já 
sido pensadas pela sua relação com a moral, mas aquilo a que se assiste é a uma formulação 
diferente do problema. O problema do governo deixa de se fixar apenas no território e no 
soberano e adquire outras matizes. Governo de si, governo dos outros, governo do Estado 
passam a circular como modalidades daquilo que será uma arte de governar. É aqui que as 
questões directamente relacionadas com o comportamento e com a conduta de cada um 
começam também elas a ser um problema que é necessário pensar. Arte e moralidade 
aparecem, então, como um binómio estrategicamente reelaborado. Estabelece-se a relação 
entre a arte como forma de salvação e de sublimação, como controlo, enfim, das populações 
marginais e em risco. 

Este fenómeno só pode ser entendido num sistema geral de governo das populações, 
específico de uma maquinaria de governo de características modernas. No essencial, uma 
educação artística desenvolveria, no aluno, hábitos de trabalho, formas de estar, posturas, 
comportamentos, tendências que, do ponto de vista moral, se enquadravam em padrões 
desejados, fornecendo-lhe simultaneamente ferramentas de trabalho úteis para a prática de 
um ofício e, consequentemente, para a sua integração social. Por comportamento adequado 
entender-se-ia um certo ‘polimento’ ou ‘civilidade’, não é demais sublinhar. Não por acaso, a 
escola cresceu como uma das instituições de carácter disciplinar mais produtivas das 
sociedades modernas. Deixarei, por ora, o leitor, com a definição daquilo que durante o 
século XIX se entendia por disciplina escolar, e logo se perceberá esta articulação entre as 
artes e as tecnologias policiais e o enquadramento que a seguir se elaborará das tecnologias 
de governo de todos e de cada um. A definição é de Compayré e era publicada nas páginas 
portuguesas da Revista de Educação e Ensino, antes ainda de o século XX chegar: 
 

“Disciplina escolar. – A disciplina é aquela parte da educação que, por um 
lado, assegura imediatamente o trabalho dos discípulos, mantendo a boa 
ordem na classe, excitando o seu zelo e que, por outro lado, trabalhando para 
um fim mais remoto e elevado, previne ou reprime os maus procedimentos e 
tende a formar vontades rectas, caracteres enérgicos, que dispensam o auxílio 
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alheio. Tem este duplo fim, de estabelecer o governo actual da classe e de 
ensinar aos discípulos a governarem-se por si mesmos quando tiverem 
deixado a escola e se tiverem livrado da tutela dos seus mestres” (Compayré, 
1896 c: 493, 494). 

 
 
O governo de todos e de cada um 
 
 

“- Empregam-se castigos corporais? 
- Não: são proibidos, salvo em casos muito excepcionais e individuais. 
- Como se mantém a disciplina? 
- Mantém-se, graças aos hábitos de obediência voluntária adquiridos pelo 
ensino da ginástica e de comando, que os faz gerar no indivíduo. Não 
deixamos contudo de cultivar a afectividade e de respeitar nos recreios a 
liberdade completa do aluno, e deixarmos que a sua individualidade se 
manifeste no ensino, principalmente nos trabalhos manuais e no desenho” 
(Ferreira, 1921 c: 367, 368). 

 
 
 Aquilo que Foucault nos mostra na sua História da Sexualidade (1994 a; 1994 b; 1994 c), 
- que se desenvolve como uma genealogia da subjectivação ética -, é que foi por meio da 
activação de um trabalho sobre si que o tema maior da liberdade e da consciência individual 
do sujeito e a sua relação com regimes particulares, que vão de um regime alimentar e de um 
regime sexual na Grécia Antiga, - numa minuciosa elaboração entre aphrodisia e prazeres -, 
aos mecanismos de controlo da alma cristãos, - na fuga ao pecado da carne e no engenho da 
salvação -, viria a definir na modernidade uma relação do sujeito consigo próprio, e a definir 
um quadro de enunciação da verdade do sujeito. As técnicas do eu, que resultam deste 
trabalho que o sujeito é levado a exercer sobre si e que se estabeleceram em torno de práticas 
de um ‘cuidado de si’ e de um ‘conhecimento de si’, no caso da Grécia, e de uma ‘renúncia de 
si’, no caso do Cristianismo, como a via para a salvação, encontram na verbalização uma 
espécie de ‘escrita de si’ que se veio instalando como o instrumento através do qual o sujeito 
se representa para si próprio a partir do olhar do outro.  
 No caso da Grécia, Foucault fala da necessidade diária de rememorar os 
acontecimentos do dia, passá-los em revista, torná-los visíveis e abertos a um trabalho 
interior de julgamento. Nas práticas cristãs, o modelo do confessionário activa a relação de 
dependência e de condução por parte do padre relativamente àquele que se confessa ou que 
constitui parte do rebanho em busca de salvação. Mas o tema do cuidado de si e do 
conhecimento de si, quer enquanto resultado das práticas diárias, - no caso grego -, quer 
como princípios morais que guiariam a acção, - no ascetismo cristão -, ligam-se a uma 
actividade de escrita: “The self is something to write about, a theme or object (subject) of 
writing activity. That is not a modern trait born of the Reformation or of romanticism; it is 
one of the most ancient Western traditions” (Foucault, 1988: 27). Vemos que a relação com o 
‘eu’ se activa a partir de uma plataforma de auto-reflexão, na qual o olhar do sujeito se revira 
para o interior de si mesmo, em busca de uma verdade. 
 Progressivamente, esta relação entre o sujeito e o seu ‘eu’ adquire contornos mais 
definidos e instala-se um princípio de vigilância, que culmina, na modernidade, com práticas 
psicanalíticas ou terapêuticas. Estas práticas, as suas linguagens e actores reactivam 
princípios primeiro desenvolvidos no interior dessas problemáticas atrás anunciadas do 
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‘cuidado de si’ e do ‘conhecimento de si’, cruzando-as com preocupações que tiveram a sua 
emergência na ampla tarefa de governo das sociedades modernas. O governo das 
subjectividades individuais tornou-se na tarefa principal do Estado, e a escola, enquanto 
dispositivo disciplinar, só pode ser compreendida nessa recolocação no grande gesto de 
governo da população, desdobrado numa multiplicidade de técnicas e numa infinitude de 
vocabulários que colocaram sempre o ‘saber’ sobre a individualidade de cada sujeito no 
centro da sua acção. Cada sujeito foi simultaneamente colocado nesse regime que ditava que 
a máxima liberdade seria obtida pelo também máximo conhecimento de si. O que se 
procurava activar era a relação de si para si e a constituição do ‘eu’ como sujeito. 
Empreendia-se, então, toda uma hermenêutica de si. Nos jogos de verdade sobre cada 
indivíduo, o Estado, a partir da escola, da prisão ou da clínica, fabricou tipos de sujeitos 
tomando como ponto de partida os modos como estes podiam e deviam ser pensados. Se o 
que aqui se pressente é a reactivação das técnicas de si de que fala Michel Foucault no seu 
Uso dos prazeres (1994 a), não podemos senão constatar que estas encontram-se 
metamorfoseadas por um exercício mais cristão do que grego das ‘artes da existência’.  
 Nas práticas educativas modernas a ideia de que só se é senhor de si mesmo se, mais 
do que conhecer-se a si, o sujeito cuida de si e se domina, interligam-se e constituem aquilo 
que Ian Hunter (1994) tem vindo a colocar como a escola pastoral. O aluno é colocado numa 
relação de dependência: ele é o sujeito a educar e o princípio educativo, civilizacional, surge 
como a justificação das narrativas de salvação que o envolvem. O professor tem por função 
conhecer e saber conduzir o seu aluno. As tecnologias em questão na administração das 
condutas individuais não diferem daquelas utilizadas no governo e administração do 
Estado. “Educar”, escrevia António Aurélio da Costa Ferreira, “implica, primeiro do que 
tudo, o saber estudar as causas e mecanismo das reacções individuais. E o estudo dessas 
reacções feito experimentalmente tem o maior interesse e importância para o educador” 
(Ferreira, 1920: 20). Há uma ligação genealógica entre as instituições de administração do 
social, como a escola, e aquelas de disciplina espiritual, e linhas de continuidade, entre os 
princípios de vigilância e de actividade sobre o eu, e o desejo governativo moderno de 
formar cidadãos que se auto-governassem (Hunter, 1994; Ó, 2003). Há também um 
alinhamento de práticas e de discursos que se entrevê como uma genealogia da 
modernidade educativa, situando num mesmo plano os discursos do professor, do 
psicólogo, do político, do padre ou do filósofo, sendo que o que aproxima os três primeiros 
dos dois últimos, é o desenvolvimento de uma expertise científica que toma o sujeito por 
objecto de saber e se dedica a elaborar técnicas de intervenção, as quais, ao longo do processo 
de socialização escolar a que a criança é submetida, a incitem a uma tarefa actualizada, de 
conhecimento e de cuidado de si. Vejamos, por exemplo, como colocou o problema do 
governo e da disciplina Friedrich Herbart na sua Pedagogia Geral (1806). Como o leitor 
perceberá a tópica é a do auto-governo: 
 

“A educação através do ensino considera ensinamento tudo aquilo que se 
apresenta ao jovem como objecto de observação. Inclui-se aqui a própria 
disciplina a que ele é submetido. Esta será muito mais eficiente como modelo 
de uma energia que mantém a ordem, do que actuaria como inibição directa 
de maus hábitos, que se costuma designar de uma maneira demasiado 
pomposa: emenda dos próprios erros. A simples inibição poderia deixar 
totalmente impune a própria tendência [...]. Se o educando, porém, ler no 
espírito do educador, que repreende a aversão moral, a desaprovação desse 
prazer e a repugnância a todo o excesso, ele é assim transposto para a opinião 
deste, não podendo senão considerar as coisas da mesma maneira e este 
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pensamento tornar-se-á uma força interior que contraria aquela tendência – 
uma força que só tem de ser suficientemente fortalecida para vencer” 
(Herbart, 2003 [1806]: 18, 19). 

 
 É nesse treino do olhar, dirigido para o interior de si mesmo, que o sujeito aprenderia 
a observar-se e a conduzir a sua própria conduta. Sempre a partir do olhar do outro, que 
funcionaria como o barómetro da regulação. O tema haveria também de afluir com 
intensidade na produção pedagógica portuguesa. João da Silva Correia, num artigo 
intitulado ‘Educação da vontade forte e da vontade boa’, publicado na Revista Escolar em 
1924, diria que se a psicologia se fixava como a base da pedagogia, então, a educação deveria 
ajustar-se à vontade, ao sentimento e à inteligência. A vontade forte seria aquela cujo 
objectivo do ponto de vista educacional permitiria o domínio do sujeito por si próprio. “O 
professor”, seguiria dizendo Correia, teria que “formar a vontade do educando, e os seus 
mais altos sentimentos espirituais e sensíveis, com o mesmo entusiasmo com que ministra a 
instrução” (Correia, 1924: 338). A própria vontade transformar-se-ia, para o educando, numa 
fonte de prazer espiritual: 
 

“Este prazer é superior ao corporal, não apenas por motivos externos, mas 
ainda por razões de ordem interna [...]. A educação da vontade moral tem de 
fazê-la o professor, principalmente por meio da formação do hábito” (Correia, 
1924: 339). 

 
 Que o exercício de olhar para si com o objectivo de se buscar, mapear e colocar em 
busca de um lugar regulado, fosse parte de um ethos na vida da criança, e posteriormente, na 
sua vida de adulto. Importava conhecer os princípios morais não para os ter de memória, 
mas antes para os executar. O que a escola queria fornecer era a armadura para a vida 
quotidiana. “Ao aprendizado da diligência, o estudante tem de aliar o do domínio de si 
mesmo [...]. É a iniciação do educando no governo de si próprio que o leva depois a dirigir-se 
na vida com independência afirmativa e fecunda” (Correia, 1924: 344). O tema adquiriu 
diferentes matizes, mas na voz de pedagogos e médicos escolares, o auto-governo das 
crianças e dos jovens passaria também por uma vontade capaz de vencer impulsos sexuais. E 
a modernidade escolar desenvolveria um conjunto de tecnologias morais e disciplinares 
capazes de sublimar esses impulsos. Faria de Vasconcelos: 
 

“As tendências sexuais, como as demais tendências, podem ser contidas, 
reprimidas, mediante uma organização operante das forças de inibição: 
vergonha, pudor, regras morais, etc. A educação sexual é incontestavelmente 
um problema de criação de hábitos de decência, de autodomínio, de 
autocrítica, de respeito por si mesmo, de auto melhoramento, o que implica 
uma aquisição gradual e natural da consciência do próprio impulso.  
Por último, as tendências sexuais podem ser sublimadas no conceito fecundo 
de Freud, transformando-se em valores sociais e espirituais. 
A actividade estética, os exercícios físicos e os jogos são os meios mais eficazes 
para a sublimação das tendências sexuais, para a sua derivação e satisfação 
ideal” (Vasconcelos, 1925 b: 235). 

 
 Ao contrário do que seria portanto de supor, que sobre sexo e sexualidade não se 
falaria na escola, que estas eram matérias reprimidas, pelo contrário, elas são faladas no 
interior de uma economia que tem por fim exercer sobre elas uma polícia, não no sentido 
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repressivo, mas no sentido de as administrar. Que a prática de um auto-governo a partir do 
laboratório escolar, proporcionasse, no futuro, o governo da sociedade no seu todo. É sobre 
este eixo que assenta a naturalização de uma educação que se concebe unicamente na 
instituição escolar. A escola, como máquina de educar cidadãos garantiria uma estabilidade 
social. Para Julia Varela e Alvarez-Uria (1991), a expansão e o interesse depositado na 
instrução dos ‘filhos das classes operárias’ ficou a dever-se a uma vontade e necessidade de 
moralizar, domesticar e integrar aqueles que seriam os trabalhadores e cidadãos do futuro. 
Sob este princípio máximo de educar ou civilizar naturalizou-se a tutela do estado sob a 
infância. Chamando a si a tarefa de educar, todo o dispositivo disciplinar da instituição 
escolar, se desenvolveu debaixo desse poder pastoral de cuidar. No coração da escola da 
modernidade está amarrada, como explica Ian Hunter, a tarefa pastoral de conduzir a 
conduta dos sujeitos a educar, o que torna evidente a transferência que é operada, para o 
interior das práticas governativas da modernidade, das técnicas desenvolvidas em contexto 
de disciplina espiritual no que respeita às práticas de relacionamento e de governo do ‘eu’. A 
marca deixada pelo Cristianismo nada tem que ver com um sistema de crenças ou uma 
ideologia específica, mas antes com o jogo do pastor e do rebanho, com as dinâmicas que 
entrecruzam a vigilância com a auto-examinação, a obediência com a auto-regulação 
(Hunter, 1994: xxi). A relação pastoral é das características mais interessantes e que mais 
proficuidade traz à compreensão da educação artística no aparato governativo da 
modernidade, sendo que ela acontece tanto na relação de condução da conduta por uma 
figura de autoridade, quanto pela relação pessoal do sujeito consigo mesmo, ou seja, do 
‘sujeito educado’ com o seu ‘eu’. Jorge Ramos do Ó, sintetiza também nesse “transfer da 
disciplina espiritual para as rotinas do quotidiano”, a missão da escola pública, de inscrição 
do “princípio da realização pessoal bem no âmago do objectivo disciplinar dos Estados 
liberais” (Ó, 2003: 14). A missão do Estado, transportada para a figura do professor, e 
ampliada à família, passaria a ser a da permanente luta contra uma barbárie que significaria 
sempre, ainda que apenas pressentida, a possibilidade da desordem.  
 Ora, é precisamente tendo este cenário como pano de fundo que uma educação 
artística, no projecto mais geral de uma educação integral, entrosa nessa tarefa propriamente 
colonizadora de civilizar, de dar cultura. O princípio que tem vindo a constituir o ideal 
educativo moderno tem-se organizado em torno da ideia de produzir um cidadão que se 
destacasse nas esferas intelectual, física e moral, e que se diferenciasse de todos aqueles que 
se situassem fora de princípios de razão e de sistemas de racionalidade. Defenderei aqui, no 
entanto, que este princípio propriamente iluminista, de enlightenment do sujeito, se estabelece 
ao longo de um eixo governamental e num jogo de tensões entre aquilo que Thomas S. 
Popkewitz (2008) define como ʻhopesʼ and ʻfearsʼ, os duplos gestos de construção da 
modernidade. A criança e o jovem seriam, desde a escola, preparados para cidadãos do 
futuro, tarefa de planeamento do futuro e guiada por fronteiras morais e éticas ao longo das 
quais o sujeito se deveria ir pensando a si mesmo como um sujeito autónomo e livre, mas 
cuja acção e comportamento era mester enquadrar-se em padrões sociais regulados. A 
mesma ideia é defendida pelo sociólogo Zygmunt Bauman em vários dos seus livros. Para 
este autor, o Estado moderno seria, metaforicamente, um Estado jardineiro, destacando aqui 
não apenas o carácter de planeamento inerente a toda a acção moderna no sentido de 
projectar e controlar o futuro, quanto a eliminação de todos aqueles que, quais ervas 
daninhas, constituíssem uma ameaça a essa tarefa propriamente governativa. Veremos 
adiante as implicações desta necessidade de traçar um mapa da sociedade ainda por vir, e o 
carácter moralizador de condução da conduta por cada sujeito. A invenção da ‘civilização 
moderna’ funciona, para Bauman, como um pleonasmo. É no forjamento do próprio conceito 
de modernidade que a civilização surge como a plataforma de anulação do bárbaro, do sujo, 
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do desordeiro e da incerteza. A civilização nada mais é, para este sociólogo, do que o 
‘compromisso’, fabricado como inevitável, com uma ordem que se estabelece como universal 
e que anula, a cada passo, a medida do prazer em troca da medida da realidade (Bauman, 
1998 b: 8). 
 Por agora torna-se necessário abrir um espaço para explicar de que modo o governo 
de cada sujeito por si, se articulou a partir de uma dinâmica nova de governo das 
populações. Começaremos pelo próprio conceito de governamentalidade proposto por 
Michel Foucault e procuraremos, de seguida, verificar como se articula essa ideia da arte 
como um instrumento de governo. Para essa articulação, analisaremos a exposição de Jeremy 
Bentham a propósito das artes e ciências como modo de recompensa. 
 
 
A governamentalidade e a produção de sujeitos auto-governados 
 
 

“Tanto mais que o educando se vai sempre, com o tempo, tornando outro!” 
(Herbart, 2003 [1806]: 190). 

 
 
 Foucault (2004 f) começa por introduzir o conceito de governamentalidade associado 
a uma literatura tratadística que se desenvolve durante a Idade Média, de conselhos ao 
príncipe, focada em aspectos da conduta, do exercício do poder, dos meios de o príncipe 
atingir uma aceitação das suas ideias na esfera do governo, e da aplicação da lei divina à 
cidade dos homens. Este neologismo estabelece-se mais como uma perspectiva sobre o 
Estado moderno e a tarefa de governo daqueles que passam a constituir a sua população, do 
que como um conceito fixo que nos devolveria uma imagem única das relações de poder 
ocorridas no interior desse Estado. Muito pelo contrário, tal perspectiva tem vindo a ser 
definida pela multiplicidade de formas e de tecnologias que elabora, com o fim último do 
governo de todos e de cada um, em particular.  
 Como bem o teorizou Paul Rabinow, o poder do Estado moderno, - e uma das razões 
da sua força -, condensa-se numa ágil combinação, nas mesmas estruturas políticas, de 
técnicas de individualização com procedimentos totalizantes (Rabinow, 1984: 14). Esta 
perspectiva permite-nos considerar a instituição escolar moderna como o espaço de 
cruzamento entre um projecto político e um projecto ético. Nikolas Rose e Peter Miller são 
dois outros autores, os quais, partindo dos  escritos de Foucault, se têm vindo a referir a uma  
expansão da tarefa governativa do Estado aos mais diversos pontos e objectos sociais, bem 
como à intersecção de uma ética da existência individual com um projecto político de 
governo de todos os cidadãos:  

 
“those to be governed can be conceived of as children to be educated, 
members of a flock to be led, souls to be saved, or, we can now add, social 
subjects to be accorded their rights and obligations, autonomous individuals 
to be assisted in realizing their potential through their own free choice, or 
potential threats to be analysed in logics of risk and security” (Rose & Miller, 
2008: 8). 

 
 Percebemos, portanto, como o dispositivo governamental fabrica os sujeitos e lugares 
da abjecção, no sentido de fazer perpassar um filtro que tem por fim amenizar a erupção de 
qualquer alergia na pele desse grande corpo de múltiplas cabeças que passa a ser designado 
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por população. Mas as técnicas de intervenção têm a sua própria historicidade e sua própria 
evolução no sentido de uma auto-definição do que se pretende. Qualquer estratégia que 
tenha por fim intervir, fá-lo-á na dupla dinâmica de reprimir espaços de desordem e de 
cuidar dos potenciais desordeiros por forma a garantir a estabilidade dos demais. Ora, como 
veremos, governar estabelecer-se-á como uma arte cuja racionalidade assenta numa 
economia e numa invisibilidade dos meios, garantindo uma potenciação dos efeitos de 
governo. Como sublinharia Faria de Vasconcelos, “para a defesa da sociedade é conveniente, 
é, mesmo, necessário impedir que os tarados, os altamente degenerados, gerem seres que 
estão condenados às mais negras misérias e que vêm sobrecarregar a vida de todos, dos que 
não são degenerados”. E, advertia com cuidado, que não considerava “senão o aspecto 
científico-social” da questão (Vasconcelos, 2010 c [1935]: 1006). O aspecto científico-social 
justificava-se na própria racionalidade de um Estado que se estrutura a partir de um racismo, 
o qual, contudo, nada mais é do que a reactualização permanente de uma ideia de 
‘purificação’ (Foucault, 2002 b: 73). Veremos um pouco à frente como se estabelece esta ‘bio-
política’ a partir da definição de uma arte de governo. 
 Por volta da segunda metade do século XVI floresce uma nova série literária, não já 
propriamente de conselhos ao príncipe, nem de ciência política, mas antes trabalhos focados 
numa ‘arte de governo’. É durante este século que uma imensa panóplia de questões que se 
espraia de um revivalismo estóico de condução da conduta, às pastorais católicas e 
protestantes de governo da alma e da vida de cada crente, até à pedagogia, - no governo da 
criança -, e por último ao governo do Estado pelo príncipe, que se encadeiam as questões 
mais específicas de governo de cada um: “como se governar, como ser governado, como 
governar os outros, por quem devemos aceitar ser governados, como fazer para ser o melhor 
governante possível” (Foucault, 2004 f: 277, 278). A problemática de governo então 
estabelecida, e que viria a permanecer, estava lançada. Essa ‘arte’ ficaria caracterizada por 
um conjunto de técnicas derivadas de regras específicas. O fio da governamentalidade ligaria 
a administração da nação, da população e da sociedade num quadro de relações 
institucionais, tomando como tarefa a elaboração de estratégias disciplinares, ligadas a uma 
microfísica do corpo, mas também estratégias de ‘policiamento’ que cada indivíduo passaria 
a executar sobre si mesmo.  
 As categorias de sujeito então colocadas em circulação nas mais diversas instituições 
sociais são não apenas o resultado, mas o instrumento essencial a uma prática de governo 
liberal. O Estado moderno, naquele que seria o poder de governar, passaria a organizar-se de 
acordo com uma racionalidade que permitiria tanto uma visão micro, do sujeito individual, 
quanto uma visão macro, da população no seu todo. A passagem de uma dimensão a outra 
encontrava-se mediada pelo mesmo tipo de técnicas, instrumentos de análise e colecção de 
saberes. 
 Embora paradoxal, é em torno dos problemas da anormalidade, da diferença e da 
divergência que adquire operacionalidade esse par conceitual que também Foucault definiu 
como próprio das novas relações governativas da modernidade: o par ‘poder-saber’. Poder e 
também saber sobre os sujeitos, não apenas como um escrutínio, mas antes como uma forma 
de deles fazer indivíduos de uma dada população. Esse saber vai viver de uma série de 
técnicas de poder que tomam o corpo por objecto cuja visibilidade está dependente dos 
instrumentos concebidos para a sua objectivação. Mas ao corpo como alvo de disciplina, 
junta-se a vida como esfera e campo de governo. É no nascimento do ‘homem-espécie’ que se 
fixa o objectivo, o limite e todo o desejo do poder. Se as técnicas disciplinares permitiam 
“reger a multiplicidade dos homens” através de princípios de vigilância, de treino, de 
punição ou da sua utilização, “a nova tecnologia que se instala se dirige à multiplicidade dos 
homens, não na medida em que eles se resumem em corpos” mas antes no sentido da “massa 
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global, afectada por processos de conjunto que são próprios da vida, que são processos como 
o nascimento, a morte, a produção, a doença, etc.” (Foucault, 2002 b: 289). É a esta política 
que faz da vida a centralidade da sua acção que Foucault dá o nome de bio-política. A bio-
política irá definir-se pela determinação exacta dos eventos ocorridos numa população 
prevendo, quantificando, fazendo estimativas estatísticas com o fim de contornar o 
inesperado. A regulação surge como o antídoto à aleatoriedade. É neste sentido, também, 
que Foucault falará numa passagem de um poder soberano a um poder de Estado. No 
essencial, se ao soberano era reservado o direito de ‘fazer morrer’ e ‘deixar viver’ os seus 
súbditos, ao Estado cumprirá o dever de ‘fazer viver’ e ‘deixar morrer’ os seus cidadãos 
(Foucault, 2002 b: 294). Mas a acção reguladora do corpo social é contemporânea de um 
conjunto de instituições produtoras de saber sobre os indivíduos. A psicologia experimental 
que em Portugal, na passagem do século XIX para o século XX, ocupa o debate educacional, 
é disso exemplo.  
 Para Faria de Vasconcelos, conhecer as crianças equivalia a “colher sobre cada uma 
delas todos os dados necessários”. Tal colheita e colecção de dados só se poderia fazer 
“mediante observações adequadas, que satisfaçam as exigências do espírito científico” 
(Vasconcelos, 1934 d: 10, 11). Era em fichas especiais que o professor se vincularia a essa 
prática da escrita e da descrição, e estas fichas organizavam-se por entradas que tinham o 
olhar ‘clínico’ como ponto de filtragem. “A pedagogia”, diria já noutro local, “utiliza não 
uns, mas todos os métodos das ciências positivas: tanto a introspecção como a extrospecção, 
a observação como a experiência, o método genético como o patológico, o comparativo como 
o dos inquéritos, os quantitativos como os qualitativos” (Vasconcelos, 2010 a [1934]: 6). Em 
resumo, todas as mais pequenas particularidades se formulavam como pontos de análise da 
pedagogia experimental e todas elas se ramificariam em múltiplas traduções, em linguagem 
científica, dos fenómenos seleccionados. À recolha de dados sobrepunha-se um layer de 
moralidade. Francisco Simões Margiochi, na década de noventa do século XIX, faria sair a 
portaria da administração da Real Casa Pia de Lisboa, a nº 70, onde explicava que num 
estabelecimento como a Casa Pia, “onde existem algumas centenas de indivíduos, há até 
certo ponto a obrigação moral de colher dados” a aproveitar pelos “estudos antropológicos”, 
ainda mais que, estando aqueles seres à disposição por serem tutelados pela instituição e por 
ser a instituição ela própria a pioneira nesses estudos, ser “módica a despesa” a realizar 
(Margiochi, 1894 b: 36). 
 A produção de discursos de ‘verdade’ sobre cada sujeito, - seja para o classificar como 
anormal, desatento ou com dificuldades de aprendizagem, reportando-nos à paisagem 
educacional -, é nuclear às novas instituições de conhecimento e às novas áreas disciplinares 
como a psicologia ou a pedagogia, emergentes no último quartel do século XIX. A psicologia 
estabelece-se então como a ciência do individual, usando uma expressão de Rose, que era, 
nem mais nem menos, uma psicologia das diferenças individuais, da sua conceptualização e 
quantificação, determinadas em face da interpretação de um passado pessoal e familiar, 
capaz de traçar um mapa futuro da conduta de um indivíduo (Rose, 1985: 3, 5). É assim que 
instituições totais como a Casa Pia de Lisboa vão, desde o processo de admissão do aluno, 
produzindo sobre ele um saber que permite obter retratos exactos de cada um, e de cada um 
por comparação a cada um dos outros. Tratava-se, evidentemente, de fazer corresponder a 
cada indivíduo uma imagem, a qual, desde aí, não tem cessado de se situar na clivagem 
entre o normal e o anormal. 
 São vários os sistemas de carácter disciplinar presentes na modernidade – a escola, as 
instituições correctivas para menores, a prisão, o hospital para doentes mentais – sendo 
necessariamente a sua função uma função de carácter instrumental, direccionada para a 
manutenção da ordem e do controlo da população, sob o princípio daquilo que Thomas S. 
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Popkewitz designa por ‘salvação cultural’ (Popkewitz, 1998: 25). Esta ideia de salvação, seja 
por processos terapêuticos, seja por processos correctivos, tem na sua origem um duplo gesto 
próprio de uma racionalidade moderna. Fenómenos sociais hoje tão naturalizados quanto a 
pobreza ou a criança em risco, são construídos como objectos sociais ao ‘cuidado’ do Estado, 
de modo a torná-los controláveis. O governo de todos e de cada um assumiu a centralidade 
necessária à manutenção de uma ordem social.  O duplo gesto da modernidade assentava no 
desejo de abandono de um mundo de barbárie ou de imoralidade, e era gerado no medo de 
uma possível desordem provocada pela impossibilidade de prever o desenvolvimento de 
pequenos grupos humanos. É por essa razão que esse gesto se reveste daquilo que 
chamamos, hoje, desenvolvimento e progresso. A homeóstase social, que encontrava na 
eugenia o terreno da sua legitimação, visava a segurança e supremacia de um conjunto em 
relação àqueles que eram marcados ou pressentidos como os seus perigos internos. 
 Vejamos, pois, como se expôs e desdobrou a arte de governo dos Estados modernos. 
A multiplicidade de formas de governo que viria a dominar a literatura que se segue ao 
Príncipe de Maquiavel, cruzava territórios individuais com o governo do Estado, misturando 
esferas que aparentemente se julgariam em campos separados. La Mothe Le Vayer, em 
escritos educacionais dirigidos ao Delfim francês, estabelecia então três tipos de governo, 
cada um deles direccionado para uma ciência ou disciplina particular. Uma primeira arte, de 
auto-governo, articulada com a moralidade; uma segunda, arte de bem governar a família, 
pertencendo à economia; e uma terceira arte de governo, mais especificamente, a ciência de 
governar o Estado, arte propriamente política. Diferindo das duas primeiras, esta última 
possuía uma natureza própria, todavia, no essencial, a arte de governo deveria depender de 
uma continuidade entre as três modalidades. Para bem governar o Estado o príncipe deveria, 
primeiro que tudo, saber governar-se a si mesmo, aos seus bens e património. Por outro lado, 
num Estado bem governado, o chefe de família saberia exactamente como bem governar a 
sua família, os seus bens e o seu património, o que resultava num cenário em que todos os 
indivíduos assumiriam os comportamentos adequados. É a esta linha descendente que 
transmite a cada indivíduo a boa forma de se governar a si próprio e à sua família, - à 
imagem do bom governo do Estado -, que  se passaria a chamar ‘polícia’. Friedrich Herbart, 
no campo da pedagogia, é um dos autores que mais claramente deixa apontada esta 
comunicação entre as várias esferas de governo e a sua inseparabilidade, bem como a 
articulação entre o governo propriamente dito e o auto-governo: 
 

“A polícia doméstica tem de ser conhecida por meio de instruções e tem de se 
fazer lembrar. Os seus castigos podem ser mais severos, de acordo com a 
importância do assunto; mas é especialmente aqui que o educador se tem de 
precaver em não incluir nada do comportamento (que toca a alma) e que deve 
ficar unicamente reservado às medidas da disciplina. – A graduação dos 
castigos é já difícil no Estado e ainda mais em casa, onde tudo se reduz a 
dimensões menores, mas o importante é aqui fundamentalmente o acento do 
governo; é por este acento que o jovem tem de sentir que, neste caso, não é 
tratado nem considerado como educando, mas como homem numa 
sociedade” (Herbart, 2003 [1806]: 185). 
 

 Aparece sublinhada a ligação do indivíduo ao Estado e a ideia de que qualquer acção 
terá sempre em consideração essa paisagem de conjunto. Herbart continuava o seu discurso 
dizendo que cada sujeito teria de ser preparado para a sua existência social e, nesta medida, 
“um governo exacto das crianças” fazia já parte do ensino (Herbart, 2003 [1806]: 185). 
Novamente pela voz de Faria de Vasconcelos, atentemos no modo como este autor coloca o 
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problema da pedagogia contemporânea. Estabelece-a como “social” e com esta pequena 
palavra esforça-se logo por clarificar que quer significar três coisas diferentes: i) “é um 
instrumento de conservação e aperfeiçoamento da civilização”; ii) tem que preparar o 
indivíduo “para desempenhar uma função útil na colectividade”; iii) “põe em actividade as 
tendências sociais do indivíduo, pretende fazer da escola um meio social, onde a disciplina e 
o trabalho se fundem sobre a colaboração, a ajuda e a actividade mútuas e comuns”. Vemos 
desenhar-se sempre a articulação de uma economia disciplinar e individualizante do sujeito, 
por contraponto à larga paisagem social. Sendo embora a pedagogia, diferencial, não pode 
nunca furtar-se a um olhar totalizador (Vasconcelos, 2010 a [1934]: 8). 
 No essencial, tratava-se da introdução de uma economia na prática de governo, fosse 
dos escolares, da família, ou da nação. Também Rousseau, no século XVIII, viria a definir a 
‘economia política’ como correspondendo a um sábio governo da família tendo em vista um 
bem comum, quer dizer, o bem de todos. À prática governativa ficaria então associada uma 
economia. Para dar expressão a essa economia, Foucault centra-se no texto de Guillaume de 
la Perrière, sendo neste contexto que uma definição dessa nova arte de governo adquire a 
sua plenitude: “‘governo é uma correcta disposição das coisas de  que se assume o encargo 
para conduzi-las ao fim conveniente’” (Foucault, 2004 f: 282). Ao contrário do Príncipe de 
Maquiavel no qual se estabelecia uma diferenciação entre o governo do território e o governo 
dos seus habitantes, agora, a prática governativa aparece associada apenas a ‘coisas’. Ora, 
para Foucault não se trataria de opor homens a coisas, mas antes de considerar os homens 
em múltiplas relações com essas ‘coisas’, abrangendo áreas tão diversas quanto a riqueza, a 
saúde, a fertilidade, epidemias, mortes, fome, hábitos, costumes, modos de pensar. A 
metáfora do navio é invocada para mostrar o quanto o governo de um navio implica não 
apenas uma atenção com comandantes e tripulação, quanto uma atenção com a carga, com 
eventualidades como tempestades, ventos ou rochas. O mesmo com o bom governo de uma 
família. Governamentalidade opunha-se, então, a soberania. Do que se tratava não era, já, de 
uma soberania que tinha como fim o exercício de si mesma, mas antes de uma correcta 
disposição das coisas para atingir fins convenientes para cada uma das coisas governadas. 
Esta transformação é significativa e é em volta dela que se viria a definir o tipo de relações da 
modernidade:   
 

“Uma série de finalidades específicas são o próprio objectivo do governo. [...] 
no caso da teoria do governo não se trata de impor uma lei aos homens, mas 
de dispor as coisas, isto é, utilizar mais tácticas do que leis, ou utilizar mais as 
leis como tácticas” (Foucault, 2004 f: 284). 

 
 De assinalar que mais do que a lei, são agora as tácticas que passam a definir os 
objectivos a atingir. Que esta nova forma de governo estava associada a um saber sobre os 
objectos a governar não parece constituir um ponto de grande novidade, mas que esse saber 
se construa com base numa racionalidade que é intrínseca à existência do próprio Estado é 
algo de novo. Não mais, como no Príncipe de Maquiavel, uma relação de exterioridade do 
Príncipe face ao território a governar, seria possível. Desde o século XVI, intensificando-se no 
XVII, que a arte de governo se vinha estabelecendo a partir de um conhecimento do Estado, 
basicamente designado por ‘estatística’, significando esta, precisamente, uma ciência do 
Estado. O princípio fundamental a essa arte de governo era organizar-se  de acordo com uma 
racionalidade que não assentava em regras transcendentais ou num modelo cosmológico. “A 
estatística é um elemento seguro e indispensável da administração, mas não é a compilação 
material dos números que basta; são eles como que as notas de música, que por si só nada 
representam, mas que, devidamente interpretadas, exprimem harmonias” (Margiochi, 1893: 
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29). A estatística era ela mesma construída a partir de princípios de razão que davam ao 
Estado a sua própria realidade. Mas esta arte de governo permaneceria imobilizada até ao 
século XVIII, altura em que surge um novo problema: a população. O foco da economia e da 
família como modelos dessa arte de governo vêem-se reelaborados e a estatística, até então 
ao serviço de uma administração soberana, converte-se no instrumento por excelência da 
tecnologia governativa. Toda a alteração física é passível de ser vista a partir da lente da 
moralidade e da estabilidade social. 
 À população como objecto de governo implicava situá-la agora como objecto de 
saber: a população tinha as suas próprias regularidades e estava exposta a uma série de 
causalidades que era importante tornar inteligíveis no sentido de prever o seu 
desenvolvimento. A família deixa de ocupar o lugar de modelo de uma prática governativa 
para se converter num elemento mais numa dinâmica populacional, funcionando, de agora 
em diante, como mais um instrumento da prática governativa. Vimos até aqui como o bom 
governo do Estado é condicionado por uma regularidade dos fenómenos e como essa 
regularidade é invocada em nome da segurança, do território, e da população. Em nome de 
algo, também, que passará a circular sob o nome de ‘felicidade’. Escreve Ian Hacking, “it was 
necessary to count men and women and to measure not so much their happiness as their 
unhappiness” (Hacking, 1999: 194). Os desvios eram utilizados como o móbil para a 
determinação das classificações a partir das quais os sujeitos deveriam pensar-se a si 
mesmos, dentro ou fora da norma. 

Para Bentham, arte e ciência são vistas no interior desta mesma dinâmica de 
felicidade populacional, inserindo-se, portanto, numa lógica de governamentalidade. O 
pensamento de Jeremy Bentham organiza-se segundo uma modalidade económica: maior 
felicidade para o maior número de indivíduos como a preocupação central de todo o 
legislador. Para atingir os seus objectivos de governo abrem-se duas possibilidades: a 
recompensa e o castigo. Não por acaso, um capítulo unicamente dedicado às artes e às 
ciências faz parte de todo um volume dedicado às recompensas. Constituindo duas áreas de 
conhecimento humano, as artes e as ciências, requerem da parte do governo de cada país 
diferentes métodos de tratamento. Bentham divide-as em duas categorias: aquelas de 
entretenimento e curiosidade e aquelas de utilidade, imediata ou remota. Às artes de 
entretenimento, ou seja, às belas artes, associa a música, a poesia, a pintura, a escultura, a 
arquitectura, a jardinagem ornamental. Entre estas ciências e artes de entretenimento e 
aquelas de curiosidade, a separação que por hábito se operou, parece não fazer sentido 
algum quando Bentham, precisamente, não dissocia da forma, a sua utilidade. A questão é 
simples e organiza-se segundo o princípio da utilidade como algo que se relaciona com uma 
fonte de prazer: 
 

“The utility of all these arts and sciences, - I speak both of those of amusement 
and of curiosity,  - the value which they possess, is exactly in proportion to the 
pleasure they yeld” (Bentham, 2007 [1811]: 149). 

 
Logo de seguida, Bentham vem colocar na mesa o princípio que está na base do 

resgate das artes como tecnologias policiais, isto é, de governo dos sujeitos: 
 

“All the arts and sciences, without exception, inasmuch as they constitute 
innocent employments, at least of time, possess a species of moral utility” 
(Bentham, 2007 [1811]: 151). 
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É, então, no alcance moral, que a sua utilidade estratégica, aqui, de uma economia 
governativa, é encontrada. A exposição de Jeremy Bentham continuava no largo espectro 
que as artes e as ciências abrangiam ocupando o lugar das paixões e ocupações perigosas, 
que precisamente o tempo de ociosidade proporcionaria. Seriam, aliás, excelentes substitutas 
para a embriaguez ou a paixão do jogo. Eram as artes e as ciências claramente entendidas 
como estratégicas para um estado regulado: 
 

“It is to the cultivation of the arts and sciences that we must, in great measure, 
ascribe the existence of that party which is now opposed to war: it has 
received its birth amid the occupations and pleasures furnished by the fine 
arts. [...] Such is the species of the utility which belongs indiscriminately to all 
the arts and sciences. Were is the only, it would be a sufficient reason for 
desiring to see them flourish and receive the most extended diffusion” 
(Bentham, 2007 [1811]: 151). 

 
As modalidades a partir das quais as artes seriam exploradas na arena educacional 

não iriam divergir, nos propósitos, daquelas expostas neste contexto da governamentalidade. 
Seriam, como à frente veremos, utilizadas como tecnologias disciplinadoras do corpo e da 
alma dos escolares e permitiriam extrair deles um saber. Em Portugal, a abrir o século XX, e 
na esteira do olhar que os pedagogos da Escola Nova lançavam sobre a infância, Faria de 
Vasconcelos viria defender as artes, aqui na circunstância de uma educação estética e dos 
trabalhos manuais, pelo seu alto valor moral. Enumerava, uma a uma, as vantagens da 
presença destas actividades na vida escolar: tenacidade, paciência, exactidão, sinceridade, 
emulação. Eis como o saber-fazer e a atenção dedicada a esse desafio interferia directamente 
na modelação do carácter dos jovens estudantes. Não havia já ele próprio mostrado como os 
trabalhos manuais permitiam à criança exprimir ideias, satisfazer desejos, corresponder, 
enfim, ao seu ‘natural’ instinto de construir, de inventar, de imaginar e de criar, sendo 
simultaneamente parte da sua educação social? Surgiam lado a lado com o ar livre, os 
passeios e ambientes campestres, os jogos, o desporto, a ginástica, e era de força moral que se 
falava: 
 

“Tout autant que les travaux manuels, les méthodes d’éducation intelectuelle 
visent au développement des forces morales de l’enfant, tendent à fair naitre 
en lui le sentiment que c’est le travail humain qui a créé la science et que celle-
ci n’a de valeur que par sa portée morale, dans le sens le plus large du mot. 
[...] il saisira par là combien de ténacité, de patience, de courage persistant, 
combien de hautes vertus il a fallu à l’homme pour percer peu à peu l’inconnu 
qui l’entoure. [...] leçons, classes, travaux manuels, travaux dans les champs, 
contribue à développer, à fortifier, à accroitre chez l’enfant non seulement la 
conscience de sa personnalité, non seulement le sentiment énergique agissant 
et celui de son individualité propre, mais égalemnt le sens social, la conscience 
de la vie collective” (Vasconcelos, 2000 a [1934]: 119-121). 

 
António Aurélio da Costa Ferreira, director da Casa Pia de Lisboa por inícios do 

século XX, escrevia que “a arte de educar” seria, fundamentalmente, “a arte de regular a 
conduta presente e futura dos que se têm de educar”. Daqui resultava a necessidade de lhes 
“conhecer a conduta”. “Educar”, prosseguia o psico-pedagogo, “é condicionar 
intencionalmente as reacções do indivíduo”. Mas dizer isto significava tão-só dominar toda a 
interioridade da criança, de modo a poder intervir directamente na sua alma: “trabalhar a 
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alma da criança com alma e com arte, com arte e com acerto, com acerto e com ciência, tal é o 
nosso escopo” (Ferreira, 1919: 17-20). Aquilo que da modernidade em diante se enfrentaria 
era a possibilidade aberta por um dispositivo de governo ágil e produtivo, que permitiria a 
aliança de governo de grandes conjuntos populacionais com a micro-esfera de governo de 
cada indivíduo por si mesmo, que se consubstanciaria no exercício que cada sujeito tomaria 
para si próprio de se aperfeiçoar como sujeito ético. Mas para cumprir esse objectivo, 
sistematizaria Faria de Vasconcelos, a pedagogia teria que se tornar científica, isto é, que se 
estabelecer a partir de uma racionalidade específica, numa dinâmica de potenciação do 
poder por recurso à ampliação do saber. Utilizando, por um lado, “uma série de ciências, 
como a biologia, a antropologia, a psicologia, a sociologia, a moral, a arte, etc., cujas 
aquisições e métodos lhe servem para melhor estudar, compreender, interpretar os factos e 
os problemas pedagógicos”, por outro lado, tratá-los como “factos naturais e positivos”, ou 
seja, teria uma vocação ‘genética’: “o educando deve elevar-se interiormente e não ser 
modelado exteriormente, deve instruir-se e não ser enchido de conhecimentos” (Vasconcelos, 
2010 a [1934]: 6, 7).  

Os modos a partir dos quais o governo do aluno vai adquirindo matizes que se 
aproximam de um auto-governo torna-se bastante evidente na circulação que se estabelece 
entre a disciplina e a liberdade individual. Esta articulação é conseguida a partir da 
vinculação das crianças e dos jovens aos exercícios físicos e de carácter manual. António 
Aurélio traça, para os primeiros anos do século XX, a paisagem da Casa Pia de Lisboa. Na 
atmosfera da sua descrição flutua o eixo de uma economia governativa onde liberdade e 
disciplina não são mais do que duas faces de uma mesma moeda:  
 

“Eu sei que muitas vezes se faz o reparo de que esta educação disciplinada, 
esta cultura de espírito e de obediência, pode levar ao sacrifício da 
personalidade do aluno [...] tornando-o um ser passivo, mecanizado, 
automático, que só sabe obedecer. Não preciso para refutar o argumento, e 
vencer o reparo, mais do que mostrar os nossos alunos nos seus recreios e 
apresentar as numerosas séries dos seus desenhos e trabalhos. É que ao lado 
da ginástica de comando, e da obediência, se liga grande importância à cultura 
dos jogos [...] e sobretudo ao mais absoluto respeito pela iniciativa do aluno 
nas primeiras aulas de desenho e de trabalhos manuais, excelentes e não 
menos importantes ramos da educação física, que muito contribuem para 
cultivar a personalidade do aluno, tornando cada um o melhor que pode ser, 
consoante é. [...] postos cada um no seu lugar, firmes, disciplinados, seguros, 
obedientes à lei geral que conduz à beleza e à ordem do conjunto” (Ferreira, 
1921 d: 285). 
 
 

As artes nos antípodas: nobres e marginais 
 
 Na sequência da moldura teórica que fui construindo ao tentar explicar o carácter 
disciplinador das práticas artísticas, quando me referi às artes como uma das modalidades 
de polícia, intentarei aqui dar corpo a essas mesmas linhas que foram sendo apontadas, 
fechando-as agora nos seus respectivos enquadramentos institucionais. É numa dinâmica de 
moralização das populações, particularmente dirigida para uma franja populacional de 
crianças e jovens ‘em risco’, que uma educação artística começa por ser concebida no nosso 
país e se vê inserida no sistema público de ensino. Que as artes tenham sido vistas como uma 
área privilegiada para a tutela de menores em risco, como hoje os designaríamos, 
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corresponde a um entendimento de que as artes seriam uma tecnologia capaz de 
transformar, a partir de dentro, aqueles que as praticassem. Falo, claro está, da Casa Pia de 
Lisboa, já atrás referida, mas não poderei, no entanto, deixar de notar que mesmo antes desta 
instituição, o Real Colégio dos Nobres contava já com as artes no seu currículo. Muito 
embora, nesta instituição de elites, fossem antes outras artes liberais a adquirirem uma 
primazia e estatuto do ponto de vista simbólico, adequadas à natureza nobiliárquica 
daqueles que ali se iam educar: cavalgar, esgrimir e dançar estabelecia-se como o trio de uma 
educação do corpo e da alma. Mas já no século XVII, John Locke nos seus pensamentos sobre 
a educação havia discorrido sobre o potencial que o desenho traria à educação de um 
gentleman, útil em diversas ocasiões, “but especially if he travel, as that which helps a Man 
often to express, in a few Lines well put together, what a whole Sheet of Paper in Writing 
would not be able to represent and make intelligible”. Nestas viagens, o desenho seria o 
instrumento por excelência, muito antes de a máquina fotográfica se vulgarizar, para registar 
edifícios, máquinas e hábitos estrangeiros, facilmente retendo e comunicando aquilo que, 
dito, seria rapidamente perdido. Não significava isto que se formasse um artista, - o que faria 
o jovem gentleman perder demasiado tempo com o desenho -, mas antes proporcionar-lhe 
umas luzes em perspectiva, o que lhe permitiria representar de forma tolerável tudo o que 
visse, com a excepção de rostos, para os quais concorreria mais o génio individual que cada 
um manifestasse para as artes (Locke, 1934 [1693]: 136, 137). Em relação à pintura, 
desaconselhava-a vivamente na educação nobre, por ser uma ocupação sedentária, por 
requerer mais a mente do que o corpo: 
 

“First, ill painting is one of the worst things in the world; and to attain a 
tolerable Degree of Skill in it, requires too much of a Man’s Time. If he has a 
natural Inclination to it, it will endanger the Neglect of all other more useful 
Studies to give way to that; and if he have no Inclination to it, all the Time, 
Pains and Money shall be employed in it, will be thrown away to no purpose. 
Another Reason why I am not for Painting in a Gentleman, is, because it is a 
sedentary Recreation, which more employs the Mind than the Body” (Locke, 
1934 [1693]: 178). 

 
 Fosse embora uma área a considerar na educação de um nobre, ser artista nunca por 
nunca aparecia como uma profissão própria para nobres.  
 Numa outra secção, e já sob o título de complementos necessários a um gentleman, 
Locke listava a dança, a esgrima e a arte da equitação, para além da música, que era aquela 
que deveria ocupar o último lugar porque para atingir um lugar de excelência, enquanto 
praticante, exigiria demasiado treino do pupilo. A dança, justificava-se pela graciosidade dos 
movimentos que proporcionaria para toda a vida, e pela virilidade, contudo, recomendava a 
sua introdução apenas quando a criança tivesse mais idade e força para dominar o corpo. 
Nessa situação, tudo se desenvolveria com um bom mestre, capaz de mostrar a maior 
liberdade e facilidade em todos os movimentos controlados do corpo. A esgrima e a arte de 
cavalgar apareciam como que naturalmente vinculadas ao processo de crescimento dos 
meninos nobres, - “as necessary qualifications in the breeding of a gentleman” -, de tal modo 
que seria uma grande omissão não as contemplar. Acima de tudo, para além da distinção 
que conferiam na formação de uma certa ‘persona estética’, configuravam-se como 
excelentes exercícios para a saúde, a esgrima sendo, no entanto, perigosa para a vida. 
Treinavam-se os movimentos e as posturas, bem como a capacidade de comando e, mais 
importante, o comando da própria vida: “teach him to get a Mastery over his Inclinations, 
and submit his Appetite to Reason” (Locke, 1934 [1693]:174-177). 
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 Deste modo, as artes na educação, não podem ser vistas senão na multiplicidade das 
formas que foram adquirindo, quer enquanto tecnologias de auto-governo, quer como 
mecanismos de distinção. Apesar de tudo não foram muitas as variações que daí derivaram. 
Ao nível das artes visuais, o desenho ocupou a centralidade da produção discursiva, a par 
dos trabalhos manuais, mais pelo século XX adentro. Tyrwhitt, discípulo de Ruskin e autor 
do Handbook of Pictorial Art, escreveria que "'all success must be won by hard and systematic 
exertion, which will save him from lower desires... Nobody expects that the whole of the 
working classes will at once take to drawing and entirely renounce strong liquor - but many 
may be secured from temptation to excess... Teaching children good drawing is practically 
teaching them to be good children'" (citado em MacDonald, 2004: 151). A aplicação 
disciplinada da observação e dos exercícios de representação eram percebidos como 
mecanismos capazes de transformar comportamentos. O disciplinamento do corpo, bem 
como o afastamento dos vícios e dos desejos 'mais baixos' funcionavam numa dinâmica de 
auto-governo e encetavam uma narrativa de salvação. Iremos pois considerar estas duas 
instituições, o Colégio dos Nobres e a Casa Pia de Lisboa, ainda que a entrada principal a 
partir da qual as abordamos seja a da presença das matérias de carácter artístico e oficinal 
como parte de um plano educativo dos seus habitantes. O maior estranhamento que daqui 
poderá resultar para o leitor do século XXI é a familiaridade que poderá sentir com ambas as 
instituições. Nelas se espelha aquilo que se viria a cristalizar como o modelo da escola que 
ainda hoje temos e que continua a organizar-se pelo mesmo padrão de racionalidade.  
 
 
O Colégio dos Nobres (1761): o desenho para ‘fidalgos’ 
 
 
 
 
                                       
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Fig. 3 - Exercício de esgrima no Real Colégio Militar,  
                                                                       Ilustração Portuguesa, nº 69, 27 de Fevereiro 1905 
 
 
 

“Terrível coisa é o estudo da língua Latina, se não se pode aprender sem 
golpes, ensinando-se as vulgares sem castigo, sem o qual aprendem quase 
todos a debuxar, dançar, esgrimir, e montar a cavalo, fazendo gosto de se 
aplicar a estes exercícios” (Mendonça, 1734: 147). 

 
 

“Que escolas temos no reino onde a fidalguia, na primeira idade, possa 
aprender a moderar as suas paixões?” (Sanches, s/d [1759]: 209). 
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 Por carta de lei de 7 de Março de 1761, era fundado em Lisboa o Real Colégio dos 
Nobres, instituição que teria uma vida de sete décadas, marcadas, para Rómulo de Carvalho 
(1959), por duas fases bem distintas. A primeira, de 1761 a 1772, ano em que nele foi abolido 
o ensino científico, e a segunda, desde esta data até 1837, ano em que o Colégio encerrou. No 
texto de fundação expressava-se a preocupação de criar uma zona de distinção para um 
grupo de alunos também ele distinto. À semelhança do que era comum em vários países da 
Europa, a consciência de que os estudos “se fariam mais férteis quando fossem cultivados 
em Colégios, nos quais a regularidade das horas, e a virtuosa emulação dos Estudantes” 
concorriam para um adiantamento nas profissões e uma maior disciplina, levava o legislador 
a percorrer o que havia sido a curta história do ensino de nobres em Portugal, para logo se 
deparar com um cenário de completo abandono, decadência e ruína (Carta de Lei de 7 de 
Março de 1761). A solução parecia encontrá-la num governo directo do colégio, interceptado 
apenas pela figura do reitor. Era das ruínas que se propunha agora construir:  
 

“Foi que o meio de restaurar de tantas, e tão deploráveis ruínas um 
Estabelecimento tão útil, e tão indispensável, não podia ser outro que não 
fosse o de excitar os Estatutos, e a forma do governo do sobredito Colégio de 
Escolas menores de Línguas, e de Artes, e de os fazer observar como antes se 
praticavam em tudo o que fosse aplicável ao tempo presente” (Carta de Lei de 
7 de Março de 1761). 

 
 Escrevendo em 1734 os seus Apontamentos para a Educação de um menino nobre, 
Martinho de Mendonça estava certo dos erros que comummente seriam cometidos na 
educação dos filhos da nobreza, não somente da nobreza portuguesa. O “demasiado regalo, 
luxo, e pouca frugalidade” com que seriam tratados estes jovens, “a dilação” ou até mesmo o 
“descuido em domar os primeiros princípios das inclinações viciosas”, bem como o “rigor 
em os castigar pelas faltas de advertência, ou de memória”, estariam na base do afastamento 
e do aborrecimento aos livros, por parte dos meninos nobres (Mendonça, 1734: 11, 12). Do 
que falava era de um rigor na educação dos nobres. E este rigor exercitar-se-ia. Quanto à 
questão mais pragmática se aos filhos da nobreza era mais útil ensiná-los em casa, se em 
colégios, estava certo de que esses espaços de socialização disciplinada revelavam mais 
vantagens para a formação do carácter: 
 

“É problema em matéria de educação, e ensino, se é melhor criarem-se os 
filhos em casa de seus pais, se em Colégios? Parecerá imprópria em Portugal a 
questão, porque ainda hoje falta neste Reino à nobreza aquele método de 
educação, que praticam as nações mais polidas [...]. Mas espero que não seja 
inútil a questão, porque creio, que o nosso Augusto Monarca, que às letras 
tem concedido a especial protecção, que admiram com inveja os Estrangeiros, 
reformará as Escolas, e fundará os Colégios” (Mendonça, 1734: 134, 135).  
 

 Em Portugal, era de um Colégio de nobres que se precisava. Formar as elites em casa, 
não só significava uma despesa muito maior para os pais, como se revelava incomportável, 
do ponto de vista das matérias de estudos, uma oferta tão diversificada como aquela que era 
desejável para esta curta margem da sociedade. “São poucos os pais”, afirmava, “que têm 
meios para sustentarem em sua casa Mestres capazes de ensinar a seus filhos os exercícios 
necessários de línguas, dança, espada e montar a cavalo”. Mas totalmente de evitar seria a 
mistura dos filhos dos nobres com toda a massa humana que os poderia desviar do seu 
destino social de nobreza. Dizer isto era dizer que as escolas públicas continham nelas os 
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germens do perigo, que ameaçavam a ordem de uma classe que buscava no estatuto os 
princípios naturais da manutenção de capitais e de posições sociais. Seria “impossível, que 
naquele geral concurso de meninos de diferentes condições, e idade, se não achem alguns, a 
quem já os vícios tenham estragado, e cujo exemplo, e sugestão poderá com pestífero 
contágio arruinar os primeiros fundamentos virtuosos, de quem os frequenta” (Mendonça, 
1734: 136, 138). Os perigos evidentes do vírus adquirido na mistura dos antípodas: 
 

“Perder a inocência de estragar a virtude, e de cair em execrandos vícios, em 
idade, que ainda não sabe conhecer a fealdade, e horror deles” (Mendonça, 
1734: 139). 

 
 O que se colocava então em questão era a necessidade de distinguir a ordem daquilo 
que seria o caos, o pertencimento e a exclusão, e a solução, enquanto não existissem os ditos 
colégios, poderia passar não pelo afastamento total face ao perigo, mas antes por uma 
aproximação cuidada e controlada. Era assim que Martinho de Mendonça propunha aos pais 
que tivessem possibilidade, que contratassem mestres e que juntamente buscassem “meninos 
pobres de pais limpos, e virtuosos” para criarem juntamente de seus filhos. O mecanismo 
que se procurava activar era já o que só numa socialização em dinâmica de grupo seria 
possível. O menino nobre aprenderia a lutar, não com as armas, mas consigo mesmo, para 
atingir os lugares para si imaginados: “servirão estes [os meninos pobres] de divertimento a 
seus filhos, que na competência, e desejo de se avantajarem, encontrarão fortes impulsos, e 
naturais incentivos para a aplicação, e estudo” (Mendonça, 1734: 141). Seriam eles a imagem 
a evitar, a prova constantemente materializada do quanto valeria a pena o trabalho  para não 
cair do lado da desordem, do outro lado, ali ao lado. O que, do ponto de vista de uma prática 
governamental e policial aqui me interessa focar, é a fabricação de lugares conceptuais que 
produzem eles próprios os sujeitos que os habitam. Uns e outros são colocados em oposição 
e como sendo naturais a um ou outro território. “Os primeiros são o que os segundos não são 
e vice-versa”. E essa oposição, explica Zygmunt Bauman, não é “testemunho da sua 
igualdade”. Muito pelo contrário, “como a maioria das outras oposições que ordenam 
simultaneamente o mundo em que vivemos e a nossa vida no mundo, esta é uma oposição-
chave entre interior e exterior” (Bauman, 2007 a: 64).  
 Do que se tratava, aqui, era de duas coisas distintas. Por um lado, governar a própria 
nobreza, protegendo-a dos perigos que ameaçavam a sua degeneração formal, por outro 
lado, de estabelecer, no amplo espectro social, uma linha de separação entre os nobres e os 
pobres ou os marginais. Interessante é percebermos que, nenhuma outra fórmula foi 
encontrada senão a da educação, para manter essa diferença. E uma educação que, encontrou 
nas artes, fosse o desenho, fosse a música, fosse mesmo numa educação física, a plataforma a 
partir da qual se gerariam duas linhas de transformação. Almeida Garrett (1829), como 
veremos, colocou-o de uma maneira bem explícita. As vantagens e os fins da uma educação 
artística estariam dependentes dos destinos sociais, e se, para uns seriam distracção e prenda, 
forma de ociosidade, para outros seriam antes a base de sustentação. Mas a criação de 
espaços legítimos de dominação ficou dependente da configuração interior desses espaços. 
As artes mostraram ser eficazes do ponto de vista da disciplina, do policiamento, do auto-
governo dos sujeitos, mas só se impuseram à custa da sua própria legitimação como uma 
esfera superior da cultura, capaz de ‘civilizar’. Por outro lado, ainda, a definição das zonas 
de legitimidade deixava bem clara a ideia de que havia uma partição do sensível e por isso 
veremos, à frente, desenvolver-se a distinção entre o tipo de ensino de desenho a ministrar, 
de acordo com aquela que será a posição social futura a ocupar pelo aluno. 
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 Pierre Bourdieu colocou a questão a partir da formulação do próprio problema da 
formação do ‘estado de nobreza’. A estas escolas de elite, como lhes chamou, associou o 
desejo de preparar um grupo para entrar directamente no campo do poder. Associou 
igualmente os rituais de institucionalização tornando-os inseparáveis da necessidade de 
produzir um interior e um exterior: “the technical function of elite schools does not 
effectively disguise their social function as agents of ritual exclusion, or give a seemingly 
rational justification to the ceremonies of consecration through which societies claiming to be 
rational produce their nobility” (Bourdieu, 1996 c: 73). É o que veremos a partir dos estatutos 
que presidiram à criação do Colégio dos Nobres em 1761: 
 

“Hei por bem estabelecer na Minha Corte, e Cidade de Lisboa um Colégio 
com o título de Colégio Real dos Nobres, para nele se educarem cem 
porcionistas” (Carta de lei de 7 de Março de 1761). 

 
 O número de pensionistas inicial contabilizava-se em cem, e as condições de 
admissão eram claras. Saber ler e escrever, não ter menos de sete nem mais de treze anos, e 
sobretudo possuir o “foro de moço fidalgo”. A pensão paga ao Colégio fixava-se nos cento e 
vinte mil reis, pagos adiantados “em dois quartéis” (Carta de lei de 7 de Março de 1761). 
Toda a organização institucional revela uma racionalidade disciplinar própria das 
instituições de carácter total. O modelo de internato, como veremos também na Casa Pia de 
Lisboa, obriga a uma regulamentação exaustiva da vida no seu interior.  A instituição ocupa 
a totalidade do tempo dos seus habitantes, fechando-os num espaço, rompendo todas as 
barreiras que se instalariam nos diferentes domínios da vida: aqui, “todos os aspectos da 
vida são realizados no mesmo local e sob uma única autoridade” (Goffman, 2003: 19). Todas 
as actividades se organizam em torno do horário e é o cumprimento de uma tarefa que 
possibilita a subsequente e a manutenção de um padrão regular capaz de estabelecer a 
ordem. Todos os colegiais “poderiam ir ter as férias a casa de seus Pais, ou Parentes”, mas o 
momento de retorno era o último dia do mês de Setembro. A zona de permeabilidade ao 
exterior configurava-se como uma sala comum, na qual se receberiam as visitas, sem que 
contudo este tempo de conversa pudesse sobrepor-se ou anular qualquer das obrigações do 
aluno. A linha disciplinar acentuava-se naquelas que se referiam como as regras da casa. 
Centremo-nos nas relações e no regime das aparências. Para que entre os colegiais reinasse a 
“mais perfeita harmonia”, todos se tratariam com “fraternal igualdade” sem que se 
arrogassem de distinções entre si e muito menos se poderiam mover práticas ou “disputas 
com semelhante motivo”, sob pena “de lhes ser estranhado pela primeira vez”, de lhes ser 
aplicada a pena de “cárcere pela segunda” e de “irremissível expulsão pela terceira”. A 
mesma racionalidade de homogeneização da nobreza respeitava ao vestuário. A forma de 
apresentação de um face aos outros colocava em evidência, tal como nos mosteiros, a 
barreira entre o mundo da instituição e o mundo ‘lá fora’, sendo que o recolhimento que aqui 
se efectuava era como que a potenciação de uma força de poder para o futuro, e não, como 
nas ordens religiosas, um futuro ele próprio de isolamento do mundo: 
 

“8. A mesma igualdade se observará nos vestidos. Em casa usarão todos (sem 
excepção ainda do Reitor) do vestido Talar, a que se chama vulgarmente 
Granacha. Quando saírem fora do Colégio poderão os Primogénitos usar de 
casacas, e vestidos de Pano, ou quaisquer outros Estofos que não sejam de 
seda. Os que forem filhos segundos, ou terceiros, usarão de vestidos 
chamados de Abatina, Talares, ou de capa curta conforme as ocasiões. E todos 
usam de Hábito distinto, pendente, e uniforme, no qual haverá de uma parte a 
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Imagem de Nossa Senhora da Conceição, e da outra a Inscrição do Colégio” 
(Carta de lei de 7 de Março de 1761).  

 
 A codificação do vestuário é apenas parte de um regime de aparências que tem como 
objectivo disciplinar os corpos, torná-los parte visível de uma política de distinção, no caso 
dos nobres, e de uma política de correcção, no caso dos marginais. A construção dos edifícios 
escolares e das salas de aula, a produção de materiais de instrução, o design de uniformes e a 
fixação de códigos de vestir, foram parte da organização de uma estética que contribuiu para 
a definição dos limites interior/exterior das escolas (Dussel, 2005). Por razão alguma, excepto 
as descritas no regulamento, poderiam os nobres apresentar-se diante dos seus iguais sem 
envergarem as ditas granachas:  
 

“Atendendo porém que o vestido de Granacha não é acomodado para os 
exercícios de montar a cavalo, de jogar a espada, e dançar: Permito que os 
Colegiais nas ocasiões, em que se exercitarem naquelas Artes, possam usar de 
vestido competente; com tanto que o larguem imediatamente que se findarem 
as Lições, para vestirem as referidas Granachas” (Carta de lei de 7 de Março 
de 1761). 

 
 O regulamento estendia-se às línguas de conversação e aqui, as línguas vivas eram 
incentivadas, por oposição ao Latim, a língua morta, “mais própria para os ensinar a 
barbarizar, do que para lhes facilitar o conhecimento” dela (Carta de lei de 7 de Março de 
1761). Desta forma, e consoante as propensões individuais, conversariam sempre em 
português, francês, italiano ou inglês.  
 A figura do reitor dominava a paisagem do colégio. Teria a seu cargo “o governo do 
Colégio” e seria “Pessoa de Letras, e Virtudes”, castigaria os desassossegos e os barulhos, 
zelaria pela manutenção do asseio e da decência (Carta de lei de 7 de Março de 1761). O 
espaço disciplinar dividia-se em parcelas de tempos, de espaços e de tarefas. A distribuição 
das horas de estudo que dos conventos se infiltra nas escolas e nas fábricas e nas prisões. “O 
horário”, diz Foucault, “é uma velha herança” assente em “três grandes processos – 
estabelecer as cesuras, obrigar a ocupações determinadas, regulamentar os ciclos de 
repetição” (Foucault, 2004 e: 127, 128): 
 

“No Inverno, ou desde o primeiro de Outubro até à Páscoa, se tocará pelas 
seis horas e três quartos: às sete estarão vestidos os Colegiais. Das sete até às 
sete e três quartos estudarão. Desde este tempo até às oito e meia ouvirão 
Missa, e almoçarão. Das oito e meia até às dez e meia terão Aula. Das dez e 
meia até às onze e um quarto descansarão. Daí até ao meio dia jantarão os 
Colegiais com o Vice-Reitor, e Prefeito, que estarão prontos a esta hora, 
ficando só livre ao Reitor e Professores jantarem quando lhes for mais 
cómodo. Do meio dia até uma hora terão recreação. Depois dela até às duas 
horas Estudo. Das duas horas até às quatro e meia Aula. Das quatro e meia até 
às cinco e meia recreação. Às cinco e meia irão com o Prefeito, ou Vice-Reitor à 
Igreja tomar a benção a Nossa Senhora. Das seis até às oito e um quarto, 
Estudo. Dele até às nove, Ceia. Das nove até às nove e meia, tempo livre. E às 
nove e meia se devem recolher a dormir todos os referidos Colegiais 
indispensavelmente” (Carta de lei de 7 de Março de 1761). 
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 Para o Verão, alteravam-se em uma hora todos os requisitos regulamentares. Os 
planos de estudos eram extensos. Aprenderiam as Línguas Latina e Grega, Retórica, Poética, 
Lógica e História. Numa segunda fase teriam as línguas francesas, italiana e inglesa, sendo 
obrigatório que as duas primeiras soubessem. Aprenderiam ainda Matemática, Arquitectura 
Militar e Civil, e, finalmente, Desenho. Completava-se o rol de matérias com a Física e com as 
Artes de Cavalaria, Esgrima e Dança. A tipologia dos saberes que compunham este menu de 
conhecimentos era produtora da própria distinção. O capital simbólico aqui mobilizado não 
deixa dúvidas relativamente ao campo de que é produto e que simultaneamente vai 
produzindo. Muito principalmente em relação àquelas que eram entendidas como as artes 
liberais: andar a cavalo, lutar com a espada e dançar. Na recta final de vida do Colégio, em 
1835, seria introduzida música vocal e instrumental. O monopólio destas actividades pela 
classe nobre era convertido na própria nobreza de as praticar (Bourdieu, 1996 c: 79). 
 Ainda que as arquitecturas militar e civil fossem percepcionadas como próximas da 
matemática, era ordenado que se anexassem vizinhas do Desenho e que houvessem 
professores diferentes para cada uma das áreas. O professor de arquitectura militar ensinaria 
“as regras gerais da fortificação”, os “diversos métodos regulares, e irregulares de fortificar 
as Praças”, “os modos de fazer, e defender um sítio”, “as Fortificações dos Campos, e 
Exércitos”. O desenho como instrumento facilitador da aquisição do saber era evidenciado: 
“os irá costumando ao Desenho, pondo-lhes diante dos olhos as Lições, que lhes der 
executadas em pequenos modelos de madeira, à vista das quais lhes mostrará o uso, e a 
necessidade de cada uma das partes que os constituírem”. Visava-se um ensino com uma 
forte ligação à realidade, por modo a anular o enfado dos nobres. O professor de arquitectura 
civil, depois dos conhecimentos e regras elementares passaria à explicação das medidas e das 
proporções. De modo semelhante o professor de Desenho ensinaria as noções e “principais 
medidas”, as “respectivas proporções” que “constituem os fundamentos desta Arte”. As 
aulas de arquitectura militar e civil organizar-se-iam pela manhã, nos dias determinados, e 
nessas tardes, com o auxílio do professor de Desenho, tentar-se-ia que se unisse a teoria à 
prática de modo a que os alunos formassem ideias “claras” e “distintas” do que se lhes 
ensinava (Carta de lei de 7 de Março de 1761). Pelo que então ficou escrito nos estatutos e 
regulamento do Colégio dos Nobres, fácil é perceber que as diferentes áreas disciplinares se 
organizavam mais em torno dos seus próprios temas do que pelo estabelecimento analítico 
dos vários pontos a abordar e suas respectivas metodologias. Nem se vislumbram objectivos, 
nem metodologias de amplo alcance, nem tão pouco programas, e mesmo a progressão no 
ensino é deixada no limbo da indefinição. Mas é nessas poucas directrizes orientadoras que a 
figura do professor vai encontrar o espaço da liberdade regulada. 
 A prática do professor, de qualquer área, entrosava na dinâmica de governo pela 
vinculação à descrição, através do registo escrito. Deveria especificar numa ‘minuta’ uma 
“ideia clara do método pelo qual” pretendesse ensinar, descriminar um “catálogo dos livros” 
por onde deveriam os discípulos estudar, e um outro, para aqueles discípulos que se 
achassem em estado de “passar das Lições das Escolas a exercitar-se pela sua própria 
aplicação nas Faculdades” (Carta de lei de 7 de Março de 1761). 
 O Colégio dos Nobres ver-se-ia extinto pelo decreto de 4 de Janeiro de 1838 por não 
estar já em “harmonia com a constituição política da monarquia, em razão de ser por seu 
instituto uma escola privilegiada” (Ribeiro, 1876: 322). Contudo, esta discussão não era já 
completamente nova. Ainda nos anos vinte do século XIX o parlamento português discutia o 
carácter privilegiado do Colégio. Debruçavam-se sobre duas questões: a do pagamento aos 
professores com verbas do tesouro público e a extinção do estabelecimento. O colégio era 
então apontado como anti-constitucional por se dedicar “à instrução pública exclusiva de 
uma classe da sociedade”. “E que se ensina lá? Filosofia, grego, latim, desenho, retórica, 
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etc.,”, “até aqui vemos aulas de esgrima e dança, e o mestre das obras pago pelo subsídio 
literário”. Ora, todas estas ciências não se ensinam em Lisboa em muitas aulas públicas e 
particulares?” A resposta era simples. Quanto às verbas, o parecer era negativo. Os ditos 
nobres que fossem estudar “onde vão os mais”. “Quem quiser mestres particulares que lhes 
pague, que os cidadãos têm bastantes escolas públicas onde aprendam” (debate parlamentar 
de 11-01-1823). 
 
 
A Casa Pia de Lisboa (1780): de ‘marginais’ a ‘artistas’ 
 
 
 
                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fig. 4 – Exposição de arte dos antigos alunos da Casa Pia de Lisboa,  
              Ilustração Portuguesa, nº 932, 29 de Dezembro de 1923 
 
 
“Não me parece que seja demasiada exigência apertar em moldes severos a disciplina 
de uma colectividade, através de cujas fileiras passam, no decurso dos anos, tantos 
milhares de rapazes – os homens do futuro, que serão artistas, operários, homens de 
ciências e de letras” (Margiochi, 1893: 23). 
 
 “As vocações artísticas são frequentes e enérgicas nesta terra notável [...]. O talento 
como a fé não conhece distinções sociais, muitas vezes sem razão que as justifique, e ele 
lá vai despontar no albergue que oculta a miséria” (Samodães, 1866: 5). 

 
 

A Casa Pia de Lisboa, instituição portuguesa criada em 3 de Julho de 1780 pelo 
Intendente Geral da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique, constitui-se como uma das 
primeiras instituições de acolhimento e regeneração de crianças e jovens hoje considerados 
como ‘em risco’ (Martins, 2007; 2010). Desde os seus alvores, a Casa Pia de Lisboa marcou e a 
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paisagem educativa portuguesa, constituindo-se como um laboratório da modernidade 
pedagógica (Ó, 2005). Foi aí que se desenvolveu de modo sistemático o ensino das artes, 
então consideradas como um destino desejável para as crianças e jovens tutelados pela 
instituição, e onde o conceito de ensino integral do aluno adquiriu máxima expressão. Por 
outro lado, na Casa Pia desenvolveram-se técnicas disciplinares e de normalização da 
infância e juventude anormais e desviantes. Da sua população inicial faziam parte alguns 
orfãos de ambos os sexos e 13 mendigos, que se distribuíram numa primeira fase por duas 
oficinas para adultos: a Casa da Força para os homens e a Casa de Correcção de Santa 
Margarida de Cortona, para as mulheres. Uma década depois, em 1792, a Casa da Força 
contava já com 340 indivíduos (Carvalho, 1935: 17).   

Na Memória da comissão que em 1821 era encarregada de visitar a Casa Pia de 
Lisboa pode ler-se que “havia nesta Casa Pia Mestres, que ensinavam a fabricar lonas, brins, 
cabos de laborar, tecidos de algodão, seda, meias, panos de linho, e fiações para estas 
diferentes manufacturas”. Depressa acedemos a essa preocupação inicial da instituição em 
acolher e regenerar por meio do trabalho e lutando contra a ociosidade. Nesse sentido, havia 
também “Casas de Correcção para um e outro sexo” e “Casas para onde passavam aqueles 
que estavam corrigidos, indo ali aprender as obrigações Católicas e civis”. Deste quadro 
inicial dizia-se ainda da existência de “duas Casas onde estavam os Órfãos de um e outro 
sexo”, uma “casa, com o título de Santa Isabel, onde estavam as Órfãs de tenra idade” assim 
como “as filhas ainda inocentes de mulheres desgraçadas”. Como se não bastasse já a esta 
vasta paisagem de ‘espécies’ marginais, apontava-se ainda uma outra casa na qual “se 
recolhiam Órfãos de menor idade para aprenderem as primeiras letras” e um colégio, “de S. 
José para Órfãos, que pela sua idade não podiam entrar para a Casa de educação”. 
Estabelecia-se ainda um “colégio onde se ensinava a língua alemã” e a “escrituração 
mercantil”, o colégio de S. Lucas onde se ministravam aulas de farmácia, desenho, gramática 
latina, anatomia especulativa, as línguas inglesa e francesa e matemática. “Uma Aula de Arte 
obstetrícia para homens, e mulheres, em horas desencontradas”. Para além destes 
estabelecimentos e aulas, a fase inaugural da Casa Pia contou com a Academia do Nu, com 
um Colégio em Coimbra para as Ciências Naturais, um Colégio de Arte Obstetrícia na 
Dinamarca e um outro em Edimburgo, bem assim como o Colégio das Belas Artes, em Roma, 
para onde foram estudar os primeiros bolseiros portugueses (Macedo, Silva, Trigoso, 1821: 
388, 389). 

Dizia-se, neste mesmo relatório, que no momento inicial da Casa Pia não era visível a 
regra de acolhimento, senão a regra da “necessidade”. A regra que se viria a instalar, pouco 
depois, seria a de que “os rapazes não pudessem entrar senão desde os 10 até aos 14 anos” e 
essa era então a regra, determinada, claro está pela projecção para o futuro: “ali se 
conservam até terem acabado de aprender os ofícios a que se destinam”. As raparigas 
entrariam dos sete aos 10 e até terem, também, “destino fixo” (Macedo, Silva, Trigoso, 1821: 
396, 397). 

Em 1822, António José Pedroso de Almeida, escrivão da Fazenda da Casa Pia, 
entregava ao Director uma carta, na qual, para além dos objectos concernentes à escrituração 
e contabilidade da Casa Pia, acrescentava reflexões sobre a reforma do estabelecimento. 
Nessa altura não havia qualquer dúvida de que “formar um Colégio de Artistas” era o 
destino da Casa, “recolhendo a ele indivíduos totalmente desamparados, e de uma idade em 
que ainda se carece de educação” (Almeida, 1822: s/p). 
 As dinâmicas desenvolvidas neste contexto deixam-nos perceber uma progressiva 
afinação de tecnologias de governo, então em expansão no movimento mais geral de 
afirmação dos Estados-Nação, directamente relacionadas com a regulação do 
comportamento e conduta dos seus primeiros internados e alunos. Esta instituição educativa 
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começa por se assemelhar àquilo que Erving Goffman (2003) definiu como uma instituição 
total, quer por esse movimento de inclusão de grupos socialmente excluídos, quer pelos 
processos de normalização que aí ocorriam, tendo como objectivo último a integração dessas 
populações no tecido social. As instituições de carácter total como a Casa Pia de Lisboa são a 
resposta estratégica a uma força de governamentalidade que se impõe como universal, ou, 
nas palavras de Zygmunt Bauman, poderíamos antes dizer que “o convite da lei à 
universalidade soaria cínico não fosse a inclusão que ela faz do excluído por meio de sua 
própria retirada” (Bauman, 2005 b: 43). A produção dessa categoria de 
‘marginalizados/excluídos’ é o que confere o direito a uma tutela fundada num cuidar que 
não deixará nunca de se manifestar como condicional (Martins, 2007). Atentemos, por 
exemplo, a alguns pormenores disciplinares e de isolamento que compunham as ‘regras da 
casa’: 
 

“De Setembro até Abril levantam-se todos os Órfãos de ambos os sexos às 6 
horas da manhã, e no resto do ano às 5. Logo que estão levantados lavam-se, 
fazem as suas orações, consertam as camas, e vão almoçar. [...] Às 8 horas 
principiam as Aulas de primeiras letras, que duram até às 10. [...] Às 10 horas 
voltam para as oficinas os rapazes que se empregam nelas. [...] Acabado o 
jantar, os das oficinas têm as suas sestas, no tempo competente; os outros 
descansam, ou brincam, até às 2 horas, que vão para as Aulas com os das 
oficinas que não tinham ido pela manhã: acabam estas às 4. Daí até às 8 
continuam uns nas oficinas, e os outros brincando até que àquela hora toca ao 
Refeitório para a ceia” (Macedo, Silva, Trigoso, 1821: 397, 398). 

 
 A organização do tempo e das tarefas, o isolamento e a vigilância, estabelecem-se 
como os primeiros mecanismos de produção de corpos ‘úteis’ e ‘dóceis’. A teoria geral do 
adestramento, explica Michel Foucault, é aquela que une ao corpo que é analisável, o corpo 
que é manipulável, que pode ser submetido e transformado e que, sobretudo, aprenderá a 
desejar para si mesmo, transformar-se profundamente (Foucault, 2004 e: 118). De forma 
semelhante, no princípio de racionalidade, mas assumindo uma aparência outra que garantia 
e sublinhava as distinções, também o vestuário dos alunos da Casa Pia era regulamentado: 
 

“O vestuário de que usam os rapazes é composto de um jaleco de pano 
alvadio, ou azul, e de calças de pano no Inverno, e de brim no Verão. A roupa 
branca é ordinariamente de algodão, poucos usam de meias, mas quase todos 
de botins. As raparigas não usam de uniforme fixo; usam de chitas no Verão, e 
de baeta no Inverno” (Macedo, Silva, Trigoso, 1821: 397). 

 
Sob o título 'o que foi, o que é, o que deve ser a Real Casa Pia', Francisco Simões 

Margiochi, provedor da instituição ao fechar do século XIX, caracterizava o estabelecimento 
como uma "instituição complexa" e resgatava as palavras de Latino Coelho: 
 

"'A Casa Pia de Lisboa, instituída no Castelo de S. Jorge, em 1780, era um 
vasto e complexo estabelecimento consagrado ao mesmo tempo à correcção, 
ao ensino e ao trabalho. Era simultaneamente penitenciária, escola e 
manufactura. Tinha por destino redimir as pessoas degradadas pelo vício, ou 
salvar da perdição as indigentes. Era a caridade oficial o seu objecto, mas a 
caridade produtiva'" (Margiochi, 1893: 6, 7). 

 



 

117 

A complexidade da instituição desenhava-se na tipologia das ‘espécies’ que acolhia, 
habitantes das franjas, mais próximos do louco e do criminoso do que da normalidade. Era 
essa, por si só, a razão mais do que suficiente para cuidar, corrigir e tratar. Na Casa Pia de 
Lisboa o gesto foi sempre levado em profundidade, acima de tudo era esta uma casa onde a 
ortopedia moral se executava não somente pela imposição directa da disciplina, pela 
presença de todos os ‘engenheiros’ da alma (professores, psicólogos, médicos escolares), mas 
pela infiltração na alma do aluno, numa exposição permanente do seu ‘eu’, fosse no olhar 
que o objectivava como habitante da instituição (formas de notação, de registo, de 
representação, de acumulação e circulação de saberes sobre o aluno, projectando imagens 
daquilo que cada um deles deveria ser), fosse, progressivamente, pelos hábitos de trabalho e 
mecanismos activadores da introspecção: 
 

“Considerando que é da maior conveniência incutir no espírito das crianças o 
amor ao trabalho, a necessidade, a conveniência, a indispensabilidade de 
concorrer cada um com o esforço da sua inteligência, das suas forças físicas, 
para o jogo harmónico das funções da vida social” Margiochi, 1894 b: 6). 
 

Tratava-se de corrigir, normalizar, domesticar, mas sempre através do funcionamento 
de técnicas que despoletariam no sujeito uma vinculação e uma vontade de transformação 
num outro sujeito socialmente enquadrado e profissionalmente produtivo. Não por acaso, o 
regime de internato assumido pela instituição desde as suas primeiras décadas de 
funcionamento apresenta-se como a solução mais adequada para a educação dos seus 
alunos. As práticas institucionais de modelos escolares de internato estão próximas das 
formas prisionais ou conventuais. Esta genealogia é muito evidente no tipo de relações em 
que a figura do professor se assemelha à do padre que tem como função conduzir o seu 
rebanho a um espaço de verdade. A dupla poder-saber aparece como um conjunto 
tecnológico, – um prolongando o outro –, que esboça e constrói os sujeitos a que aplica os 
seus instrumentos. Como ‘estufa’ para mudar pessoas, a Casa Pia conseguiu reunir o 
substancial da cela prisional, da oficina e do hospital. Importava treinar o aluno casapiano de 
uma forma também ela total: trabalhar as faculdades da alma, a inteligência, a sensibilidade 
e a vontade. 

Em 1859, era nomeado provedor da Casa Pia de Lisboa, José Maria Eugénio de 
Almeida. Quando publica o seu primeiro relatório, em 1861, conseguimos perceber a lâmina 
da racionalidade governativa que fez passar de alto a baixo por toda a instituição. 
Denunciava o número excessivo de alunos, a falta de condições higiénicas do espaço, a 
proliferação de doenças oftálmicas, a indisciplina, a má alimentação dos órfãos, a falta de 
regulamentação. Todas estas questões procurou resolver, quer pela diminuição do número 
de alunos, quer pela reabilitação dos espaços proporcionando ar puro e evitando a 
humidade, quer pelo isolamento dos sãos: “ar puro durante o dia e a noite”, “a limpeza do 
corpo e das roupas”, “os exercícios e os recreios”, “a alimentação suficiente e própria”, “as 
visitas sanitárias frequentes”, “sobre todos estes objectos providenciaram diversas portarias 
da administração da Casa Pia” (Almeida, 1861: 63).  

A acção do provedor tinha um alcance maior ainda, propunha-se alterar o plano de 
estudos. Considerando prematura, - dado o estado de atraso em que dizia estarem, ao 
tempo,  os alunos da Casa Pia -, a inclusão de uma educação primária superior, concentrava-
se na instrução primária elementar. E era nesse intervalo de dois ou três anos, no qual os 
alunos se preparariam a nível elementar, que se deveria então “consultar a experiência das 
aulas ultimamente criadas e aproveitar os ditames que ela for ensinando para organizar o 
resto do ensino”. Assumia que esse era um processo, “parte de um plano” que mais tarde se 
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desenvolveria e se completaria. Falava de uma educação útil. Reformaria a aula de desenho, 
dando-lhe “uma feição mais congruente com as aplicações que deve ter nas futuras 
ocupações dos alunos” (Almeida, 1861: 71, 72). Em 1866, José Maria Eugénio de Almeida 
nomeava como provisor de estudos José António Simões Raposo. “Um provedor doido, um 
director dos estudos doido, e oito professores doidos”. Era assim que D. António da Costa 
ironicamente felicitava a acção ‘milagrosa’ de Eugénio de Almeida. “Perdão”, continuava, 
“ia-me esquecendo mencionar outro doido: um professor de ginástica, e, de mais a mais, 
procurado no estrangeiro”. Apontava os defeitos de Eugénio de Almeida: “pensava, lia e 
visitava com utilidade os estabelecimentos estrangeiros” (Costa, 1870: 118). 

No Relatório que Simões Raposo escreve a propósito dos seus três primeiros anos de 
trabalho no plano de estudos da Casa Pia, depois dos comentários tecidos a propósito da 
transformação da Casa Pia empreendida por Almeida, dedicava-se a elaborar para a 
educação física, intelectual, e moral e religiosa, princípios que presidiam ao seu exercício. No 
seu discurso começava a materializar-se aquela que viria a instalar-se definitivamente como 
a gramática da modernidade escolar. Do ponto de vista pedagógico, começava por 
estabelecer horários, a graduação dos exercícios, as recompensas e as punições:  
 

“Todo o meu sonho dourado é chegar a um dia em que o professor tenha tudo 
feito na sua aula; colecções de problemas graduais em extensão e intensidade 
e relativos a todos os assuntos dignos de serem tratados na escola prática e 
racional; colecções de assuntos próprios a desenvolver a inteligência, o senso 
prático das crianças, e a despertar-lhes no coração os sentimentos da honra, do 
trabalho, da economia, da justiça e da caridade; mas assuntos escolhidos, e 
gradualmente transmitidos, ora intuitiva ora analogicamente ao ânimo e à 
consciência das crianças, assuntos tirados da vida usual, dos seus próprios 
brinquedos, das suas triviais ocupações e finalmente de tudo o que possa ser 
aplicado à vida real” (Raposo, 1869: 15). 

 
 Nesta sequência, estabelecia a utilização dos diários de classe, nos quais os 
professores de cada cadeira deveriam registar e descrever todos os assuntos tratados nas 
lições. Esforçava-se por imprimir ao ensino um carácter não só prático mas útil. Bania a 
utilização, pelas crianças, das gramáticas e dos compêndios, e aos professores, aconselhava-
os a “qualquer que fosse a verdade ou série de verdades que pretendessem transmitir”, que 
colocassem o aluno frente a objectos reais, a figurações, que desenhassem ou que 
descrevessem os objectos. Do lugar do tédio, a escola moderna transformava-se, de acordo 
com “as necessidades da vida real”, e o professor surgia mais como o ‘artista’ do que como o 
‘sábio’ (Raposo, 1869: 18, 19). Como apontaria nas Auroras da Instrução, D. António da Costa, 
a Casa Pia de Lisboa invertia a racionalidade do que até aí havia sido todo o ensino em 
Portugal. Ela era, certamente, e uma vez mais, o laboratório da sociedade portuguesa. Ao 
nível da organização da aprendizagem, aquilo que antes começava do “desconhecido para o 
conhecido”, era agora preconizado “do conhecido para o desconhecido, o que antes era “do 
difícil para o fácil”, agora o era “do fácil para o difícil”, “da memória sacrificada para o 
esquecimento imediato, do inferno real para o céu apenas entre-sonhado”, agora seria mais 
correcto dizer-se “da satisfação para a alegria, da compreensão que percebe para a memória 
que retém, da verdade natural para a verdade prática” (Costa, 1870: 122). Implantava-se, no 
tecido português, “a escola do século XIX!... a escola do futuro!” (Raposo, 1869: 19). 
 Os professores da Casa Pia de Lisboa não deveriam nunca esquecer que os alunos da 
casa, “destinados pela maior parte às artes e ofícios”, precisariam de uma instrução que fosse 
“real”, não de uma instrução “aparatosa” (Raposo, 1869: 28). De resto, toda a mecânica que 
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compunha a regulamentação do ofício do aluno, se detalhava em pormenores práticos que 
visariam prepará-lo para a sua futura inserção social. Do ponto de vista disciplinar, os 
castigos e os prémios eram instituídos como tecnologias disciplinares, mas também 
tecnologias que visavam entranhar-se na alma. Eram premiados os bons comportamentos e 
os bons aproveitamentos. Os melhores alunos de algumas cadeiras passariam a monitores e 
ao pescoço trariam o distintivo honorífico. A vida escolar transformava-se numa 
capitalização de pontos:  
 

“Art. 14º Haverá uma bandeira que pertencerá mensalmente à cadeira cujos 
alunos houverem tido melhor procedimento. Esta bandeira terá no meio as 
iniciais destas palavras – amor – respeito – ordem. – Os alunos da cadeira que 
ganhar a bandeira terão direito a cinco bons pontos cada um. 
[...] Art. 16º Todo o aluno que no fim do ano escolar tiver 600 bons pontos terá 
direito a um prémio de aplicação.  
[...] Art. 20º Os dez alunos que no exame final de Desenho apresentarem os 
desenhos mais perfeitos terão direito a um prémio de Desenho” (Raposo, 1869: 
31). 

 
 A lista dos bons pontos e das regras para os obter era extensa. O que se visava: corpos 
disciplinados e úteis, mas sujeitos capazes de se subjectivarem no exercício do governo de si 
mesmos. Haveria o quadro de honra e no final do ano a distribuição dos prémios. Os 
castigos funcionavam pela operação aritmética da subtracção aos bons pontos, para além do 
cumprimento de tarefas e isolamento do grupo durante esse período de execução da pena. 
Classificações inferiores a oito, em qualquer lição, retiravam um bom ponto, inferiores a 
quatro, dois bons pontos e igual a zero, três bons pontos. Em exame, o rigor aumentava. 
Neste caso, uma classificação menor do que oito valores subtraía 10 pontos e menor ainda do 
que quatro, faria perder vinte bons pontos. Menos um ponto por “cada borrão – boneco ou 
palavra escrita, etc” que aparecesse nos cadernos, feito de propósito, aliviaria dois pontos ao 
acumulado pelo aluno. Desatenção, menos outro ponto, insistindo na desatenção, dez 
minutos junto à parede de costas voltadas para a classe e menos três pontos, voltando a 
insistir, passaria ao banco da correcção e aqui eram menos cinco pontos por dia (Raposo, 
1869: 33). Por si só, esse isolamento funcionaria como a activação do trabalho da consciência. 
Entregue a si mesmo, o aluno deveria esvair-se nos seus pensamentos e reconsiderar as suas 
atitudes. A eficácia da pena seria no campo da moralidade. 
 A educação era abordada pelo provisor de estudos em seis áreas que, embora 
comunicantes entre si, particularizavam-se no seu alcance: educação dos sentidos, educação 
física, educação intelectual, educação moral, educação económica e educação social. Iremos, 
neste trabalho, centrar-nos apenas no desenvolvimento do programa de desenho linear, 
naquelas que eram as suas premissas. 
 Iniciava-se o discurso do programa de desenho linear pela justificativa que à frente 
veremos desenvolver-se com outro pormenor, da consideração do desenho como necessário 
e indispensável ao cidadão do século XIX e do futuro, ora pelo lugar que ocupava no mundo 
da indústria, ora pelo papel regulador e moralizador que cumpria. Todos, sem excepção, 
precisariam do desenho: os matemáticos e os sábios, os homens e as mulheres, os 
carpinteiros e os pedreiros. As ideias não poderiam existir no espírito sem o auxílio das 
formas. Os professores precisavam do desenho, os discípulos precisavam do desenho: 
 

“O bom professor apresenta primeiro o objecto que representa a ideia, que 
deseja transmitir aos seus discípulos, [...] mostra-lhes em relevo em estampa, 
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ou desenhada no quadro preto a sua imagem; [...] recorre à analogia, [...] e só 
quando nenhuma destas intuições pode empregar é que recorre à descrição; a 
qual ainda assim faz com que seja revestida de mil imagens vivas, de mil 
comparações apropriadas.  
Eis aqui a utilidade do desenho para os alunos, e como nas mãos do professor 
se torna um instrumento poderoso da arte espinhosa e difícil do ensino” 
(Raposo, 1869: 165). 

 
Toda a elaboração conceptual do programa enfileirava pelos métodos de uma 

pedagogia que se queria moderna, resgatando, no entanto, os exemplos de Pestalozzi e de 
Froebel, traçando caminhos que tinham na intuição e nos percursos progressivamente 
graduados, o seu norte. Citavam-se os compêndios de M. Ghyra e de Teodoro da Mota que 
eram vistos como os precursores, em Portugal, dos novos métodos. A revolução da Casa Pia 
era, aliás, vista por António da Costa, como a revolução contra a rotina, revolução que 
assentava em três princípios : “nos métodos, nos métodos e nos métodos” (Costa, 1870: 124). 
O desenho que pelos anos sessenta dominava a paisagem casapiana era um desenho “sui 
generis”. Nem era a “teoria das sombras”, nem era a “teoria das leis e projecções”. O que se 
pretendia era que os alunos ‘contornassem’ “um objecto”, que soubessem ‘manejar’ “uma 
régua, um esquadro, um compasso e um lápis”. Que se aventurassem a riscar com precisão e 
saber “mapas” e “contas correntes”. O desenho aplicado a todas as esferas da vida, era o 
desenho no ensino primário da Casa Pia. Que os alunos soubessem, enfim, traçar ângulos, 
linhas e polígonos, que a caligrafia fosse ela própria uma arte de desenhar e que se 
expulsasse, da escola primária, o desenho figurativo, o qual não revelava nem “utilidade 
próxima, e nem remota talvez” (Raposo, 1869: 166).  

É nesta instituição que as artes como uma das modalidades de polícia, por um lado, 
como território que se alimenta de um imaginário social que se tem mantido sem grandes 
transformações desde o século XIX, por outro lado, encontram uma primeira dinâmica 
impulsionadora em Portugal. Diogo de Macedo ao escrever a biografia do escultor João José 
de Aguiar, um dos primeiros alunos da Casa Pia a partir para Roma como pensionista, 
descreve assim a sua entrada na instituição: 
 

“Espigado, ficando orfão ao redor dos quinze anos de idade, e induzido pelas 
manias de sua ansiedade e por algum daqueles que lhe descobriram os jeitos 
para as artes, com recomendação de capatazes e empenhos de amigos, viera 
para Lisboa, em 1782, ingressando no rol de casapianos sem eira nem beira, 
para logo frequentar as aulas de desenho, no Castelo, com a melhor protecção 
que pôde arranjar, além da sua boa vontade e da graça que Deus dá aos 
pobres, que fora a do Homem das Casa Pias, o benemérito empreendedor e 
restaurador da cultura artística em Portugal, Diogo de Pina Manique” 
(Macedo, 1944: 15). 

 
Da correspondência de D. Alexandre de Sousa Holstein a Diogo Inácio de Pina 

Manique, na qual o primeiro relatava o estado e o progresso dos estudos dos pensionistas da 
Casa Pia em Roma, percebe-se com muita nitidez o perfil do artista então em circulação na 
sociedade portuguesa de finais do século XVIII, bem como os ramos de actividade e os 
modelos de ensino e aprendizagem que lhe estavam reservados. Aos alunos da Casa Pia 
seleccionados para estudar as artes não lhes faltaria ‘talento’. Encaminhados, pois, ora para 
as artes, ora para as artes e ofícios.  
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Feito o ensino individualmente, devidamente explicado, como era o caso com o 
ensino do desenho, no qual o professor explicava aos alunos a razão de ser das formas, 
também o ensino dos ofícios, seria “explicado e exemplificado a cada aluno”. Com isto se 
tornaria um ensino mais ‘perfeito’, ‘profícuo’ e ‘rápido’. Francisco Margiochi iluminava, já 
duas décadas depois do plano traçado por Eugénio de Almeida e Simões Raposo, o que 
propunha de novo para a instrução nos ofícios, de acordo com aquilo “que a prática no 
mundo civilizado” a cada momento mostrava. Tal como António José de Almeida que havia 
visitado as melhores escolas da Europa, a construção de uma expertise no campo das artes 
aplicadas à indústria, transformava-se num padrão: “para começar a apreciar devidamente o 
modo como está organizado o ensino elementar dos ofícios, dirigi, em 30 de Maio de 1891, 
uma circular às direcções de diferentes escolas francesas, pedindo-lhes o favor da remessa de 
programas e regulamentos dos respectivos institutos”. Das sete escolas contactadas, sete 
responderam, enviaram folhetos informativos, regulamentos, programas e horários. Uma 
delas, a de Choisy-le-Roi, enviou até “uma colecção de fotografias muito interessantes, 
representando as crianças nas diferentes idades desde a sua entrada [...] até à idade em que 
“uniformizados e armados, constituem uma companhia ou pequeno batalhão escolar” 
(Margiochi, 1893: 21-23). 

Os propósitos iniciais da Casa Pia de Lisboa, de que “o principal destino de 
semelhantes desgraçados” deveria ser “o ensino dos ofícios mecânicos”, manter-se-iam para 
o futuro, abrindo-se no entanto o campo às artes liberais (Macedo, Silva, Trigoso, 1821: 407). 
O que era dito para os anos vinte do século XIX poder-se-ia manter na íntegra pelo século 
seguinte adiante:  
 

“Deve trabalhar-se por que os ofícios que se ensinam na Casa se aprendam 
com a maior perfeição possível para que ela seja como um viveiro de oficiais 
hábeis, e que façam honra à Nação, que os educou, e por isso deve haver 
maior cuidado na escolha dos Mestres, e nas casas das oficinas” (Macedo, 
Silva, Trigoso, 1821: 407). 

 
Todo aquele que saísse da Casa Pia deveria “saber ler, escrever, e alguns princípios 

de Desenho” e de “Geometria”. Eis o desejo: “que da Casa Pia saíssem homens capazes de 
executar uma máquina ainda que simples, sem destruir madeira e andar às apalpadelas”. A 
comissão de 1821 era crítica face aos métodos seguidos na Casa Pia, muito principalmente 
nas aulas de desenho. A mostrar clara consciência de que a economia pedia operários 
qualificados para as artes e ofícios industriais, sublinhava-se que a aula de desenho deveria 
limitar-se “aos princípios de desenho suficientes para cada um saber manejar o lápis para 
exprimir os objectos da sua profissão”. Traçava-se a linha divisória e com ela especificava-se 
que se tratava, muito principalmente, de “criar artistas, e não pintores, e arquitectos” 
(Macedo, Silva, Trigoso, 1821: 408, 409). José Pedroso de Almeida, no ano seguinte, diria que 
o fim das oficinas da Casa Pia era o de produzir “bons artistas” e não sendo possível que “o 
Estabelecimento tenha tantas Oficinas, quantas são as Artes mecânicas ou os Ofícios, mesmo 
os mais vulgares, é claro que só se poderá criar Artistas de um pequeno, certo e determinado 
número de Ofícios”. Não representaria benefício algum produzir “Artistas em número 
superior ao que a necessidade exige”. Os objectivos da instituição estavam traçados bem 
como os meios para os atingir : « ensinar a teoria necessária para as Artes », e « esta teoria se 
poderá talvez limitar ao ensino das primeiras letras, princípios de Aritmética até complexos, 
Geometria prática, e Desenho » (Almeida, 1822 : s/p). 

Pelo retrato que fez da instituição D. António da Costa, entusiasmado que estava com 
a transformação da Casa Pia operada às mãos de António Eugénio de Almeida, diríamos que 
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nesse viveiro se foram produzindo cidadãos verdadeiramente modernos, isto é, nativos na 
língua da indústria que o século XIX vulgarizaria : o desenho. Reportava-se à participação da 
Casa Pia de Lisboa nas duas Exposições Internacionais, a de Viena de Áustria, em 1873, e a 
de Paris, em 1875. “Atraíu as vistas” e em ambos os certames “foi premiada como 
estabelecimento educativo” a par dos mais notáveis institutos “das nações civilizadas”. Os 
trabalhos de desenho linear aí expostos eram louvados, bem como os de máquinas e de 
arquitectura (Costa, 1870: 130, 131). 
 
 
 

O governo do corpo e da alma  
 
 
A construção de uma expertise sobre o desenho em Portugal e a circulação de saberes  
 

Considerar a escola no centro de uma política de construção dos Estados-Nação 
implica considerá-la enquanto instrumento de administração do social. A introdução da arte 
e da educação física nos currículos da escola de massas foi marcada pela ideia de progresso 
da Nação e pelo vislumbre das potencialidades que estas duas áreas poderiam operar na 
construção do cidadão moderno. A ideia das disciplinas escolares é, de certo modo, uma 
invenção do século XIX, pelo menos ao nível da sua racionalidade específica, como blocos de 
saber formulados e coloridos tendo em conta uma ‘natureza’ infantil. Já aqui abordámos a 
questão das alquimias curriculares. Tal como a alquimia, também a pedagogia é uma prática 
que magicamente transforma a ciência, a matemática, a arte, etc, em disciplinas escolares. Por 
um lado, as crianças não são nem cientistas nem artistas, por outro lado, importa, numa 
instituição disciplinar como a escola, activar processos específicos de subjectivação. Thomas 
Popkewitz (2004) explica como a tradução do saber é transformado num ‘derivado’ 
escolarizado e como são focadas, de um ponto de vista pragmático, as vantagens do saber 
que então se cristaliza como a verdade a ser apreendida pelo aluno. Essa verdade encontra-se 
protegida pelas narrativas de salvação e pelo desenvolvimento que se diz conter para o 
progresso da nação e da espécie humana. A grande crença é a de que a criança que ‘resolve 
problemas’ está em constante preparação para um futuro no qual se sopram os anseios do 
presente. David Kamens e Yun-Kyung Cha falam do par disciplinar ‘educação artística/ 
educação física’ como “sources of mass spiritual growth, and hence a means of improving 
the civilization of nations” (1992: 154). As artes, particularmente o desenho, estiveram 
efectivamente no princípio de construção da nacionalidade, ainda que os exemplos do 
estrangeiro surjam sempre no imaginário português: 
 

“É pela arte que o génio de cada raça se patenteia, que a autonomia nacional 
de cada povo se revela na sua autonomia mental, e se afirma, não só pela sua 
especial compreensão da natureza, da vida e do universo, mas pelo trabalho 
colectivo da comunidade, na literatura, na arquitectura, na música, na pintura, 
na indústria e no comércio. É pelo culto da arte, e pela educação artística que 
esse culto compreende, que a produção industrial se especializa, se valoriza 
pela originalidade característica do produto, e transforma pela prosperidade, 
unicamente determinada pelo ensino, toda a economia de uma nação, como se 
evidenciou nos últimos tempos em Inglaterra, na Áustria, na Alemanha, por 
via da simples reconstituição dos museus e da multiplicação das escolas” 
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(Ortigão, 1896: 175). 
 

Nas palavras acima transcritas, de Ramalho Ortigão, a educação artística, que implica 
o culto da arte, a par de uma política cultural que encontra na difusão de museus e escolas 
um dos seus eixos, desenha-se como a manifestação mais elevada de um povo. No entanto, o 
autor do Culto da Arte em Portugal dizia que nem na poesia, nem na pintura, nem sequer na 
música, se poderia falar de “uma escola portuguesa”. E não tinha qualquer dúvida em 
afirmar que não eram as academias a pautar “as proporções e os limites da criação artística”. 
A obra de arte não se definia, em definitivo, como um “produto de escola”, mas como a 
“livre expressão de uma alma” (Ortigão, 1896: 111, 145). Também Joaquim de Vasconcelos se 
fez ouvir na arena nacional. Não era, em absoluto, a ‘originalidade’ que reclamava para a 
educação artística dos escolares portugueses: 
 

"As nossas ideias não têm a pretensão de ser originais; escolhemos os 
melhores modelos, que a Inglaterra e sobretudo a Áustria nos fornecem; mas 
nem por isso deixámos de atender à organização das escolas do resto da 
Alemanha, assim como às de França" (Vasconcelos, 1879: 11). 

 
Antes tinha escrito, num longo texto em comentário ao relatório da comissão oficial 

para reformar o ensino das duas Academias de Belas Artes, que “os princípios em que este 
trabalho assenta não foram inventados por nós”. Estavam assentes na “experiência de um 
quarto de século, coroados pelos imensos resultados que produziram na Inglaterra, primeiro, 
depois na Suíça, em seguida, na Áustria e no resto da Alemanha, e em nossos dias nos 
Estados Unidos da América do Norte” (Vasconcelos, 1877 a: vi).  

A arte, embora o sentimento que perpassa na voz dos intelectuais seja sempre o da 
sua desconsideração por parte do Estado, constituiu-se como uma das áreas privilegiadas 
para a construção da ideia de nação e nacionalidade e, em simultâneo, funcionou ao nível de 
um manejamento populacional. Os estudos de Brandon Taylor (1999), Tony Bennett (1995, 
2007 b) e Hooper-Greenhill (2000) mostram como a produção da imagem de um Estado e o 
sentimento de pertença a uma nação se elegeram como problemas de governo, pelo poder de 
representação da imagem. Por um lado, Taylor e Bennett estudam o modo como os museus, 
e não apenas artísticos, incorporam em si o discurso da evolução e do progresso, propiciando 
e fornecendo novas coordenadas para o governo e regulação da conduta de populações e de 
sujeitos individuais. Greenhill sublinha as potencialidades que a construção de narrativas 
visuais a partir da acumulação de objectos artísticos em museus ou galerias de arte, mas 
também nos próprios currículos escolares, manifestam ao nível da fabricação de sujeitos. 
Essas narrativas, que se assumem na esfera da ‘verdade’ da evidência visual de que são 
representantes, apagam os processos da sua própria construção. Não sendo questionadas as 
zonas de silêncio, aquelas que adquirem visibilidade naturalizam-se dando lugar às 
narrativas maiores cujos conteúdos se repetem dentro de certas condições de possibilidade 
que lhes conferem a legitimidade. Se regressarmos ao encadeamento articulado por Ramalho 
Ortigão ‘génio-raça-autonomia-culto da arte’ verificamos o quanto esta novidade formulada 
no século XIX como inquestionável permanece, hoje, dificilmente contestável. 

Em 1866, o Vice-Inspector da Academia Portuense de Belas Artes, em Discurso 
proferido na sessão de distribuição dos prémios da mesma academia, não tinha dúvidas em 
afirmar que “hoje a ciência e a arte tornaram-se cosmopolitas”. O desenho, que até então era 
considerado “uma prenda e assunto de mera curiosidade, invadiu os domínios de todas as 
ciências e das artes, tornando-se objecto da educação geral” (Samodães, 1866: 8).  

O cosmopolitismo referia-se directamente à universalidade do valor com que a 



 

124 

educação artística deveria ser enxergada na formação do homem moderno. É assim no 
interior deste quadro interpretativo que veremos o quanto a questão de uma expertise 
pedagógica se articula com os mecanismos de circulação transnacional das produções 
científico-pedagógicas. A disseminação do ensino do desenho durante a segunda metade do 
século XIX configurou-se como um padrão nos vários Estados que tomaram a educação a seu 
cargo. A educação artística serviu para promover as agendas nacionais, suportar ideais 
sociais e aplicar princípios científicos (Freedman & Hérnandez, 1998: 182). Stankiewizc 
aponta mesmo a produção de capital humano, no sentido em que interpreta esta expansão 
como a necessidade de produzir trabalhadores aptos para a indústria, não deixando no 
entanto de considerar a esfera da moralização de populações pobres: "major motives in 
forming state systems of education were the need to educate poor children, to train workers 
for industry, and to control urban masses" (Stankiewizc, 2007: 15). Sendo que várias foram as 
nações que estabeleceram sistemas centralizados de ensino, e numa época em que a 
comparação entre nações era potenciada pelos dispositivos de exposição então criados, 
várias são as comissões e as personalidades que viajam, no sentido de mapearem as 
melhores experiências estrangeiras. A profissionalização e a internacionalização do campo 
da educação artística configura-se como uma entrada, a par da construção de identidades 
nacionais, para estudar a história da educação e do ensino das artes visuais. Assim, este texto 
procura inscrever a análise do discurso pedagógico sobre as artes, em especial do desenho, 
numa rede alargada de outros textos e autores, modelos e experiências pedagógicas, que 
foram marcando presença em Portugal na imprensa periódica da educação, mas também no 
discurso de intelectuais, políticos ou artistas. Assiste-se ao recorte de um comum no 
pensamento ocidental segundo o qual as artes, objecto de desejo para uns, adquiriam 
supremacia na imposição de um necessário processo de civilização que levaria os povos de 
cada nação a afastarem-se aceleradamente de estados então etiquetados como bárbaros. 

No quadro da História da Educação, a tentativa de percebermos as dinâmicas de 
circulação e apropriação de saberes relativos ao ensino das artes, a uma escala 
simultaneamente global e local, e tomando como fonte privilegiada a Imprensa de Educação 
e de Ensino, e uma comunidade de autores internacionais que vai marcando presença no 
domínio da produção do discurso educacional em vários países, permite-nos traçar redes de 
difusão e fixação de modos de pensar e fazer ao nível do ensino artístico. Como nota Anne 
Bamford (2009), as histórias dominantes da educação artística no Ocidente manifestam 
semelhanças significativas entre os diversos países que têm sido objecto de estudo. Assim, 
este é um olhar que se pretende atento relativamente aos modos como se vai estruturando 
um conjunto de saberes e uma comunidade científica situada para lá de fronteiras nacionais, 
e que permite pensar os problemas educativos de um país num quadro mais alargado.  

Neste contexto, impõe-se que se procure compreender os pontos de contacto e de 
divergência que estão na base da fabricação de uma realidade educativa nacional por 
comparação à realidade estrangeira. Impõe-se igualmente adoptar uma abordagem 
comparada na escrita da história, ainda que, e necessariamente, esta comparação exija uma 
descentração e consequente desnaturalização de uma visão do mundo organizada segundo 
as fronteiras dos Estados-Nação. Ora, ainda que seja a realidade nacional a constituir o 
horizonte desta investigação, será nos processos relacionais, nos fenómenos de apropriação, 
de transformação, ou de rejeição de discursos relativos a uma cientificidade de contornos 
internacionais em torno das aprendizagens artísticas, que melhor se poderá perceber os 
problemas historicamente construídos neste campo. 

A compreensão histórica da construção de uma expertise do ensino artístico, 
particularmente do ensino do desenho, será portanto considerada num quadro de 
externalização. Esta perspectiva de análise, assente numa dimensão de abertura ao exterior, 
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procura ser mais do que a narração de “exemplos do estrangeiro” e mais do que “histórias 
contemporâneas de educação noutros países”. À representação mimética desses modelos do 
estrangeiro, Schriewer contrapõe uma apropriação selectiva e construída “na perspectiva de 
cada contexto nacional ou cultural e à medida das suas necessidades internas” (Schriewer, 
2001: 12, 16). Adquire, portanto, máxima centralidade a compreensão dos tipos de saber que 
circulam e estão disponíveis a uma escala global e que funcionam como modelos reguladores 
para diferentes grupos, nações ou comunidades.  

Fará portanto todo o sentido falarmos de um par conceitual desenvolvido por 
Thomas Popkewitz, o de indigenous foreigner e de travelling libraries, quando, do que 
realmente falamos é da construção de um campo científico específico e de uma identidade 
nacional tecidas no cruzamento de múltiplas exterioridades tomadas como modelos e 
apropriadas aos contextos locais. O primeiro conceito remete para o segundo: 
 

“I use the ironic phrase indigenous foreigner to give attention to how 
particular ideas as modes of living are brought into new contexts in which the 
foreigness of the ideas are seen as indigeneous or ahistorical and natural to 
that situation in which they are positioned”. “The indigenous foreigner 
involves a second concept, that of traveling libraries. The notion of traveling 
libraries provides a way to think about what appears on the surface as the 
anomaly of pragmatism traveling with ideological positions with what seems 
as strange bedfellows. [...] The metaphor of traveling libraries gives focus to 
the different sets of assemblages, flows, and networks through which 
intelligibility is given to the changes” (Popkewitz, 2005: 9, 10). 

 
As propostas de reformas educativas, as vontades de mudança e de construção de 

novos imaginários educativos para cada país, estiveram quase sempre associadas a contextos, 
experiências e ideias cujo trânsito ultrapassou as fronteiras territoriais e linguísticas de cada 
um deles. Mas à escrita da História da Educação deve pedir-se mais do que um mapeamento 
das ideias e dos modelos educativos disponíveis. A utilização de conceitos como o de 
estrangeiro indígena ou de travelling libraries, enquanto ferramentas de análise teórica, 
permite-nos pensar a questão da circulação de saberes e de construção de um campo 
científico particular a um nível sócio-histórico. Falar, então, da historicização de um dado 
problema no quadro de uma epistemologia social é perceber os modos como ele é o 
resultado de acumulações, sobreposições, tensões, acontecimentos. Se este nos parece um 
nível demasiado alargado de análise, por apresentar contornos aparentemente imprecisos de 
contextualização, contudo, a convicção de que os indivíduos apenas existem e se 
percepcionam a si mesmos como sujeitos com uma identidade específica no interior de redes 
discursivas, de convenções, de regras, de normas que fazem deles tipos particulares de ser, e 
permitem modos de agir e de pensar específicos, é aqui prevalecente. 

São dois os modelos essencialmente mobilizados na imprensa pedagógica portuguesa 
do século XIX: o de South Kensington e o de Viena de Áustria, muito embora a França e a 
Alemanha sejam também trazidas a debate. E são também estes exemplos, particularmente o 
de South Kensington, que informam a educação artística a nível internacional. Nos Estados 
Unidos, através de Walter Smith, o sistema de ensino de desenho posto em prática no estado 
de Massachusetts, foi o de South Kensington. Também no Canadá (Chalmers, 1998) 
aconteceu o mesmo, por via igualmente de Smith, assim como na Austrália (Boughton, 1998). 
Em Portugal é essencialmente um autor, Joaquim de Vasconcelos, o introdutor de modelos 
estrangeiros. Mas rapidamente Vasconcelos aponta a geral ignorância dos portugueses face 
àquele que considerava como o grande modelo inglês. Dizia que "sobre a história desse 
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estabelecimento, chamado museu de Kensington, há quase ignorância" e sobre os métodos 
apenas "umas certas ideias que surgem à luz num estado embrionático". Daí se explicava, 
continuava, focando-se agora também nas academias de belas artes, "como intentam enxertar 
no nosso ensino académico, impossível, uma meia dúzia de elementos colhidos de um 
programa de ensino artístico que assenta em princípios absolutamente diferentes, quase 
sempre opostos!". Reclamava o ensino racional do desenho como a base essencial a qualquer 
programa. Começava por apontar os saltos desastrosos, tecnicamente vazios, amorfos, 
simuladores de uma espectacularidade incapazes de gerar: "não há uma cartilha mas 
aprenda-se a ler; não há um compêndio de desenho, mas aprenda-se a pintar, a esculpir, a 
construir". Ora, se "aos olhos do vulgo parece que chegaram a apalpar, a copiar os 
contornos", perante um expert "nem atinaram com o segredo que deu a vida à estátua, nem 
com o outro segredo que a sustentou robusta até hoje" (Vasconcelos, 1878 c: 21). 

Antes, porém de partir para o mapeamento do pensamento de Vasconcelos, 
procurarei perceber em que estado se achava o campo conceptual do desenho e como 
começou por ser lançada a questão, no plano discursivo, a partir de Machado de Castro e 
Vieira Portuense. Fora até da arena institucional do ensino, mas na plataforma de uma 
educação geral, ou de uma auto-educação, irei analisar um Tratado cujo título Prendas da 
adolescência deixa perceber o quantum o desenho emergia como um ‘ornamento’ a adquirir 
pelos jovens, e de uma série de artigos publicados n’O Jovem Naturalista. O desenho como o 
‘sublime tecnológico’42 do século XIX, será posteriormente abordado, e logo de seguida o 
discurso de índole pedagógica.  

Não terá sido nem pelo desconhecimento do que se fazia lá fora, nem das vantagens 
que a aprendizagem do desenho poderia trazer ao governo das grandes massas 
populacionais, que este ensino terá sempre permanecido no contexto educacional português 
num lugar de periferia. Dando corpo à tese de Bourdieu de que “a arte e o consumo artísticos 
estão predispostos a desempenhar, independentemente de nossa vontade e de nosso saber, 
uma função social de legitimação das diferenças sociais"(Bourdieu, 2007: 14), pela tentativa 
de manutenção de elevados capitais culturais e simbólicos pelas pequenas elites, por mais 
afastadas que se julguem no plano político, a clareza de Joaquim de Vasconcelos apresenta-se 
surpreendente quando, a menos de dez anos do século XX procura explicar “que o desenho 
não é simplesmente uma prenda”, “uma distracção curiosa” na qual se devesse aplicar o 
tempo que por outra ordem de razões “se desperdiça sem proveito em exercícios musicais 
improfícuos”. Joaquim de Vasconcelos não tinha dúvidas de que à educação para todos, não 
era, em definitivo, “a arte pela arte”, “as suas exposições minúsculas” que “interessavam 
apenas a raríssimos amadores” que se deveria fomentar (Vasconcelos, 1891: 18). Em 
consonância com o que lá fora se ia fazendo, necessário, era começar pela base e abranger o 
maior número. Como se de Vasconcelos pudessem ser as palavras de William Morris: “eu 
não desejo que a arte sobreviva, pobre e débil, no meio de uns poucos homens excepcionais, 
que desprezam nos seus subordinados uma ignorância cuja responsabilidade lhes cabe a eles 
próprios e uma incivilidade que não procuram corrigir” (Morris, 2003 [1877]: 52).  

A viagem que agora se inicia parte deste senso comum do século XIX, a importância 
do ensino do desenho, que se diria ainda hoje actualizado, muito embora sempre 
percepcionado como zona de bloqueios vários. O conceito da alquimia curricular da arte e o 
                                                
42 Quando me refiro ao desenho como o sublime tecnológico do século XIX quero sublinhar as narrativas que o 
representam como o triunfo da arte, da ciência e da indústria. David Nye (1999) desenvolve este conceito para 
explicar o excepcionalismo da sociedade norte-americana, a sua modernização e progresso. Thomas Popkewitz 
(2009) utiliza também o conceito de sublime tecnológico para considerar as narrativas que historicamente 
mobilizaram os triunfos da arte, da ciência, da indústria como a apoteose da razão e da ciência na construção da 
Nação.  
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do desenho como sublime tecnológico encontram-se interligados. A educação artística surge 
como a possibilidade de ‘engrandecer’ e fortalecer a nação e potenciar o seu 
desenvolvimento cultural e económico, em suma, a palavra de ordem seria o progresso. O 
desenho percepciona-se como a língua da indústria e da modernidade pela sua aplicação às 
artes industriais. A sua elaboração enquanto disciplina escolar está também ligada, como já 
vimos, à ‘questão social’ do século XIX, ou seja, ao governo da população no seu todo. A 
‘questão social’ diz respeito aos medos e aos desejos na viragem para o século XX, que 
conduzem a um afinamento das tecnologias disciplinares, por um saber cada vez mais 
minucioso sobre sujeitos individuais e grupos de pessoas. O posicionamento já 
anteriormente explicado de uma história do presente leva-me a considerar o currículo como 
um sistema de racionalidade através do qual a escola e o processo de escolarização são 
tornados inteligíveis. Popkewitz (2009) refere-se a ‘converting ordinances’ para explicar o 
currículo como um discurso relacionado com noções puritanas e, portanto, à escola como o 
local de ‘evangelização’ e cálculo da alma de cada aluno. Deste modo o autor argumenta que 
estas ‘ordenações’ ou ‘regras’ de conversão permitem explorar as narrativas de 
pertencimento à nação e de fabricação do cidadão. As noções de ‘civilidade’ e de 
razoabilidade no aparato governamental da modernidade traziam consigo o medo da 
degenerescência, da delinquência infantil e juvenil, e da imoralidade. Que as artes seriam um 
dos meios de atingir um estado mais completo e desenvolvido, para o indivíduo e para o 
grupo, transforma-se então num tipo de positividade ou num apriori histórico. 
 
 
O discurso sobre o desenho em Portugal na viragem para o século XIX 
 
 Em Portugal, o desenho enquanto disciplina autónoma surge já em finais do século 
XVIII, muito embora date ainda do século XVI um texto de Francisco de Holanda (1985 
[1571]) inteiramente voltado para esta prática. Antes disso, encontraremos aulas de desenho, 
debuxo e gravura, associadas a pequenas indústrias. É nos anos oitenta de setecentos que o 
ensino do desenho adquire um impulso significativo, nomeadamente pela organização, por 
Diogo Inácio de Pina Manique, de uma Academia do Nu, e pouco depois pela integração do 
Desenho na Casa Pia de Lisboa43. No plano teórico, o Discurso sobre as utilidades do 
Desenho, escrito por Machado de Castro representa um marco significativo. Entre este 
discurso, datado de 1787, e 1836, o ano em que, com Passos Manuel, o desenho passa a 
ocupar lugar nos planos de estudos da instrução pública, Vieira Portuense e Almeida Garrett 
terão sido também duas das vozes que se fizeram ouvir. 
 O discurso sobre o desenho estabelece-se numa série de articulações que haveriam de 
marcar o entendimento do desenho, quer enquanto instrumento de salvação da nação, quer 
enquanto salvação do próprio indivíduo. Instrumento para uma regeneração económica, mas 
também uma tecnologia moral, que concorreria para a formação do carácter e da integração 
do sujeito no plano social. Na voz daqueles que sobre ele escreveram, a partir do interior da 
sua prática, o desenho adquire mais o lugar de uma outra coisa que não propriamente a arte, 
isto é, o desenho é algo anterior à obra de arte, a sua antevisão, o seu pensamento, mas não 
ainda uma obra capaz de equiparar, em valor artístico, a pintura ou a escultura. Francisco de 
Holanda sustentava que logo que “a ideia está determinada e escolhida, como se quer pôr 
em obra, far-se-á e pôr-se-á logo em Desenho; e primeiro que se este faça ainda em sua 
perfeição, se faz o esquisso, ou o modelo dele” (Holanda, 1984 [1548]: 44).  

                                                
43 Sobre estas primeiras experiências e contextos para o ensino das artes em Portugal, falarei mais à frente. 
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 Em Machado de Castro o desenho é uma ferramenta, um elemento de compreensão e 
de articulação do mundo, e os seus estudos “de grandíssima utilidade, e precisão para o 
Comércio, e para o Estado todo” (Castro, 1788: 9). Para Vieira Portuense o desenho é 
entendido sobretudo sob uma perspectiva artística, como ferramenta ao serviço das belas 
artes. Já no campo educacional, para Garrett, corresponde a um ofício. Não é por certo a 
modalidade da arte que interessa à educação de um cidadão nobre do ponto de vista de um 
domínio absoluto da ‘técnica’, mas antes àqueles que se dedicam às artes como profissão. O 
debate sobre a necessidade e a utilidade do desenho haveria de marcar toda a segunda 
metade do século XIX português e prolongar-se pelo século XX dentro, adquirindo, muito 
especialmente na arena pedagógica, uma actualidade em regeneração constante. No campo 
específico das belas artes surgiria um silêncio quanto aos métodos, e uma reacção de 
adversidade à cópia, embora nunca esta se tenha ausentado da prática artística. Este silêncio, 
evidência de uma modernidade que quer fazer notar a sua diferença face a um academismo, 
e de um modo ‘livre’ de ser artista, haveria de ser amiudadas vezes acusado pela voz 
daqueles que, independentemente dos modelos defendidos, pretendiam democratizar um 
saber fazer tão próprio da arte. A afirmação do artista moderno como aquele que faz arte 
porque é o que unicamente sabe fazer, longe de entrar em conflito, antes se alimenta de um 
posicionamento avesso à aprendizagem. Da constatação que o final do século XIX tornará 
evidente, de que não é o ‘métier’ a fazer um grande artista, surgirá quase como uma 
derivação necessária de que o métier não estabelece relação directa alguma com a arte, e que 
ele próprio é o bloqueio ao desenvolvimento de uma personalidade livre e singular do 
artista. 
 O debate não se encontra esgotado nos nossos dias. Muito pelo contrário. Mário 
Bismarck, professor de Desenho na actual Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto, escreve que os “(de)formados em artes” dos nossos dias estão “viciados” no modo 
como vêem o desenho: 
 

“Vemo-lo fundamentalmente como um objecto artístico, uma obra de arte; 
vemo-lo como vemos uma pintura ou uma escultura, esquecendo que o 
desenho é muito mais do que isso, ou que, o desenho em essência, não é isso. 
Temos tendência a vê-lo como um fim e não como um meio. [...] Temos 
tendência a esquecer todo um passado associado às razões do seu 
desenvolvimento e toda uma diversidade de actuações, tipologias e funções, 
que nada tem a ver com arte, que existem hoje e a que o desenho dá corpo” 
(Bismarck, 2005: 2). 

 
 Leonardo da Vinci escrevia no seu Tratado de Pintura que os jovens pintores deveriam, 
em primeiro lugar, habituar a mão na cópia dos desenhos dos grandes mestres e só então, 
com a mão ‘formada’ e pronta, sob a direcção de alguém, desenhar a partir de relevos44. O 
processo de aprendizagem, a partir da cópia e sob o olhar supervisionador de um ‘mestre’, 
estabelecer-se-ia como o regime académico de aprendizagem artística. O problema que o 
desenho vem colocar ao mito do artista ‘que não se faz, nasce’, é o de que o desenho não se 
desliga do processo de se fazer a si próprio desenho e da exercitação, e que essa ligação não 
cola com a ideia de ‘liberdade’ do artista, naquilo que esta implica, como refere Bismarck, de 

                                                
44 “The young painter must, in the first instance, accustom his hand to copying the drawings of good masters; and 
when his hand is thus formed, and ready, he should, with the advice of his director, use himself also to draw 
from relievos” (da Vinci, 1835:7). O Tratado de Leonardo foi pela primeira vez publicado em 1651, embora 
Leonardo tenha morrido em 1519. 
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“recusa da tradição”. A noção de liberdade, que a modernidade não cessará de ver e de rever 
sob o efeito de categorias psicológicas de classificação do sujeito, funde-se com a ‘expressão’ 
e com a ‘interioridade’, enfim, com um sujeito que de agora em diante possui um ‘eu’ que se 
expressa na obra. Aquilo que o desenho “ganhou em visibilidade”, “perdeu em seriedade” 
(Bismarck, 2005: 4).  
 O que agora se propõe é pensar o discurso sobre o desenho a partir da sua 
interioridade, dito de um outro modo, a partir daqueles que, fazendo dele elemento do seu 
processo de produção artística, foram também capazes de o pensar, numa dinâmica de 
intelectualização da sua prática artística que terá encontrado já em Leonardo da Vinci um 
forte impulsionador.  
 Machado de Castro, escultor da Casa Real, investiu não apenas na prática da arte 
como também na sua teorização. Ao seu Discurso de 1787 organizou-o em torno das 
“utilidades que nascem das aplicações ao Desenho”, e já na altura manifestava a aparente 
incompatibilidade que parecia existir entre a prática da arte e a articulação de um 
pensamento para essa mesma prática, como se “dos Artistas” unicamente se quisessem “as 
obras materiais, ou manuais”. Este era um “extravagante capricho” que prejudicava mais, 
em sua opinião, quem o proferia, do que aquele contra o qual se lançava tal dito (Castro, 
1788: s/p). O Discurso sobre as Utilidades do Desenho figura como um marco para aquilo que 
viria a ser a emergência de um discurso sobre o desenho, mas noutros textos menos citados, 
explicou também com clareza o seu ponto de vista sobre o que era o acto de desenhar e de 
que modo este se articulava com a prática do artista. Debuxo e desenho significavam uma e a 
mesma coisa. Enquanto sinónimos aplicavam-se “a objecto já posto em prática, ou ao acto, e 
acção de o praticar”. Todos os objectos visíveis e invisíveis eram sujeitos e sujeitáveis ao 
“poder ser assunto desta quase miraculosa prenda” que era o desenho e o desenhar (Castro, 
1936: 38, 39). Na introdução preliminar ao seu Dicionário de Escultura, Machado de Castro vai 
detalhando, ponto por ponto, os três estados necessários a tratar essa arte, “quase nova em 
Portugal”, que era a Escultura. O primeiro era composto pelos “Exercícios de Desenhar”, o 
segundo pelos “Ditos de Modelar” e o terceiro pelos “Ditos de Esculpir, em Madeira, 
Marfim, Mármore, ou seja Pedra, e Metais” (Castro, 1937: 13). Embora distintas entre si, as 
belas artes viviam na dependência do desenho e jamais bom escultor algum seria digno do 
título se lhe faltasse tal estudo. A extensa listagem dos procedimentos, bem como dos 
materiais e rituais a seguir, apresenta-se como um breviário para a aquisição de uma técnica 
artística ou de um modo de fazer. 
 A materialidade e a organização do espaço de desenho estabeleciam os preceitos 
basilares do ‘Exercício, Desenhar’, primeiro sub-título do texto. A actividade exigia uma 
banca, mas melhor seria uma “carteira com algum declive”, sendo que necessariamente 
nivelada e sobre a qual se pudesse firmar “uma cruzeta de braço móvel com seu cordel de 
uma extremidade a outra”. O objectivo era que neste cordel fosse possível segurar estampas 
ou desenhos a copiar pelo aprendiz. Pena com lápis, de latão porque melhor que as de ferro e 
nunca das de madeira, que essas eram apenas para arquitectura. O lápis deveria ser, ou 
preto, de Castela, ou vermelho, vindo da Holanda: “o aplicado deve-o serrar em tiras 
proporcionadas às aberturas dos lados extremos das canetas”. Os lápis de várias cores, 
embora fossem também uma alternativa possível, eram, no entanto, apenas ajustados aos 
aprendizes mais adiantados, ou ainda adequados àqueles que quisessem “fazer mimo do 
próprio talento a pessoa a que sejam obrigados”. O papel para o desenho deveria ser 
“encorpado e liso” (Castro, 1937: 13, 14). 
 De início, o aplicado desenharia por estampas ou desenhos. Não era tanto a 
inventividade  quanto o trabalho complexo de uma afinada coordenação entre o olho e a 
mão que mobilizava a sua atenção. Os objectos de vulto, começando por cabeças, depois 
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mãos, de seguida, pés, até se abarcar toda a figura, eram o passo seguinte para se “habilitar”, 
então, “aos estudos nocturnos que se fazem pelo Natural vivo”. Os estudos pelo modelo ou 
modelos exigiam também uma série de considerações materiais. Uma base do acto, porque à 
pose efectuada, exposta pelo Director aos aplicados, se dava o nome de ‘acto’, que deveria ter 
“8 palmos de comprido” por “5 de largo”, estando a uma cota de 4 ½ do nível do chão. Por 
cima dos modelos, um candeeiro, a permitir a regulação da luz por forma a que os efeitos do 
claro-escuro fossem trabalhados pelo aprendiz. Miolo de pão, não do dia, mas não com mais 
de três dias, tido por borracha, para apagar algum traço “fora da sua precisa direcção” 
(Castro, 1937: 14, 15). Esta acção cobria-se de regras importantes no sentido de que o 
resultado do trabalho final fosse o mais asseado possível: 
 

“Tira-se um bocadinho do tal miolo, e o Aplicado em seus próprios dedos 
deve como amassá-lo novamente, e reduzi-lo à configuração do tremoço; 
porque a não ser assim, faz imensas migalhas, como areia, as quais ficando 
sobre a banca, em que se está desenhando, produzem vários inconvenientes 
prejudiciais ao mesmo exercício; e para se não estar estorvando a cada 
momento, pode logo ao princípio da sua aplicação preparar três ou quatro 
destes tremoços, que para se lhe não secarem será bom que enquanto 
desenhar estejam livres do ar debaixo de uma xícara, ou coisa equivalente” 
(Castro, 1937: 15, 16). 

 
 O acto de desenhar é indissociável da fabricação do próprio corpo do desenhador, 
não apenas naquilo que se estabelece como a regulação e incorporação dos gestos, como na 
organização dos espaços e listagem dos instrumentos. A escala do controle é máxima e 
mínima. Por um lado, todo o corpo é pensado na sua relação no espaço, por outro lado, é 
cada uma das suas partes que se vê, separadamente, anexada a um exercício particular. O 
olhar é também um dos campos de governo, “que para tirar-se verdadeira utilidade nestas 
aplicações, devem ser dirigidas com Bom-gosto, na imitação da Natureza”. O ‘erro’ não tem 
lugar nem como rasto do que existia e deixou de existir, visível, porque era um desenho 
‘asseado’ aquilo que se pretendia, governando então, também, os modos de fazer, os modos 
de ver e o regime de aparências do próprio campo visual. Ao desenho, Machado de Castro 
comparava-o “a uma frondosa árvore, cujos vigorosos ramos, viçosas folhas, e salutíferos 
frutos, se espalham em benefício de todas as Ciências, e Artes”. Do domínio extremo do 
desenho, dizia-se, dependia o conhecimento da ‘configuração’ e da ‘beleza’ de todos os 
corpos, para além de todas as coisas que, vindas do espírito ou do intelecto, se queriam fixar 
em “imagens sensíveis” (Castro, 1788: 3, 5). 
 Para os artistas, especialmente pintores e escultores, o desenho formulava-se como a 
base essencial que deveria ser praticada em ‘assíduos’ estudos práticos e com noções de 
todas as ciências e de todas as artes. Arquitectura, poesia, mitologia, teologia, história, 
filosofia e fisionomia, eis as regiões que definiriam um território alargado à prática da arte. 
Ora, a ideia da universalidade do valor da arte encontrava-se reforçada pela universalidade 
do próprio Homem, depositando-se nesta figura um potencial máximo de perfeição e 
verdade. Machado de Castro encontrava, na “figura do homem”, “as mais atendíveis 
perfeições naturais”, e nesse estudo, “exacto” da “configuração humana” achava o 
“manancial do Bom-Gosto” (Castro, 1788: 29, 30). Tudo isto para atingir a confirmação de 
que o estudo do nu situava-se entre os maiores proveitos do desenho para os artistas: 
 

“Esta aplicação em que a Natureza humana se estuda nua, é bela, é muito 
proveitosa, é admirável: todas as cultas Nações têm destas Aulas, e 
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multiplicadas: mas isto não basta. É preciso que os Artistas se juntem nas 
Sessões das Assembleias Académicas, para propor o bom; para refutar o mau” 
(Castro, 1788: 31). 

 
 A 14 de Julho de 1802 era a vez de Francisco Vieira Junior proferir o seu Discurso, na 
sessão solene de abertura da Academia de Desenho e Pintura na cidade do Porto, ficando 
então explícita a ideia do desenho como um instrumento de aprendizagem e como um 
elemento essencial não apenas aos artistas mas a toda a nação. Para que dúvidas não 
restassem e se desse uma forma à ideia do quanto o desenho era elevado e necessário a 
qualquer nação civilizada, lançava-se o perfil do pintor como, necessariamente, “homem 
erudito, filósofo, histórico, e geómetra”. À semelhança de Machado de Castro, também 
Vieira advogava a instrução expandida do homem das artes para lá do seu ‘ofício’. Sendo, 
aliás, o seu ofício tão específico, não poderia senão imaginar-se como contendo em si o 
mundo todo. A conclusão óbvia era a de que somente no “número de conhecimentos úteis”, 
de que o desenho era legítimo representante, se manifestava a influência e a necessidade do 
estudo da arte na nação (Junior, 1803: 4, 5). 
 O bom gosto era, porém, o mais difícil estado a atingir e ele próprio exigia “um 
estudo  aturado, e incansável”, mas era “necessário que o estudante de Pintura” frequentasse 
“uma Escola de bom gosto, que veja, e examine atentamente os Chefes de obra da 
Antiguidade” (Junior, 1803: 6). Vieira Junior mobilizava os génios como exemplos e modelos 
do fazer artístico. O bom olho inventava-se por uma constelação de modelos que o aspirante 
a artista se habituaria a mirar e a desmontar: 
 

“Aprende-se melhor vendo exemplos, do que ouvindo regras. Os preceitos 
são quase sempre estéreis e inúteis, mormente quando não se tem ainda 
observado os modelos da Artes” (Junior, 1803: 6). 

 
 O olhar do pintor, tornava-se consensual, construía-se por referência a um ‘arquivo’, 
muito embora não se questionasse o modo como a galeria de génios que então ganhava 
forma governava as possibilidades da visão e do discurso. “Valem mais dois painéis de 
Apeles, ou Rafael”, continuava o pintor, “que quantas regras de Pinturas se hão estabelecido 
para formar um novo Pintor” (Junior, 1803: 6). Mas as suas palavras concorriam para a 
defesa da escola, de uma escola de arte recheada de tesouros artísticos ou de simulacros 
deles: 
 

“À falta de uma boa Escola abastecida de copiosos exemplares, se deve 
imputar a raridade de insígnes Pintores em algumas Nações, e de nenhuma 
sorte à desigualdade dos talentos, que em todos os homens são com pouca 
diferença iguais: os homens são capazes de tudo, se sentem necessidade de o 
ser. Interessemo-los pela Pintura, ofereçamos a seus olhos perfeitos, e 
acabados modelos, eles serão grandes Pintores” (Junior, 1803: 6, 7). 

 
 A experiência é integrada ao nível da visualização, da memória e da repetição dos 
exemplos. Mas é, também, uma experiência cujo sentido só se adquire quando o olho se 
articula com o saber. Vieira comprometia-se, perante a assembleia que o ouvia, em expor 
“tanto as regras” como o “método de conhecer” e dos seus alunos esperava “curiosidade” e 
“aplicação” (Junior, 1803: 10). Estávamos ainda a 34 anos das primeiras Academias de Belas 
Artes portuguesas. 
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O desenho como o sublime tecnológico do século XIX 
 
 

“In a country so largely connected with manufactures as this is, we cannot 
but wonder why the education of the eye, as is also the case with the ear, that 
its education in after life rarely gives the possessor those advantages which 
result from a proper direction having been given in youth: nor do I see why 
drawing should not accompany the elements of reading and writing, the 
complicated forms of letters in many languages presenting a more serious 
obstacle than what is required in the rudiments of drawing; and I have no 
doubt but that a very short time would be sufficient to enable a scholar to 
draw objects with tolerable correctness. Without this education, not only are 
the most valuable advantages often lost, but the mind is deprived of one of its 
chief sources of correct information, and the hand remains in a manner 
paralyzed and unable to record what the eye takes cognizance of; whereas 
when they advance in mutual contact through a course of early instruction 
this difficulty is overcome. This ready execution of the hand is to be acquired 
only by constant practice” (Burnet, 1837: 1, 2). 

 
 
 Neste capítulo procuro desenvolver a ideia de que o desenho se foi progressivamente 
assumindo como uma língua e se estabeleceu mesmo como o sublime tecnológico do século 
XIX.  

A ideia do desenho como língua é apresentada por Molly Nesbit (2000) no 
desenvolvimento de um trabalho que toma por ponto de partida o ensino do desenho em 
França durante o século XIX e inícios do século seguinte. Para a autora, a necessidade do 
ensino do desenho transformou-se num senso comum, dito por outras palavras, houve um 
momento a partir do qual a ideia de que aprender a desenhar era não só necessário, mas 
antes reflexo de uma modernidade. Diria Silvestre Ribeiro, em Portugal, que “nos tempos 
passados” foi o desenho “considerado como sendo uma arte de mero recreio, quando aliás, e 
pela natureza das coisas, é uma língua universal e indispensável” (Ribeiro, 1873: 61). O 
desenho transformava-se, acima de tudo, na língua da indústria, para a qual era urgente 
criar uma gramática. Nos Estados Unidos, Benjamin Franklin, em 1749, propunha, na esteira 
do pensamento de John Locke, que o desenho se institucionalizasse como parte da educação 
de todos, especialmente a partir de cópias de estampas e de estudos de perspectiva. O 
desenho tomava-se como uma língua universal, entendido por todas as nações, e aí se 
encontrava a razão da sua utilidade tanto na educação do operário quanto do nobre: 
 

"Drawing is no less useful to a Mechanic than to a Gentleman. Several 
Handicrafts seem to require it; as the Carpenter's, Shipwright's, Engraver's, 
Painter's, Carver's, Cabinet-maker's, Gardiner's, and other Businesses. By a 
little Skill of this kind, the Workman may perfect his own Idea of the Thing to 
be done, before he begins to work; and show a Draft for the Encouragement 
and Satisfaction of his Employer" (Franklin, 1749: s/p). 

 
Aquilo a que assistimos, portanto, é a um dos lados do pensamento sobre a 

necessidade de uma educação artística, que foi ganhando forma num debate que diríamos o 
mais científico possível e que foi crescendo no seio das ciências pedagógicas, ao mesmo 
tempo que coexistia a ideia de que a arte ultrapassava objectivos puramente funcionais. 
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David Kamens e Yun-Kyung (1992), que estudaram a progressiva introdução de novas 
disciplinas no currículo escolar moderno, falam da educação artística e da educação física 
como estando no centro dessa inovação. A justificação da necessidade da arte naquela que 
pretendia ser uma escola de massas não tardou, muito embora o tema se tenha tornado 
numa luta que encontrava bloqueios sucessivos na arena da política e na continuada 
acusação do baixo nível cultural do país, mas que encontrava, também, no potencial do 
progresso uma mola impulsionadora para a mudança. 
 Num discurso pronunciado na Academia de Belas Artes de Lisboa, em 1862, por 
ocasião da distribuição dos prémios, o professor da mesma Academia, Francisco de Assis 
Rodrigues, falava nas artes plásticas como uma ‘linguagem universal’. E era no desenho que 
encontrava o elo unificador:  

 
“Não é o estudo das Artes do Desenho também muito útil às artes mecânicas, 
ou ofícios fabris? Ah! que vasto campo se abre agora a meus olhos, quando 
considero nas utilidades que as Artes fabris e industriais colhem das Artes 
plásticas! Elas não só concorrem para a educação das pessoas civilizadas, que 
devem aprender o Desenho, como Platão diz que aprendera, junto com as 
mais sublimes ciências, a fim de se habilitar a bem julgar do belo, mas também 
devem fazer parte da instrução dos povos” (Rodrigues, 1862: s/p). 

 
 O debate foi lançado um pouco por toda a Europa e Estados Unidos, durante a 
segunda metade do século XIX, mas foi em França e em Inglaterra que mais se discorreu 
sobre o assunto. Eugène Guillaume e Ravaisson travaram, no Dictionnaire de Pédagogie et 
d’Instruction Primaire dirigido por Ferdinand Buisson, uma batalha de longas páginas. 
Haveria de ser Guillaume a vencer. No essencial tratava-se de optar por um, ou outro, ponto 
de vista. Como se ensinava o desenho? Fundamentalmente, tratando-se de uma 
metodologia, a questão era uma: por onde começar? Antes, pela geometria das formas, o seu 
avesso, ou, na inversa, pela representação da sua aparência? E não se pense que a questão 
dos fins não era continuamente recuperada. Para que serviria desenhar? E seria a figura 
humana um ponto de partida ou um ponto de chegada? Que diferenças marcavam as 
fronteiras entre um ensino do desenho a futuros artistas ou a operários e artesãos? Deveria o 
desenho ser uma base comum à educação de todos, ou simplesmente ser ensinado àqueles 
que o utilizariam no desempenho da profissão?  
 As questões levantadas não se desdobram em sentido único. O consenso era que o 
desenho seria essencial à formação dos artistas e dos operários, mas as artes, por finais do 
século XIX eram, num meio essencialmente burguês, entendidas como ‘prenda’ a cultivar. 
Todavia, aqueles que falavam da possibilidade do ensino artístico ‘para todos’ empreendiam 
o seu esforço no sentido de mostrar que não era de génios inatos que este ensino se faria, 
nem de vocações assentes numa interioridade arbitrária do artista. Havia uma gramática a 
aprender: 
 

“On est toujours beaucoup trop disposé à croire que le dessin ne relève que 
du sentiment et que l’habilité à dessiner s’acquiert uniquement par des 
exercises empiriques. S’il en était ainsi, l’enseignement du dessin serait sans 
autorité parce qu’il ne reposerait sur aucune base rationnelle” (Guillaume, 
1887: 684). 

 
 Foram estas as palavras de abertura para o ensino do desenho que Eugène 
Guillaumme, escultor e director da Escola de Belas Artes de Paris, deixou registadas no 
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ponto três da entrada relativa ao Desenho no Dictionnaire de Pédagogie et d’Instruction 
Primaire45. Vinham estas palavras seguidas da exposição de Félix Ravaisson (1887), para o 
qual o entendimento do que deveria ser o ensino do desenho se situava no pólo oposto das 
considerações tecidas por Guillaume. A conclusão de Guillaume era simples. Fosse o 
desenho resultado de uma actividade puramente empírica e não assentasse numa 
metodologia científica, que não mereceria sequer constar nos estabelecimentos de instrução 
pública nem tão pouco se justificaria a sua presença nos planos de estudos. De facto, a ideia 
de que a produção artística se ficava mais a dever a talentos ou a dons inatos era 
incompatível com um pensamento sistemático que tivesse por base uma gramática passível 
de ser apreendida por qualquer criança ou jovem.  
 Nas suas lições, professor que não se achasse na posse dos princípios científicos do 
desenho mirava-se como um vomitador de receitas, variáveis, e por isso carecendo de um 
método e de uma unidade. Como, então, atingir uma certeza das formas? Não era no nível 
da sensação que se deveria situar o julgamento da exactidão ou da imperfeição do desenho. 
A linguagem das formas derivaria de uma ordem. E esta, não era uma ordem apenas 
aplicável àqueles que faziam uso do desenho no plano das belas artes. Desenho, para 
Guillaume, significava essencialmente uma ciência com um método próprio, no qual os 
princípios se encadeavam rigorosamente e que nas suas mais diversas aplicações deveria 
resultar numa incontestável certitude. O conhecimento das suas regras de funcionamento 
deveria portanto constituir a base do ensino e da aprendizagem do desenho. E esta base 
tinha um nome: geometria.  
 Considerar o desenho em si mesmo parecia equivaler a adivinhar-lhe os seus 
objectivos, por outras palavras, representar a verdade dos objectos ou representar a sua 
aparência. A um e a outro correspondiam, respectivamente, as palavras geométrico, para o 
primeiro, de perspectiva, para o segundo. No primeiro caso tratava-se de desenhar 
considerando as dimensões do objecto, mantendo as suas proporções na representação, quer 
reduzindo, quer desenhando os objectos em verdadeira grandeza. O olho adquiria uma 
ginástica saltando do pequeno para o infinitamente aumentável. Era este o desenho próprio 
aos arquitectos, cuja leitura se pretendia rigorosa e objectiva. Numa palavra, era o desenho 
útil a todas as profissões e ofícios nos quais se pretendesse transmitir informações sobre os 
objectos a produzir. No segundo caso, seria a aparência dos objectos no espaço a constituir o 
objectivo do acto de desenhar. A perspectiva entrava, aqui, com um cariz matemático. A 
geometria juntava-se ao domínio dos efeitos. O olho treinava-se na mecânica da tradução do 
visto para o graficado e vice-versa. Mesmo as sombras relevariam do traçado exacto dos 
efeitos da luz sobre os objectos. Entre arte e ciência a união não poderia resultar mais clara. A 
geometria mostraria que superfícies e objectos nascem da linha. A forma seria o contorno dos 
seus limites exteriores no espaço, traçados sobre um plano. Aplicava-se, então, o desenho, à 
estatuária, à escultura arquitectónica ou de ornamento. O contorno seria a definição 
matemática que o objecto real cortava no espaço. De resto, todos os termos empregues na 
arte para exprimir as qualidades essenciais e superiores das formas, tinham, para Guillaume, 
raiz na geometria: expressões de proporção, de simetria, de similitude, de equilíbrio. A esta 
linguagem formal, por ora, interessavam apenas as propriedades dos contornos definidores 
dos objectos, as suas relações no espaço e não tanto as caraterísticas de textura ou de cor. 

                                                
45 Quer a entrada de Eugène Guillaume, quer a de Félix Ravaisson relativamente ao desenho foram publicadas 
pela primeira vez na edição do Dictionnaire de 1882. No entanto, os textos mantêm-se na edição de 1887 e será 
essa aqui utilizada. 
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 Guillaume fazia o desenho equivaler a uma língua, a uma escrita comum a todas as 
artes e que era, de ora em diante, a língua também da indústria. Desenho como língua. 
Desenho como língua da arte e da indústria: 
 

“ L’écriture propre de tous les arts et de toutes les professions qui s’exercent 
dans le monde de la forme” (Guillaume, 1887: 684). 

 
 Já em 1865, o escultor e director da Escola de Belas Artes de Paris havia proposto esta 
ideia do desenho como uma linguagem. A promessa era a de que a linguagem das formas 
poderia organizar-se segundo uma gramática de alcance universal. Que esta gramática 
poderia ser comum a toda a educação e, mais tarde, especializar-se por níveis e adequar-se às 
diferentes profissões. Começando pela linha e fazendo da arte a educação primária do 
homem do mundo, do trabalhador e do artista (Nesbit, 2000: 23, 24). O mesmo princípio que 
presidia à formação das línguas era o que deveria seguir-se para a elaboração do desenho 
como uma língua. A geometria não existia senão no interior da linguagem da arte e era ela a 
gramática de toda a forma. Ponto, linha e plano juntavam-se como as peças que permitiriam 
montar um puzzle completo que poderia ser mesmo a representação da totalidade do 
mundo. As constelações, as analogias, as trajectórias do pensamento que se depositavam no 
desenho constituiam-no como o instrumento para a duplicação do mundo, uma espécie de 
arquivo do visível, cuja ordem se fixava na infinitude de recombinações da geometria. A 
geometria conformava-se como a medida própria aplicável a tudo, dos objectos, à natureza, à 
própria alma e ao pensamento. Aplicar ao olho, a geometria como uma lente. Os conceitos 
envolvidos eram simples: vulgarizar e tornar útil. Educar o olhar e treinar a mão. Formar 
génios não seria, nunca por nunca, o objectivo da educação. Mas produzir homens hábeis, 
praticantes capazes e bons espíritos, sim: 
 

 “Or l’enseignement du dessin tel que nous l’entendons doit être fait pour 
tous, pour les ouvriers aussi bien que pour les gens du monde. Il doit, non 
susciter des hommes de génie, ce qui n’est le propre d’aucune éducation, mais 
produire des auxiliares habiles, des praticiens capables et aussi bons esprits. 
On peut dire que faire commencer l’étude de l’art comme celle d’une 
profession exacte, c’est le meilleur moyen de régler les esprits. Si par là on 
apaise la crainte souvent manifestée de susciter chez l’ouvrier les aspirations 
de l’artiste, on combat en même temps la vanité de l’artiste qui lui ferait 
repousser, comme le mettant au niveau de l’ouvrier, la conaissance préalable 
des moyens pratiques” (Guillaume, 1887: 685). 

 
 Para Ravaisson, por outro lado, a base do desenho deveria estar na aprendizagem do 
corpo humano. Entre um e outro método, responderia Gabriel Compayré que o deste último 
se apresentava, sem dúvida, “o mais favorável ao desenvolvimento das faculdades estéticas 
e do sentimento do belo”. Mas era aqui que o fim da educação geral vinha traçar o caminho a 
empreender. Na escola primária não se tratava “de formar artistas” e era essa a razão que 
expunha como mais racional “seguir o outro método, que se apoia em elementos sólidos, 
tirados das representações geométricas” (Compayré, 1896 a: 424). 
 Nas páginas portuguesas encontramos uma longa entrada relativa ao Desenho no 
Dicionário de Educação e Ensino por E.M.Campagne, traduzido e adaptado ao contexto 
português por Camilo Castelo Branco. A perspectiva aqui apresentada aproxima-se de 
Guillaume. A questão da pertinência do desenho da figura humana no ensino elementar do 
desenho é colocada e a resposta encontrada é, claramente, desfavorável. "Não, só 
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gradualmente é que se deve chegar a isso" (Branco, 1886: 631). Para que não restassem 
dúvidas explicava-se que muito embora servisse o desenho "de expressão às belas Artes", 
não era justo concluir-se que a arte fosse "o seu objecto principal, e por assim dizer único". 
Muito pelo contrário, o espírito da modernidade apontava no sentido oposto. Contudo, o 
desconhecimento era ainda generalizado e a ideia prevalecente era a de formar artistas ao 
invés de operários: 
 

"Sacrifica-se o rigor ao sentimento. Exige-se o gosto em regra suprema, e trata-
se por alto os princípios e os exercícios fundamentais, sem os quais mais tarde 
não é possível produzir com segurança formas e inspirações razoáveis. Exalta-
se o ideal e a estética antes de ter adquirido uma prática suficiente, e de estar 
senhor das leis que a regem. Enfim, pensa-se em vocações de artistas, que são 
a excepção, quando se deveria ter sobretudo em vista a massa, e as crianças 
cuja inteligência se abre progressivamente e a maior parte das quais se 
destinam a operários" (Branco, 1886: 633).  

 
 Esta longa entrada relativa ao desenho, num dicionário português, constitui um 
momento privilegiado para aceder à configuração sistemática do que se entendia e do que se 
pretendia quando se referia a necessidade e a importância de aprender a desenhar. Tratava-
se aqui do desenho linear, que se opunha ao desenho artístico, porque a seu cargo teria 
apenas “executar no papel a construção de figuras” que pudessem ser “geometricamente 
construídas” (Branco, 1886: 628). As vantagens da aprendizagem do desenho para as crianças 
e os jovens eram logo apresentadas ao leitor. De modo bastante claro anunciava-se que o 
objectivo principal era da ordem do adestramento: 
 

“ [o desenho] Exercita o aluno na justa apreciação das distâncias, dimensões e 
formas dos objectos, adestrar-lhe a mão no hábito de reproduzir esses objectos 
com exactidão perfeita, mediante o lápis; - auxiliá-lo a formar cabal ideia de 
tudo que vê, notando-lhe as dimensões, as diferenças e analogias; - exercitá-lo 
depois a reproduzir essas mesmas formas, principiando pelas mais fáceis, e 
passando gradualmente às mais complicadas” (Branco, 1886: 628). 

 
 Este saber fazer encontrava-se então configurado pela ordem do discurso pedagógico 
e psicológico. A alquimia das disciplinas escolares transporta os saberes da arte para a 
psicologia da criança e do jovem. A transformação mágica a que se refere Thomas Popkewitz 
(2004), que ocorre na viagem dos saberes para o quadro escolar, é marcada pelas expectativas 
construídas em torno das concepções de infância ou adolescência cujo objectivo principal é 
governar o aluno, transformando-o num sujeito activo e capaz de ‘resolver problemas’. No 
design do saber estão contidas as partículas do design das disposições e das sensibilidades 
do aluno. Assim, o discurso pedagógico sobre o desenho alicerça-se num saber sobre quem 
as crianças e os jovens são e deste modo produz e reproduz as qualidades que estas terão de 
ter no futuro. Neste processo, fabricam-se tipos de pessoas administráveis enquanto 
cidadãos. Assim, a tarefa de simplificação e desfragmentação do que antes era uno, o 
desenho, reduzindo-o a fragmentos e exercícios concebidos do simples ao gradualmente 
mais complexo, é a estratégia didáctica que mais reflecte, a par do endereçamento de 
partículas do saber a idades-tipo, a tradução das disciplinas em blocos a serem consumidos 
pelo aluno (Popkewitz, 2002: 29). Tornando a criança no campo de governo, uma necessária 
estabilização dos saberes torna-se necessária, e por isso, não nos parecerá ainda hoje 
totalmente estranha a metodologia apresentada há mais de um século: 
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“Fazei depois traçar toda a sorte de linhas, triângulos, quadriláteros, 
polígonos, figuras geométricas, cubos, prismas, cones, etc, coordenando-os 
simetricamente, por maneira agradável de ver-se. Depois, fazei desenhar 
brinquedos pueris, instrumentos de jardinagem, utensílios, flores, folhas, uma 
rocha, um lanço de parede, enfim, todos os objectos de agrado do menino, 
guiando-o assim à aquisição de conhecimentos novos. 
Para reproduzir exactamente no papel uma folha verde, esfregareis uma folha 
de papel com a cinza de outra folha queimada, ou com o craião preto, por 
maneira que forme uma camada escura. Depois, pega-se na folha verde, junta-
se ao papel denegrido, que se dobra, e carrega-se-lhe com o dedo 
comprimindo a folha. Esta folha, que embebeu o craião, mete-se entre duas 
páginas dum álbum, que se apertam, e logo vos sai a reprodução natural da 
folha colhida sobre as duas do álbum. 
É um agradável recreio, que pode despertar o desejo de estudar história 
natural, e com certeza será isso agradável aos pais que julgam sempre os 
alunos pelos resultados” (Branco, 1886: 628). 

 
 Pelo exercício atrás descrito, o leitor de hoje tem acesso à historicidade do seu próprio 
presente. Mas mais familiaridade sentirá, e simultaneamente, estranhamento, quando se 
confrontar com a divisão, crescente complexificação e métodos de ensino que configuravam 
a ordem do discurso do ensino do desenho. A hibridação entre as finalidades deste ensino na 
construção de sujeitos disciplinados e o lugar que este ocupa na rede ‘simbólica’ das 
aprendizagens artísticas, torna explícita a necessidade de abandonarmos os mundos de 
clivagens entre a liberdade e a disciplina, entre o governo e a autonomia dos sujeitos. No 
texto do dicionário de Campagne, distinguiam-se dois períodos fundamentais no ensino do 
desenho, o primeiro deles, a considerar somente a bidimensionalidade da representação. Se o 
objectivo principal era “desenvolver o olho da criança”, o primeiro exercício consistia em 
“acostumá-la a ver e a apreciar a extensão absoluta das linhas, bem como as suas proporções 
relativas”, a “decomposição das figuras”, a sua ‘análise’ e a sua ‘retenção’ nas suas 
particularidades. Era portanto na geometria plana que o aluno entraria no mundo do 
desenho e dentro dele, a linha recta aparecia como o primeiro elemento a dominar, por ser “a 
mais simples de todas e aquela a que todas as outras podem referir-se” (Branco, 1886: 628). 
Que o exercício de aprender a ver se revelava difícil é também um senso comum do discurso 
actual sobre a educação artística. Mas em plena segunda metade do século XIX não havia 
polícia discursiva que inibisse o dictum de que o exercício do desenho era como uma 
ginástica que deveria ser imposta aos alunos, logo, só o muito treino conduziria a um 
domínio pleno de si: 
 

“O professor deve impor aos seus discípulos, como uma ginástica 
preparatória e indispensável destinada a exercitar o seu golpe de vista 
relativamente à primeira das três dimensões, o comprimento” (Branco, 1886: 
629). 

 
A nova ordem da visão fabricava-se no interior daquilo que constituía o próprio 

discurso pedagógico sobre o desenho. O exercício, visto quer como a contínua exposição à 
observação, quer como a repetição do fazer, assumia-se como a regra. Em 1837, no seu 
Tratado sobre a educação do olhar, Burnet, destacaria por mais do que uma vez a semelhança 
entre o ver, por meio da aprendizagem do desenho, e o ouvir, pela aprendizagem da música.  
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Educação do olho, tal como do ouvido.  
De alguma forma estaria implícita a ideia de que ao olho iluminado os objectos 

surgiriam orquestrados numa musicalidade própria. Tudo isto se aprendia, mas era 
necessário tecer os parâmetros dessa ordem da visão. Do que se tratava era de incorporar a 
visão como propriedade física do sujeito e, logo, como campo de governo. Mas dizer isto não 
era reduzir o ver à propriedade fisiológica, mas antes, abrir a possibilidade de modificar e 
ampliar essa propriedade:  
 

“We know, as is the case in music, though the ear is capable of acquiring a 
knowledge of twenty thousand simple sounds, all differing in tone and 
strength, yet this power of distinction is not entirely in the construction of the 
organ, but arises from long observation” (Burnet, 1837: 61).  

 
O que aqui há a destacar é a possibilidade de aprender a desenhar e apreender uma 

panóplia de formas pela entrega absoluta ao exercício da observação e ao treino da mão. A 
vinculação da atenção a essas tarefas seria a chave para o auto-governo do estudante e para 
uma literacia que então se transformava no grande senso comum da indústria. Era a essa 
literacia visual que se referia Burnet quando se interrogava acerca da aparente facilidade do 
artista em olhar e desenhar o que se lhe apresentava à visão: “why is it, that to the eye of an 
artist the drawing of a complicated plan is rendered clear at a glance, while to others it 
requires a multitude of figures of reference and a long explanation?” (Burnet, 1837: 27). O 
próprio cabimento da questão no campo discursivo aponta para esse lugar de 
excepcionalidade da arte. Teria, por exemplo, um lugar inteligível a questão de por que 
razão o olho do médico consegue diagnosticar doenças e sugerir processos de recuperação? 
Mas, no entanto, Burnet seguia a lógica, sem refúgios. Encontrava a resposta no longo hábito 
de reflexão na causa e nos efeitos da aparência dos objectos, que tornava inteligível para o 
artista o que aos olhos de outros, ineducados nesse processo, aparecia como hieroglífico. Essa 
ginástica visual era apenas uma derivação aplicada ao campo artístico daquilo que noutras 
actividades resultava noutras aplicações. Se a visão dos desportistas, dos viajantes e dos 
marinheiros se encontrava mais desenvolvida para ver a longas distâncias do que a dos 
‘homens comuns’, a razão estava na força e na perfeição que uma utilização frequente dos 
músculos do olho propiciava. A entrega ao exercício de desenhar, especialmente a partir do 
natural, vaticinaria um olho ágil na mudança do longe para o perto. A examinação da cena, à 
distância, e a sua representação, à escala, no reduzido formato do papel46. 

Aprender a ver perpetuava-se como o primeiro objectivo. Para o atingir, só um treino 
intenso nas propriedades da linha, das medidas, dos ângulos, das orientações. “Exercitar as 
crianças na apresentação da relação entre duas partes de uma recta”, era o mote (Branco, 
1886: 629). Seguia-se o estudo das figuras. Primeiro o rectângulo e depois as figuras 
curvilíneas: 
 

“O professor [...] far-lhes-á desenhar e copiar rectângulos de proporções 
variáveis; traçar as diagonais e apreciar a sua inclinação. Inscreverá uma 
qualquer figura curvilínea num contorno rectangular, e fará avaliar as 

                                                
46 “Drawing from nature, especially distant prospects, perfects the eye in both these extremes, as we have to  carry 
the vision to examine objects far off, and immediately transfer it to a near examination on the paper close to the 
eye, for this organ is wonderfully provided with the means of changing the crystalline lens, both for pushing it 
forward from the retina, and rendering it more convex when viewing near objects; and also for drawing it more 
within the vitreous humour and rendering it flatter when examining distant objects” (Burnet, 1837: 68). 
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proporções dos lados e determinar os pontos de contacto com a figura 
envolvida” (Branco, 1886: 629). 

 
A linha anexava-se à visão e era no vaivém entre a realidade e a sua tradução pela 

linguagem do desenho que se estabelecia toda uma gramática que serviria à produção de 
objectos. O desenho entendia-se como uma ciência. As suas articulações internas aconteciam 
através da codificação e da possibilidade da medida. Os exercícios de relevo que sucederiam 
as figuras bidimensionais definiam o momento de pôr à prova toda a aquisição dessas 
‘primeiras letras’ do aprender a ver. Muito embora se reconhecesse o carácter 
excessivamente abstracto do primeiro mergulho na gramática do desenho, “não podia ser de 
outro modo, porque era preciso insistir no princípio do método”. Seria ao professor que 
caberia a tarefa de minorar essa distância entre o mundo real e a abstracção da sua tradução 
pela representação na folha de papel, quadriculada, pontilhada ou totalmente branca, ou no 
quadro negro. As figuras de ornato, ora por apontarem para elementos decorativos, ora por 
conjugarem em si os princípios antes abordados, e ainda por simbolicamente representarem 
a arte, constituíam-se como “as aplicações agradáveis” ao aluno nesta primeira fase do 
desenho (Branco, 1886: 629). O seu estudo assentava na cópia. Depois de introduzido às 
elipses, ovais e espirais, entrava-se serenamente na cópia das figuras de ornato inspiradas no 
mundo vegetal. 

O conhecimento era para ser construído, depois de ter sido desconstruído para que o 
aluno o assimilasse. Começando por um desenho extremamente plano, introduzindo o aluno 
na crença de que tudo se poderia reduzir e dominar a partir do império da linha, que esta se 
subdividiria nas partes que se quisesse, que era pelas relações entre linhas que as posições e 
os objectos se construiriam, e que as linhas curvas se encontravam na arte e na natureza, por 
fim, e antes ainda de o enviar para as três dimensões, era necessário introduzi-lo no desenho 
de memória e no desenho ditado. 

Este último, tal como o habitual ditado de um texto, estruturava-se como o momento 
de avaliar o grau de assimilação das aprendizagens anteriores. Por essa razão teria de ter 
uma natureza geométrica e ser extremamente explícito no seu reconhecimento pela descrição 
oral. O professor escolheria uma figura, cujas fases de execução fossem bem características, e 
sucessivamente ditaria aos alunos as construções a efectuarem para a sua realização. 
Perspectivavam-se três grandes objectivos neste exercício: i) “fixar bem os termos 
empregados no desenho”; ii) “esclarecer o aluno sobre a marcha a seguir na construção”; iii) 
“forçá-lo a reflectir antes de traçar as linhas” (Branco, 1886:630). O método iria sofrer 
complexificação, mas esta, uma e outra vez, jogava-se no avanço, no recuo, no inverso, do 
que até então tinha sido feito. Como que a mostrar que o conhecimento resultava da 
aprendizagem gradual e linear de um processo e que, depois de se dominar o percurso, a 
viagem seria empreendida pelo mesmo caminho, da frente para trás e vice-versa. O aluno 
ficaria na posse de um saber, então tomado como verdadeiro e imutável: 
 

“Se, depois, se lançar mão do exercício inverso, que consiste em fazer com que 
seja o aluno quem dite a construção duma dada figura, ter-se-á ocasião de 
desenvolver o espírito de análise da criança e a precisão da sua linguagem” 
(Branco, 1886: 630). 

 
O desenho de memória, que se executava de cor, e que deveria ser adoptado desde o 

início e em paralelo com o desenho de cópia, revelava-se profícuo no treino da atenção. A 
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memória47, tal como a atenção, são dois conceitos fabricados nas ciências psicológicas e que 
viajam para o mundo da pedagogia, permitindo medir e diferenciar tipos de sujeitos. Era 
este o momento, o mais radical de todos, em que a criança e o jovem se confrontariam com os 
limites das suas capacidades. O exercício que qualifica é o mesmo que desqualifica todos 
aqueles que o não cumprem e desse modo os invalida enquanto detentores de um saber que 
se quer estável: 
 

“O desenho de memória é a sanção da observação pelos olhos; um objecto 
bem e inteligentemente observado e copiado deve poder ser reproduzido de 
cor” (Branco, 1886: 630). 

 
Em contexto pedagógico, a memória articulava-se com o trabalho de memorizar e de 

(re)produzir, prendendo o corpo e a interioridade da criança nessa tarefa de constante 
reactualização do passado no presente. A pedagogia experimental de inícios do século XX 
tomou a memória como objecto de estudo. Entendida como processo psicológico, a memória 
fabricava-se tendo em conta o sucesso ou insucesso atingido face a uma acumulação de 
saberes e a um tempo limitado de execução. Era portanto de uma memória reprodutiva que 
aqui se falava e a ‘construção’ era o seu motor (Danziger, 2008). A escrita e o desenho foram 
dois dos instrumentos disciplinadores da memória. 

O segundo momento do ensino do desenho entrava pelo espaço das três dimensões e 
do geometral. Representação já não das figuras geométricas, mas dos sólidos, expondo agora 
ao aluno, pelo exemplo sempre da observação e da representação, que desenhar o real 
obrigava a uma operação mental de tradução do que se sabia ser a propriedade real dos 
objectos, na sua linguagem de representação visual. Não se falava de uma estética, o 
problema era outro e resolvia-se pela compreensão de que a perspectiva faria diminuir o 
comprimento de uma linha segundo o seu afastamento, e que na folha de desenho, tudo 
aquilo que na realidade fosse paralelo, convergiria para um mesmo ponto. Primeiro o cubo, 
depois, o prisma, a pirâmide, o cilindro e o cone. Por último, ornamentos e fragmentos de 
arquitectura. Como instrumento auxiliar desta segunda fase de aprendizagem do desenho, 
poder-se-ia utilizar um aparelho análogo ao de Leonardo da Vinci. O objectivo era provar ao 
aluno que entre si e o objecto de representação havia uma distância que seria superada a 
partir do momento em que este se apoderasse do princípio que lhe permitiria incorporá-la 
em si e regurgitá-la no desenho. Mas era numa espécie de magia, pela aparição do contorno 
do objecto, percorrendo-o com o próprio lápis, que se fechava o exercício. O observador de 
um lado, espreitando por um orifício aberto, o objecto do outro, e entre os dois uma lâmina 
de vidro, vertical: 
 

                                                
47 A memória não aqui considerada como uma propriedade natural do sujeito mas antes como um conceito 
histórico apenas visível no interior de grelhas de racionalidade específicas. Kurt Danziger mostra como a 
memória é talvez dos conceitos que mais ‘viajou’ no tempo, mas a sua transformação e incorporação no corpo do 
sujeito é visível principalmente no século XIX com uma ciência experimental da memória. Os laboratórios da 
psicologia das duas últimas décadas do século XIX foram o local de emergência da memória como propriedade 
fisiológica, mensurável e, portanto, governável. A figura do teste pelo acto performativo do memorizar tornou-se 
o activador da objectivação da memória. Deste modo, a reprodução emergiu como a possibilidade de potenciar a 
memória, a partir de um tipo de trabalho levado a cabo pelo sujeito. No contexto pedagógico, a memória como 
trabalho adquiriu assim relevância: “research that treated memory as a reproductive work done to meet set 
standards of accuracy had clear practical applications in school systems dedicated to promoting the learning of 
masses of information and testing their recall. In institutional settings that promoted an interest in improving the 
efficiency of objective memory performance” (Danziger, 2008: 129, 130).  
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“O modelo representa-se no plano transparente, e o professor fazendo seguir 
com um lápis o seu contorno, obtém um desenho perspectivamente 
perfeitamente rigoroso” (Branco, 1886: 631). 

 
O desenho era visto como uma ferramenta que permitiria organizar a experiência 

individual e adequá-la às normas de vida em sociedade, ou, como então se dizia, “próprio 
para regularizar” o espírito do aluno (Branco, 1866: 632). Para Eugène Guillaume o desenho 
era, acima de tudo, uma linguagem que assentava em regras e princípios com um carácter 
gramatical:  
 

“Le dessin exprime les conceptions les plus sublimes des artistes: il est le point 
de départ et le dernier mot des chefs-d’oeuvre de peintre, du sculpteure, de 
l’architecte; et en même temps, il est un moyen de communication et un 
instrument pratique à l’usage de l’ouvrier-artiste et de l’artisan. S’il a sa 
langue poétique, il a aussi en quelque sorte son langage pour les affaires. Mais 
tout cels n’est qu’un seul et même langage qui repose sur des principes et sur 
des règles formelles qui ont un caractère gramatical” (Guillaume, 1887: 688).  

 
 Tanto na prática, como na teoria, a geometria grassava como a base do desenho. 
Como observa Molly Nesbit (1986), a linguagem segundo a qual era imaginada a 
aprendizagem do desenho, e o princípio segundo o qual assentava a sua necessidade na vida 
moderna, baseava-se numa estética de neutralidade, configurada, contudo, de acordo com 
um regime de visibilidade e visualidade particulares. Antes de Cézanne ter proclamado a 
importância do cilindro, da esfera e do cone como os três elementos capazes de tudo conter e 
de tudo gerar no mundo da visualidade, esse era o senso comum da aprendizagem técnica 
do desenho. Essa neutralidade afirmava-se pelo seu carácter não retinal. A verdade dos 
objectos representados, fosse num desenho que procurasse captar a superfície dos objectos, 
fosse no mecânico e de perspectiva, não era óptica. Do que se tratava, no discurso daqueles 
que defendiam o ensino do desenho como uma ferramenta e como uma linguagem de uso 
diário, era de defender uma linguagem de trabalho aplicável à nova linguagem industrial. 
Era a sua capacidade para criar progresso que fazia do desenho o sublime tecnológico do 
século XIX e, sobretudo, mais do que ideias, a possibilidade de expressar ‘coisas’. 
 
 
O estado do ensino do desenho em Portugal: os exemplos do estrangeiro 
 

A abrir a discussão em torno da necessidade de reflectir sobre a situação portuguesa 
relativa ao ensino das artes nas páginas d’O Ensino48, Joaquim de Vasconcelos elaborava um 
rápido diagnóstico do país: “o ensino do Desenho é uma miséria entre nós. Não das maiores, 
porque alguma coisa se tem decretado e feito no último decénio; mas uma das mais sensíveis 
para numerosíssimas classes do país. Todos os misteres, todos os ofícios manuais dependem 
em maior ou menor grau do desenho, e da relação mais ou menos íntima deles com esta 
disciplina saem frutos mais ou menos legítimos” (Vasconcelos, 1879: 1). E todavia, “nada 
mais triste neste país do que a história das Reformas modernas no domínio do ensino das 
ciências e das artes" (Vasconcelos, 1878 c: v).  

                                                
48 Estes artigos seriam posteriormente publicados sob o título A Reforma do ensino das Belas Artes III. Reforma 
do ensino do Desenho, em 1879. 
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Seria numa sequência de artigos sob o título A Reforma do ensino do Desenho, que aos 
leitores portugueses era trazida a experiência estrangeira neste domínio. Os esforços de 
Vasconcelos voltavam-se aqui para a construção de um discurso a partir de um ponto de 
vista que, não se cansava de o repetir, deveria considerar quer a questão artística, quer a 
pedagógica:  

 
“Todos sabem que o mais elementar no ensino é o mais difícil. A singela 
questão do ensino elementar de desenho posta, tanto na questão pedagógica, 
como na questão artística. Era um excelente ensejo para conhecermos da boca 
dos senhores professores das Academias o método que eles julgam 
representar hoje os últimos resultados da ciência e, por tanto, o que eles 
empregam no ensino. Rasgava-se assim um horizonte amplíssimo de 
discussão positivíssima" (Vasconcelos, 1879: VII). 

 
O debate, no entanto, não acontecia para lá dos sucessivos projectos de Reforma 

emanados de comissões criadas para o efeito e propostas de Reforma para o ensino artístico, 
enviadas pelas Academias de Lisboa e Porto ao Governo. Do ponto de vista pedagógico, a 
paisagem portuguesa pautava-se por um vazio que Vasconcelos no século XIX, António 
Arroio logo à entrada do século XX, se encarregariam de quebrar. No centro da discussão 
colocava-se a questão da aquisição e aprendizagem de uma linguagem elementar – o 
desenho –, naquilo que William Morris definiria em 1877 como uma capacidade geral para lidar 
com as artes, e das inúmeras vantagens que este conhecimento poderia trazer ao país sob a 
bandeira do progresso industrial. Suficiente seria, de resto, reler os princípios fundadores 
das Academias de Belas Artes de Lisboa e Porto, para perceber que a promoção da 
“civilização geral dos portugueses”, a difusão “por todas as classes” do gosto “pelo Belo”, 
assim como o “proporcionar meios de melhoramentos aos Ofícios e Artes fabris, pela 
elegância das formas de seus artefactos” constituíam as três grandes missões das Academias 
(Decreto de 18 de Fevereiro de 1835). Todavia, nem dez anos teríamos de esperar para que 
começassem a suceder-se cenários menos felizes quanto à efectivação real desses imaginários. 
Efectivamente, a 29 de Agosto de 1845, Tadeu de Almeida Furtado, Professor substituto da 
cadeira de Desenho na Academia de Belas Artes do Porto, apontava detalhadamente num 
Relatório da disciplina a seu cargo “o estado material” das suas aulas, que era, “o pior 
possível”. Falta de mesas, falta de estampas que informassem a cultura visual dos alunos, 
falta de “pés”, “mãos”, “bustos e estátuas de gesso para se cumprir” o que fora determinado 
nos Estatutos da Academia (Furtado, 1845: 1).  
 A 17 de Março de 1876 lançava-se para a arena de debate público da nação a proposta 
de lei nº 65 A. O governo vinha publicamente afirmar que “decorridos quarenta anos”, as 
Academias de Lisboa e do Porto, representantes à época do progresso português, careciam 
de uma reforma que não se poderia espaçar por mais tempo. “Nessas academias a que mais 
propriamente caberia a denominação de escolas, porque outra coisa não eram senão 
estabelecimentos de educação artística” faltavam não somente cadeiras teóricas como um 
‘essencialíssimo’ “curso de aplicação das artes do desenho às artes industriais”. Para que a 
despesa feita em tais estabelecimentos se tornasse profícua era forçoso reorganizá-los e 
encarreirá-los naqueles que eram os seus próprios fins. Inglaterra era a carta mais 
repetidamente jogada. A certeza de que “não há civilização verdadeira sem conhecimento, 
estudo e apreço da arte” (Decreto de 18-02-1835). À proposta não se seguiu debate algum.   

Em suma, “o estado decadente” e o “abandono” a que eram votadas as associações de 
ensino das artes “é um dos mais tristes sintomas do estado geral do país”: “fundam-se 
escolas politécnicas e institutos industriais”, “abandona-se a oficina e a questão da 
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aprendizagem”, “fundam-se Academias de Belas Artes e abandona-se completamente o 
ensino de desenho elementar, o alfabeto das formas”, “fundam-se custosas galerias de 
quadros, e não há umas centenas de mil reis para dotar as aulas oficiais de desenho com o 
material indispensável” (Vasconcelos, 1882 a: 53).  

Perante semelhante estado do tecido educacional português, por “um completo 
abandono do ensino do desenho, por parte do ensino oficial” (Vasconcelos, 1882 a: 52), - 
debate que haveria de ser também reactualizado logo à entrada do século XX por 
personalidades como Palyart Pinto Ferreira, defendendo embora métodos diferentes dos de 
Vasconcelos, quando denuncia o desenho como “mero acidente”, como “disciplina 
secundária, quando muito mediocremente subsidiária” (Ferreira, 1920 a: 341) -, seria pela 
porta da comparação e por uma consciência aguda do que se revelava necessário fazer para 
mudar o rumo do país, que Joaquim de Vasconcelos expressava a sua intenção reformadora. 
De forma não surpreendente, a ainda vinte anos do século XX, apontava a única saída 
possível para o ensino das artes em Portugal: uma “reforma radical do ensino elementar de 
desenho primeiro que tudo”, porque era “preciso que a arte” fosse “o pão quotidiano de 
todos e que esse pão” fosse “barato e de fácil digestão” e não se imiscuía em reclamar “a 
prioridade das escolas de aplicação sobre as Academias, na organização de todo e qualquer 
ensino sobre as Belas Artes" (Vasconcelos, 1877 a: 4, 55). A exemplo do que ia acontecendo 
nos países mais desenvolvidos da Europa, onde o desenho elementar era já obrigatório e 
onde a meta traçada parecia apontar para uma vulgarização das aprendizagens artísticas.  

De facto, o horizonte transnacional surgia não apenas como exemplo a copiar, mas 
antes como matéria de apropriação. A Revista de Educação e Ensino cedeu espaço ao tema por 
diversas vezes. Nas suas páginas publicavam-se artigos sucessivos de Gabriel Compayré. 
Compayré traçava a história do ensino do desenho, desde Rousseau, e afirmava que se o 
desenho por muito tempo foi “considerado como uma arte ornamental de recreio”, pois bem, 
aí estava o século XIX para mostrar que o desenho não era um “estudo de luxo reservado às 
pessoas ricas ou aos artistas de profissão”, antes era, a commodity do século XIX. Citava 
Guillaume: “’sem desenho não há operários hábeis, não há bons chefes de oficinas; não há 
progresso nem perfeição nas indústrias mais elevadas, que atestam a civilização’” 
(Compayré, 1896 a: 418). A compreensão da importância do desenho era generalizada na 
paisagem internacional. 

Embora tenha sido dos que mais sistematicamente se dedicou a estudar o assunto, 
Joaquim de Vasconcelos não foi o único a reclamar a importância de se olhar para as 
experiências estrangeiras. Silvestre Ribeiro, ele próprio que escreveu os vários volumes da 
História dos Estabelecimentos Científicos em Portugal, não quis deixar de marcar o seu 
posicionamento neste campo particular. Uns e outros diziam a mesma coisa. Olhasse-se para 
o exemplo inglês. “Proveitosa lição” e “exemplo salutar”: “conhecer o mal, e cuidar logo de o 
remediar, é o estilo feliz da Inglaterra, é o segredo da sua força, é a explicação de muitas das 
maravilhas daquele país, é o mágico e invejável factor da sua grandiosa superioridade” 
(Ribeiro, 1873: 62). 

Em finais da década de sessenta, Teodoro da Mota e M. Ghira, autores de manuais de 
desenho para o ensino secundário, visitavam escolas na França, Bélgica, Suíça, Londres e 
Leipzig, “para observar de perto o cuidado que em todos estes países se prestava ao ensino 
do desenho, desde o asilo e escolas preliminares até ao ensino superior e especial”. 
Sintetizavam em três, os métodos a seguir no ensino do desenho. O primeiro deles, que se 
atribuía a Schmid, iniciava-se “pela reprodução dos corpos da natureza”. A vantagem 
observada era a de que havendo “disposições naturais do aluno”, o progresso seria rápido. O 
segundo método, que os autores reportavam como sendo já uma metodologia “muito usada 
antigamente”, mas que se encontrava ainda no activo em Londres, França, Suíça e Leipzig, 
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consistia na cópia gradual de uma série de exemplares. O inconveniente era “ser demorado”, 
mas aos alunos dava-lhes “firmeza no traço e asseio no desenho”. Para o fim, o terceiro 
método, chamado também de Pestalozzi, reunindo as vantagens dos dois anteriores. Tudo se 
iniciava pela “cópia das formas dos sólidos naturais” (Mota & Ghira, 1871: 1, 2). Toda a 
argumentação ia no sentido de legitimar a presença desta área disciplinar para o estudante 
português, e atente-se no modo como se resgatava a experiência quase laboratorial da 
aplicação dos métodos estrangeiros no país: 
 

“Impressionados pelas vantagens que se colhem no estrangeiro do ensino do 
desenho dado a crianças de tenra idade, lembrámo-nos de fazer uma tentativa 
para a introdução prática deste ensino no nosso país, e por isso fizeram-se 
algumas experiências nos últimos anos na escola primária anexa à normal do 
sexo feminino no Calvário, nos recolhimentos da capital, e na escola central 
primária de Lisboa. Os resultados foram satisfatórios e vieram convencer-nos 
de que as crianças se poderão dedicar com gosto e aproveitamento ao estudo 
dos primeiros elementos do desenho, uma vez que comecem em curta idade e 
sejam dirigidas metodicamente” (Mota & Ghira, 1871: 2). 

 
Mais tarde, era o próprio Brasil que a faceta cosmopolita de Joaquim de Vasconcelos o 

levava a referenciar, particularmente o Instituto de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro onde 
também as influências do modelo inglês de South Kensington se faziam notar, mas onde, ao 
contrário de Portugal, a “questão do ensino” lhe parecia caminhar num sentido positivo 
(Vasconcelos, 1883 a: 119). Do mesmo modo que para o sexo masculino, considerava Joaquim 
de Vasconcelos o ensino do desenho essencial ao género feminino. Numa revisão atenta de 
várias ocupações ditas femininas, qualquer delas exigiria “o emprego de desenho, e quem 
sabe desenho? Quem cuida disso?”. A conclusão era, uma e outra vez, a mesma: “estamos 
surdos e cegos, verdadeiramente cegos, a reformar academias, que andam há cinquenta 
anos, desde a sua fundação, à volta desse problema, em círculo vicioso, sem nunca o 
resolverem” (Vasconcelos, 1883 b: 156). 

Seria sem dúvida no sentido de inverter esta situação e de institucionalizar as 
aprendizagens artísticas que este autor publicaria a longa série de pequenos artigos dando 
conta das melhores experiências europeias relativas ao ensino do desenho, distinguindo dois 
momentos no ensino desta disciplina: um primeiro período, no qual faz um historial do 
ensino da disciplina entre 1793 e 1838 e um outro momento, 1838-1874, marcado 
essencialmente pela utilização da rede ‘stigmográfica’. Verdadeiramente admirável era, no 
seu entender, “que os que se ocupam do desenho como pedagogos” estivessem “tão mal 
informados” acerca da história da disciplina, “cujo conhecimento” reportava “indispensável 
para se saber o porquê daquilo que se ensina”. Deste estudo passaria ao conhecimento 
exaustivo dos “pontos de contacto” e das “diferenças” dos sistemas de South Kensington e 
de Viena, nos quais todo o pedagogo acharia “o modo de aplicar os novos princípios em 
todo e qualquer país” (Vasconcelos, 1877 c: 27). Já em 1891, as suas palavras expressavam um 
maior ânimo derivado de pequenas vitórias visíveis na Exposição das escolas industriais, de 
1891. Não deixava de chamar a atenção dos visitantes para os factos de "importância capital" 
que então se exibiam. Em primeiro lugar, "a substituição da estampa, pelo desenho do 
natural, pelo modelo de gesso, de madeira, de arame, de bronze", em segundo lugar, "a 
eliminação do uso dos instrumentos em todo o desenho" cujo carácter fosse "ser decorativo" 
(Vasconcelos, 1891: 15). Sem dúvida que o desenho à vista aparecia como uma conquista 
recente de muitas escolas. 
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Mas outra das questões a partir da qual estabelecia os binários que diferenciavam o 
ensino de belas artes do ensino técnico, e a importância fulcral do segundo sobre o primeiro, 
era o próprio certame expositivo. "O desenho académico, a arte pela arte" era uma 
modalidade que resultava sempre "em exposições minúsculas" que interessavam somente a 
"raríssimos amadores". Muito pelo contrário, as exposições das escolas industriais, na linha 
da frente do progresso e da tecnologia, realizavam-se "em grande escala, para toda a nação". 
A conclusão era visível aos olhos do mais leigo na matéria: "hoje temos os desenhos, amanhã 
teremos os produtos das oficinas anexas, o desenho transformado em obra" (Vasconcelos, 
1891: 18). 

A referência a modelos estrangeiros funcionou no plano teórico português, e pela 
mão deste autor, numa lógica de internacionalidade (Schriewer, 2001). Não se tratava apenas 
de tomar como ideais os sistemas estrangeiros, mas sobretudo de os aplicar reflectidamente 
ao contexto de Portugal. O mapeamento da realidade estrangeira permitiria definir “até que 
ponto” se poderia “ir na contemporização com as dificuldades do meio, até onde se” poderia 
“ir na condescendência com os velhos princípios e onde” começariam “os direitos 
imprescritíveis dos novos” (Vasconcelos, 1877 c: 27). A este mesmo respeito, haveria 
Vasconcelos de voltar, num texto posterior dedicado agora aos compêndios portugueses de 
desenho. Em número de 19, num arco temporal entre 1793 e 1874, eram essencialmente dois, 
o de Silva Dias e o de Teodoro da Mota, aqueles em que via sobejas qualidades. Quantos aos 
restantes, “todos eles se reduzem ao desenho chamado linear e copiam os problemas uns dos 
outros” (Vasconcelos, 1879: 129). 

Num artigo intitulado O Ensino do Desenho em Portugal, na Revista da Sociedade de 
Instrução do Porto, da qual é fundador e único redactor nos dois primeiros anos de existência, 
referindo-se à organização da aprendizagem do desenho no contexto do ensino técnico, uma 
vez mais Vasconcelos apontava a necessidade de articulação entre “a doutrina estrangeira” e 
a “doutrina nacional”, resolvida exemplarmente no domínio teórico pelas ligações que se 
poderiam estabelecer entre, por um lado, o artigo de Salicis, traduzido e publicado nessa 
mesma revista e, por outro lado, dois outros artigos sobre a “história da oficina portuguesa”. 
Bastaria “um olhar atento para ambos” “para se reconhecer a ligação” entre o modelo do 
autor francês e os horizontes de aplicação ao contexto português (Vasconcelos, 1882 b: 399). 
A centralidade da adaptação de ideias e de modelos voltaria a ser referida na primeira 
década do século XX por António Arroio, referindo-se à necessidade de atender à ‘função 
social do ensino’ de acordo com os diferentes espaços nacionais. A organização e 
implementação das escolas de ensino prático e industrial ou artístico aplicado às indústrias, 
atendendo sempre às micro-especificidades locais. 

No entanto, bem cedo havia de chegar a crítica aos estrangeirismos. Adolfo Lima, em 
1916, já escrevia acerca de uma ‘cópia’ dos modelos estrangeiros, perante a incapacidade de 
os adaptar convenientemente ao contexto de Portugal. Dizia que “a instrução pública 
portuguesa” se limitava “à cópia servil e incongruente dos programas estrangeiros”. 
Tratando-se de uma reforma do ensino, não ouvia em parte alguma a questão, para si 
essencial, de apontar as conveniências. O resultado era sempre uma acção “vaga, superficial, 
incongruente”: mandam-se vir figurinos, - os programas oficiais dos diversos estados – e 
respigando aqui e acolá, arranja-se uma amálgama de artigos e de parágrafos de tudo o que há 
de melhor lá fora”. E de fora se deixava ficar quer “a sociedade portuguesa”, quer a “psicologia 
da criança portuguesa”. Em suma, “é como um fato feito sem ser por medida; umas vezes 
fica-nos larguíssimo, outras esticado, a arrebentar pelas costuras...” (Lima, 1916: 4, 5). 

Também ao nível do ensino artístico de Belas Artes uma ou outra vez se haveria de 
referir quer a Academia de Belas Artes de Paris, quer a de Munique, como exemplos que, 
pelo menos a primeira, acabavam por ter um impacto directo na formação dos artistas 
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portugueses enquanto pensionários no estrangeiro. Fora disso, o debate não terá adquirido a 
extensão que por si só o desenho motivou, a não ser o de continuamente se referir que o 
ensino de belas artes em Portugal estava ainda longe de se equiparar ao de outros países. 
Mas atente-se nas imagens que em 1910 se publicam na Ilustração Portuguesa referentes à 
Academia de Munique. Falava-se do ensino desta escola como dos mais perfeitos da Europa 
e sublinhava-se a sua importância para a Alemanha enquanto nação. Ao nível da 
apresentação visual, estas imagens constituem uma ‘novidade’ em Portugal. Que efeitos 
provoca(r)am estas imagens nos observadores? As possibilidades do que se vê estão 
dependentes do que se pode ver. De que forma o presente se encontra inundado de passado? 
 
      
 

 
 

 
 
        Fig. 5, 6 e 7 – Aulas da Academia de Belas Artes de Munique, Ilustração Portuguesa, nº 208,  
        14 de Janeiro de 1910 

 
 
 
South Kensington e Viena de Áustria: o princípio da graduação no treino do olhar e no 
fazer da mão 
 

Não por acaso, o entendimento do desenho como uma língua surge na segunda 
metade do século XIX. A linguagem que o desenho vem proporcionar à indústria é 
estratégica, no sentido em que materializa uma ‘visão industrial’. Silvestre Ribeiro afirmaria 
que “a indústria, nos seus diversos ramos, em todas as suas aplicações tão variadas, em todas 
as esferas da sua acção, mal pode dar um passo sem o desenho” (Ribeiro, 1873: 62). Para 
Cardoso Denis (2001), o treino do olho e da mão, de que nos ocuparemos de seguida, vem 
apenas sublinhar uma miríade de outras transformações no campo da psicologia e da 
pedagogia que encontram depois reflexo no mundo do trabalho. A disciplina do olho e da 
mão é um micro-cosmos de exercício de um poder mais abrangente que tem no corpo e na 
alma a sua totalização. Do que se fala é de uma perspectiva que, advogando a aprendizagem 
do desenho para todos, traça o recorte da exclusão:  
 

“The process of inculcating an industrial vision through drawing instruction 
possesses profound ramifications in terms of the separation between 
intellectual and manual labour, particularly between the industrial designer 
and the worker that executes the design” (Denis, 2001: 55).  

 
O desenho funcionava, então, como o senso comum e como uma tecnologia de 

governo de grandes massas populacionais. Os princípios disciplinares eram reconhecidos e 
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em parte eram eles que abertamente determinavam a presença das disciplinas artísticas nos 
currículos da escola de massas. A instituição escolar, como uma maquinaria capaz de conter 
e de colocar em funcionamento tecnologias que naturalizariam formas de ser e de ver o 
mundo, encontrou nas disciplinas artísticas a possibilidade de disciplinar, em nome de uma 
ordem elevada, assente na ideia de cultura e de progresso. Foi neste contexto que South 
Kensington e Viena de Áustria viajaram até Portugal. 

Começando por Inglaterra, a sua situação relativamente ao ensino artístico não era 
das melhores em 1851 aquando da realização da Exposição Universal de Londres. “A 
Inglaterra recolheu-se humilhada, mas resolvida a tirar pronta desforra; atacou o mal pela 
raiz e tratou logo de reformar radicalmente o ensino do desenho em todas as suas escolas. 
Não reformou Academias, nem se ocupou com os programas pomposos, com a criação de 
um batalhão de ajudantes e de outro batalhão de subalternos e porteiros, nem com 
reposteiros de salas vazias de ouvintes. Começou pela raiz, pela escola elementar de 
desenho”(Vasconcelos, 1877 b:2). A criação do Art and Science Department, em 1852, e o 
movimento de criação de escolas elementares de desenho, a criação de um “corpo 
profissional para as escolas de arte aplicada” e a “educação do senso artístico da grande 
maioria por meio de museus públicos da arte aplicada à indústria, em que cada um possa de 
dia e de noite educar e formar o gosto” eram os três princípios norteadores de uma reforma 
total de um sistema de ensino que não dava, antes, os devidos frutos (Vasconcelos, 1877 b: 3).  

Joaquim de Vasconcelos referia-se obviamente ao pensamento de Henry Cole, que era 
o responsável pelas escolas de desenho e museu inglês, quando este afirmava que o primeiro 
passo era mostrar ao público o que era a ‘boa’ arte, e que só depois eles poderiam começar a 
julgar correctamente as formas, sendo o desejo de formar o gosto o que justificava a 
introdução do desenho desde o nível elementar da educação49. Vasconcelos não questionava 
o princípio de racionalidade inerente a esta educação e formação do gosto. Essa era a 
racionalidade na qual ele próprio se encontrava mergulhado. Não questionava que os 
museus, que continham no interior das suas paredes colecções daquilo que era considerado 
‘objecto artístico’, legítimo para ser contemplado, abriam as suas portas à generalidade do 
público porque estes eram ‘testemunhas oculares’ essenciais à exposição do poder. A esses 
museus do século XIX, Tony Bennet chamou-lhes dispositivos de exibição, e associou-lhes 
princípios que em si mesmos se configuravam como uma resposta possível à necessidade de 
uma ordem social. Eles eram, a par do ensino artístico, uma forma de salvação cultural, 
transformando, portanto, o problema da ordem disciplinar da população, num problema de 
cultura. Naqueles espaços os sujeitos transformavam-se em cidadãos: “through the provision 
of objects lessons in power – the power to command and arrange things and bodies for 
public display – they sought to allow the people, and en masse rather than individually, to 
know rather than be known, to become the subjects rather than the objects of knowledge” 
(Bennett, 1997: 59, 63).  

De tal modo o surpreendia o potencial desta arena pública que sublinhava os 
resultados que, em menos de vinte anos, falavam por si: às 20 escolas de 1851, somaram-se 
mais 61 até 1859 e “mais 270 públicas e particulares em que se ensinava o curso oficial”, o 
que permitia contabilizar em 66.300 o número de alunos que aprendiam desenho. Em 1867 
eram já “150 as escolas com inspecção”, “ligadas a 20 estabelecimentos superiores 
dependentes do Department of Art and Science” (Vasconcelos, 1877 b: 3). Quanto ao 
                                                
49 “’First teach the public to know what good art is, and Schools of Design will soon learn how to provide it... The 
efforts of all who desire that the people of this country should acquire a power of perceiving and judging forms 
correctly should be directed in introducing drawing as a necessary part of instruction into every school in the 
kingdom. This power will also assist them to obtain increased accuracy in other ways and therefor become all the 
more truthful and sensible of God’s wisdom’” (citado em Sutton, 1967: 59). 
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travelling museum, cujo objectivo era levar às populações exemplos de objectos de arte e de 
arte aplicada à indústria, em apenas 16 meses de funcionamento, circulando por 41 cidades, 
mobilizara 735.856 pessoas.  

É também nesta dinâmica de comparação quantitativa que, Teófilo Ferreira, no 
Relatório acerca da necessidade e organização do ensino de desenho profissional em Lisboa, 
publicado na Revista da Sociedade de Instrução do Porto em 1882, descreve a paisagem 
portuguesa: Birmingham, “com 300.000 habitantes, tinha 1000 estudantes de desenho”, 
Lisboa, proporcionalmente, que deveria “ter 600, tinha pouco mais de 200”. “A aldeia de 
Weston com 8000 habitantes tinha 80 estudantes de desenho”, mais do que Porto e Coimbra, 
segunda e terceira maiores cidades de Portugal. Em Paris, 15000 operários frequentavam as 
aulas de desenho, em Portugal, exceptuando os Institutos industriais de Lisboa e Porto e os 
Cursos nocturnos das Academias de Belas Artes, não existia, à data, escola alguma de 
desenho profissional (Ferreira, 1882: 402). A conclusão que a ciência quantitativa e 
comparativa permitia criar era breve e acusava o script do atraso educacional português: 

 
“Em vista destes dados não é para admirar o estado de atraso em que ainda se 
acha entre nós a indústria de arte” (Ferreira, 1882: 402).  
 

A arte aplicada à indústria, como o mostrava a experiência de Londres, configurava-
se como a via a ser seguida por Portugal. Nada moveria Vasconcelos da ideia de que “o 
remédio, o alfa e o ómega, princípio e fim da reforma intelectual do país” se encontraria no 
investimento a efectuar na escola elementar (Vasconcelos, 1877 b: 4). Às associações 
portuguesas de ensino das artes atribuía a dupla missão “de iniciar a reforma” e de “chamar 
os governos ao dever”(Vasconcelos, 1882 a: 53). O Regulamento geral das Escolas Industriais 
e Escolas de Desenho Industrial, de 6 de Maio de 1884, que surge na sequência da criação 
destas mesmas escolas em Janeiro desse ano, inicia-se precisamente com o exemplo do 
estrangeiro. O que se pretendia era criar em Portugal um pequeno clone do museu austríaco 
de arte e indústria ou do museu inglês de South Kensington: 

 
“Artigo 1º As escolas instituídas pelo decreto de 3 de Janeiro de 1884, 
combinadamente com os museus industriais e comerciais, criados pelo 
decreto de Dezembro de 1883, têm por fim lançar os primeiros lineamentos de 
uma instituição análoga ao museu austríaco de Arte e Indústria, em Viena, e 
ao museu inglês de South Kensington, promovendo a restauração do ensino 
industrial, e tomando como ponto de partida para esse fim a difusão do 
ensino racional do desenho elementar e do desenho industrial” (decreto de 6 
de Maio de 1884). 

 
No ano de 1862 chegava o momento de Inglaterra se expor aos olhos das outras 

nações e falava-se então de ‘resultados prodigiosos’. E em 1867, também a Áustria se fez 
notada: “então se viu que a Áustria começara a imitar em 1863 o exemplo da Inglaterra” 
(Vasconcelos, 1879: 9). Na Alemanha, em Munique, em Dresde, em Leipzig, em Berlim, em 
Stuttgart, em Carlsruhe, na Suécia, na Holanda, na Dinamarca e na Suiça, na América, em 
todo o lado, afirmava convictamente Vasconcelos, se apontava o exemplo de Inglaterra e da 
Áustria. Em Inglaterra, em poucos anos começaram a proliferar discursos de optimismo:  
 

“’Drawing and vocal music are fast gaining ground in schools [...] I have seen 
many creditable sets of drawings, even in poor schools. I long to see the day 
when drawing shall be as common as writing’”. “’A sensible influence’ was 
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being exercised ‘upon the tastes and habits of children and of their parents’”. 
“’The walls of many schools are now hung with pictorial illustrations both of 
the Scripture story, and of scenes of everyday life; and the children’s eyes 
unconsciously acquire a truer sense of proportion in outline and harmony of 
colour’” (citado em Sutton, 1967: 66). 

 
Eis a “revolução”, concluía, “que provocou a primeira escola elementar de desenho”. 

Negava-se a falar mais das instituições portuguesas nas quais se ensinava o desenho. Para 
elas, três palavras: incompletas, viciosas e caóticas (Vasconcelos, 1879: 10). 

Difundir o ensino racional do desenho obrigaria a uma série de passos intermédios: 
conhecer métodos, perceber o valor da graduação dos exercícios na subjectivação dos 
sujeitos, preparar mestres capazes não apenas de aplicar os métodos mas de conhecerem os 
seus alunos. O ponto de partida seria a escola primária, para não falar já da importância de 
que se revestiam os jardins de infância, nos quais os métodos de Froebel, apresentariam 
vantagens imensas. 

A preparação de mestres era um dos pontos fundamentais, mas aí, já a experiência 
inglesa havia mostrado "um método especial de ensino de desenho elementar próprio para 
servir aos mestres da escola primária" que não soubessem desenho. Do que se falava era 
sobretudo da aquisição de ferramentas e de técnicas que, num curto período de tempo, 
colocariam qualquer professor, sem que fossem necessárias predisposições naturais para as 
artes, na posse de um núcleo de saberes que lhe permitiriam trabalhar o desenho com os seus 
alunos. O fundamental seria a “compreensão de uns tantos preceitos” e a “aquisição de um 
pequeno número de modelos baratíssimos”. Tudo o resto seria alcançado por “um exercício 
atento”, “a cópia de meia dúzia de estampas elementares” e, já no contexto escolar, o 
trabalho de “revisão e correcção dos trabalhos dos seus discípulos” completaria a educação 
do professor. A experiência inglesa mostrava, de acordo com Joaquim de Vasconcelos, que 
duas semanas de trabalho rigoroso e atento bastariam ao mestre para conhecer "o grau de 
aptidão dos seus diferentes discípulos", estando capaz, na terceira semana, de empreender 
mesmo uma "classificação dessas aptidões" (Vasconcelos, 1879: 14, 15). Daqui em diante falar 
de aptidão num contexto educacional seria falar igualmente de selecção profissional, no 
sentido de uma cada vez maior individualização de cada criança.  

Conhecer o grau de aptidão de cada escolar converteu-se numa das bandeiras de uma 
pedagogia experimental, sendo que do que se tratava era, efectivamente, de estabelecer um 
lugar para cada indivíduo por comparação aos restantes da mesma classe. Era neste sentido 
que Faria de Vasconcelos falava, já no século XX, na característica ‘diferencial’ da pedagogia 
moderna. Queria isto dizer que a pedagogia que reclamasse para si o epíteto de moderna e 
de contemporânea, atenderia obrigatoriamente às “inclinações” e às “aptidões particulares 
dos indivíduos”. Daí a tendência daquela que se fixaria como a gramática de toda a 
modernidade pedagógica. A pedagogia deveria “atribuir à cultura integral do indivíduo 
uma importância fundamental”, deveria “assentar na cultura das aptidões características do 
educando, sem desprezar nenhuma faculdade ou possibilidade” e isto só se tornaria 
realidade se se conhecesse verdadeiramente o sujeito a educar e o seu estado (Vasconcelos, 
2010 a [1934]: 8, 9). 

Mas era longo o breviário que informaria a prática exemplar do professor de desenho. 
De facto, elaborava-se minuciosamente toda uma metodologia a empregar. Em quinze dias o 
professor teria conhecido o ‘grau de aptidão’ dos discípulos. Como? O que o regia era uma 
lente específica de um regime de visualidade particular, que progressivamente se ia 
tornando mais técnica ao avançarmos para o terreno da pedagogia. Em primeiro lugar, 
tratava-se de seleccionar os alunos e distribuí-los em classes graduadas de acordo com o 
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desenvolvimento das capacidades de cada um. "Para os mais atrasados uma classe 
preparatória" que não deveria nunca ultrapassar os "10 ou 12 discípulos" devendo o 
professor, a cada lição, "corrigir cada um dos trabalhos de cada um dos discípulos duas e até 
três vezes". Da classe preparatória à classe geral, aumentaria o grupo de alunos, nunca 
excedendo todavia os 25. No interior desta classe, aqueles que mais se destacassem, 
avançariam para uma classe superior que, obrigando a critérios de filtragem mais afinados, 
se constituiria de "pequeno número" de estudantes (Vasconcelos, 1879: 15).  

Planeava-se a graduação e duração das lições de modo rigoroso: era importante não 
ultrapassar os trinta minutos para os discípulos de 7 a 9 anos, aumentando progressivamente 
até à hora. “O desenho, tanto de objectos como estampas” organizar-se-ia em três 
modalidades: “de memória”, para cópias e objectos, “de invenção”, versando sobre “a 
composição com os elementos” dominados já pelos alunos e “a tempo fixo”, sobretudo para 
as cópias. Esta última modalidade apresentava vantagens educativas e disciplinares 
evidentes. Efectivamente, eram três as que surgiam num primeiro olhar: “educar no 
discípulo um golpe de vista rápido e seguro”, “desenvolver nele o sentimento das 
qualidades características dos objectos” e uma terceira vantagem, socialmente 
normalizadora, a de “combater a indolência em geral” (Vasconcelos, 1879: 16). Seria no 
exercício, como a técnica capaz de impor aos corpos “tarefas ao mesmo tempo repetitivas e 
diferentes, mas sempre graduadas” que as propriedades disciplinares do desenho se 
colocariam no plano discursivo (Foucault, 2004 e: 136).  

Os mestres de desenho teriam que depositar a máxima atenção na dificuldade dos 
exercícios que propunham à classe. Nunca pedir mais do que aquilo que efectivamente o 
aluno conseguiria fazer no tempo determinado para a tarefa, não pedir demasiado rigor nas 
primeiras aventuras de desenho, “nunca consentir que o discípulo” começasse a desenhar 
sem ter “estudado na sua totalidade e nas suas partes” o objecto ou a estampa a copiar, sem 
que tivesse, antes de tudo o resto, marcado os pontos extremos de uma linha antes de a 
desenhar. O desenho estendia-se muito para lá do próprio acto de desenhar, ele era toda a 
observação necessária, envolvia disciplina, particularmente auto-disciplina. 

A experiência inglesa que a nossa fonte se dedicava a pormenorizar, mostrava que 
quer o lápis, quer o papel branco, não deveriam ser parte do ensino elementar do desenho. O 
discípulo desenharia “primeiro com crayon branco sobre uma tábua ou lousa” que deveria 
ser de “dimensões razoáveis” e depois com o “carvão” e com “crayon preto” sobre papel de 
cor. A utilização destes meios insuflava-se de potenciais disciplinadores para a obtenção de 
gestos “largos” e “rasgados”, que não deveriam depois ser embaraçados pela sobreposição 
da caneta. Paradoxal esta intenção de um gesto em liberdade, totalmente marcado, contudo, 
por um treino e por uma previsibilidade do resultado esperado. Mas o modo como a 
materialidade dos objectos era detalhada, em função dos efeitos a produzir, mostra o 
quantum cada pormenor não era deixado ao acaso. O carvão e o crayon branco encontravam 
a justificativa maior na impossibilidade de proporcionarem trabalhos extremamente 
acabados, os quais só serviriam para que o aluno se iludisse com os “efeitos” de uma 
“virtuosidade” que seria sempre “estéril” e fatigante. A tábua na qual o aluno desenharia 
seria previamente pintada de castanho semi-escuro, preferível ao preto, e os lápis seriam 
seleccionados em termos de dureza consoante a sua idade, mais suaves para os iniciantes do 
que para os iniciados. A utilização do ponteiro de lousa era desaconselhada por tornar “o 
desenho duro e vagaroso, a mão áspera e pesada”. A cor entraria regulada por um 
“diagrama bem calculado” e para crianças de oito anos em diante, e também formalizado 
numa “escala rigorosamente graduada”, o ensino da perspectiva, remetia-se para o final do 
ensino elementar. A modelação não teria cabimento no desenho elementar. Era nestes 
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diferentes pontos que se constituía o “catecismo do mestre de desenho da escola primária” 
(Vasconcelos, 1879: 17, 18). 

Mas se era este o ‘catecismo’, faltava mostrar como se formava o mestre de desenho 
inglês. Gordon Sutton na sua obra Artisan or Artist descreve brevemente esse período de 
formação que se subdividia em 6 fases: i) geometria, perspectiva e detalhes arquitecturais; ii) 
contorno de ornamentos a partir de estampas; iii) contorno de ornamentos a partir do relevo; 
iv) ornamentos sombreados a partir de estampas; v) ornamentos sombreados a partir do 
relevo; vi) desenho de figuras a partir de estampas. Para além disso, o futuro professor 
deveria frequentar um curso de desenho à mão livre e um outro de colorido, e possuir 
conhecimentos básicos sobre as leis da cor. No final do curso, era-lhes pedido que dessem 
uma aula, ilustrando no quadro negro os elementos da geometria, da perspectiva e desenho 
de objectos, servindo-se de uma linguagem simples por forma a garantir que seriam 
percebidos pelos mais ‘ineducados’. O departamento inglês exigia ainda que os professores 
de desenho das escolas sob a sua alçada utilizassem as colecções de exemplos e as cópias 
reconhecidas pelo próprio departamento (Sutton, 1967: 60-62). A partir de 1856 o processo 
tornava-se mais rigoroso. 

Como apêndice à doutrina exposta, Joaquim de Vasconcelos concentrava-se 
precisamente em imaginar toda a colecção de material necessário à aprendizagem do 
desenho. Teria obviamente de ser importado, mas o seu custo “excessivamente módico” 
compensaria o facto. Era toda uma indústria a entrar pela sala de aula e a aumentar a gama 
da sua materialidade. Os objectos, ou as suas representações, para lá, também, dos suportes e 
materiais riscadores, cumpririam uma série de instruções até enfileirarem as rotinas da 
aprendizagem. As tábuas pintadas, as lousas, com e sem caixilho, o crayon branco e negro 
comprado à dúzia, o carvão de madeira em maços de 50, as canetas para carvão, também à 
dúzia, e o papel de cor. Em anexo apresentava um orçamento detalhado. Quanto ao material 
de ensino, as colecções publicadas por Taylor and Walton, por Houlston and Stoneman: 
Addey & C.º. Estes livros de desenho representavam uma primeira aproximação científica ao 
ensino artístico. O Drawing book of the Government school of design, publicado pelo primeira vez 
em 1843 e continuamente reeditado pela Chapman and Hall, revelava-se também excelente, 
muito embora para uma fase não tão precoce da aprendizagem. A este juntavam-se outros 
que, aprovados pelo Department of Science and Art, eram vistos como o legítimo sistema do 
desenho (MacDonald, 2004: 122).  

Cada um destes livros possuía entre 80 e 200 estampas. Seriam estas a informar e a 
governar o olhar do aluno. Apresentavam-se os diagramas que reduziam o desenho aos seus 
elementos primários: linhas verticais, horizontais, oblíquas e curvas, combinações entre elas, 
linhas paralelas. Depois, formas articuladas com estas linhas, geométricas e ornamentais, 
mais para a frente, objectos vários, folhas, pássaros e outros animais, combinações de folhas, 
flores e frutos. Por debaixo destas estampas, o aluno era convidado, ele próprio, a desenhar: 
“espaços em branco para o discípulo poder executar cerca de 400 desenhos a lápis”, no 
próprio livro. Estes desenhos seriam obviamente a cópia do que acima se apresentava e a 
lógica reclamada era a do exercício do muito repetir até fazer a mão. Mas o império do 
governo do olhar encontrava agora um terreno mais para se expandir. Era a vez dos objectos 
de uso familiar, comprados também em colecções, feitos em barro, vidro e madeira, 
organizados em grupos de acordo com a sua dificuldade de execução. Do A ao C, 
apresentar-se-ia o martelo, o puxador, o anel, o gancho, o funil, a faca, o cinzel, o vaso de 
flores. Parando no B, a mala, a colher, a serra, a campainha, o saca-rolhas, o tinteiro, o saleiro, 
a cafeteira, a leiteira, o cálice, o copo, a cadeira e a mesa. No C, o livro aberto, a tesoura, a 
espevitadeira e o cesto, entre outros. Os modelos de gesso faziam a ponte para um desenho 
do corpo fragmentado, de animais e motivos vegetais: mãos e pés, cabeças, figuras pequenas, 
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cortes da face, cabeças de animais, figuras de animais, figuras em relevo, ornatos. Juntavam-
se ainda as folhas do natural de grande formato e os sólidos geométricos (Vasconcelos, 1879: 
20). A relação dos objectos, das estampas e da sua observação criava uma outra dinâmica na 
organização do ensino do desenho. Acima de tudo o aluno navegava em referentes visuais 
que lhe mostravam que, no que pelo menos à sua pessoa dizia respeito, nada teria de 
produzir a partir do nada. 

Porquê a utilização de objectos e onde encontrava esta modalidade o seu 
enquadramento teórico? Pestalozzi era uma das referências na genealogia directa dos 
métodos. Gabriel Compayré sintetizaria o trabalho de Pestalozzi numa só expressão: 
intuição. Se a intuição era a experiência pessoal directa, e se as percepções sensíveis se 
entendiam como os fundamentos para uma educação intelectual, para as percepções morais 
e sentimentos do amor, confidência e gratificação, a intuição, desenvolvida desde a mais 
tenra idade, seria por si só a garantia de uma boa educação moral. Seria no contacto directo 
com os objectos que a criança formaria um conhecimento sobre a realidade, e ao mestre 
competia todo o trabalho de graduar as aprendizagens:  
 

“Just as knowledge requires a fulcrum, which is supplied by intuition, so it 
needs connection and an order of development, and in this the method 
consists. The various notions which compose elementary education are 
offered to the child ‘in continuous, unbroken succession’ [...] In a phrase 
which is, as it were, the rapid recapitulation of all his pedagogies, Pestalozzi 
wrote: ‘For each branch of knowldege there should be series of exercises 
having their starting-point within reach of all (intuition), and with a regular 
sequence (gradation), which would keep the child’s faculties constantly at 
work, without exhausting or even tiring them, and would contribute to 
continuous, easy, and attractive progress’””(Compayré, 1908: 69, 72). 

 
Para Stevens, a utilização de modelos no ensino do desenho fez parte da invenção dos 

inovadores meios de produção do século XIX, assentes na necessidade de desenvolver um 
pensamento espacial: “educators responded to the need for greater facility with spatial 
thinking, although their efforts were far from systematic and their success limited. At the 
elementary level of instruction it was the skill of drawing and the manual dexterity needed 
for building models that received most attention”. O desenho, como uma ferramenta e uma 
‘habilidade’ era apenas uma outra forma de escrita, totalmente de acordo com o método 
‘hands-on’ pestalozziano (Stevens, 1995: 49). Compayré detalharia com mais pormenor o 
pensamento de Pestalozzi:  
 

“O discípulo desenhará primeiro linhas rectas, quadrados, triângulos, arcos 
de círculo. Mais tarde, quando o elemento estético da forma se separar do 
elemento puramente matemático, e que o discípulo tenha disto uma 
consciência clara, então aos exercícios de desenho linear sucederão lições de 
perspectiva e de desenho artístico: o desenho das linhas não é mais do que 
uma preparação ao desenho dos objectos” (Compayré, 1896 a: 419, 420). 

 
Regressando a Vasconcelos, para este autor, o desenho devia mesmo preceder quer a 

leitura, quer a escrita. O segredo estava na ciência da observação. O que os ingleses 
demonstravam ao nível do desenho das letras era que partiam do simples para o complexo. 
Invertiam a ordem do alfabeto e seguiam-se pela ordem das formas, de acordo com uma 
progressiva dificuldade gráfica: I, L, T H, E, F, intersecções de verticais e horizontais, 
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primeiro, e só depois de verticais, oblíquas e curvas. “Não é a vista o principal instrumento 
dado à criança pela natureza para analisar o mundo exterior?” Mais a mais, não circulava a 
ideia de que todas as crianças tinham o gosto por desenhar? Assim sendo, desse o mestre a 
cada criança estes novos instrumentos e ela traduziria “com o crayon na tábua ou na lousa o 
pequeno mundo que absorveu em si” (Vasconcelos, 1879: 21). Dessa representação à 
percepção correcta dos objectos seria guiada pelo mestre. Do seu pensamento pode retirar-se 
a função adestrante do desenho. 

Ora, surgia então uma questão fulcral a todo o discurso que se organiza em torno das 
aprendizagens artísticas, a de saber se todas as crianças possuem capacidades para desenhar. 
Neste ponto o nosso autor é assertivo. Buscando a resposta dos mais ilustres pedagogos, diz 
que sim. Socorrendo-se da prática, diz que sim. Em nota de rodapé cita as directrizes que 
governam o sistema de ensino de desenho inglês: “the convinction has been arrived at, from 
eaching many children, that a natural incapacity for apprehending forms, analogous to the 
total absence of an ear for music, does not exist” (Vasconcelos, 1879: 22). O próprio Matthew 
Arnold, inspector das escolas inglesas entre 1851 e 1886, - que Vasconcelos não citou -, 
escrevia num dos relatórios das escolas a seu cargo que “this study is one which at present 
finds great favour among the most influential promoters of education. It is one which it is 
most important that those children in elementary schools who show any aptitude for it 
should have the means of pursuing; but I will venture to remark that it is possible, by 
insisting upon it too much, to cause time to be wasted in it, by those who have no such 
aptitude. [...] drawing is useful, singing is useful” (Arnold, 1889: 30, 257). Sendo a resposta 
positiva, restava sintetizar as bases do método de ensinar a ver com exactidão e observar 
bem: 
 

“Primeiro grau: 
a) O discípulo começa a copiar por desenhos de objectos familiares os mais 
simples (ex. uma cruz, um prego, um martelo, etc.) em contorno, sem 
perspectiva; material: crayon branco sobre a tábua ou lousa. 
b) Desenho directo de objectos menos familiares a certa distância, mas sem 
apresentar escorços. Alternar com estampas (colecções supra). 
Segundo grau: 
a) O discípulo copia por desenhos de objectos familiares em contorno, com 
um pouco de perspectiva aplicada gradualmente; material: crayon (Conté) 
sobre papel vulgar de cor. 
b) Desenho directo de objectos menos familiares com um pouco de escorço; 
alternar com o exercício do primeiro grau; material: crayon (Conté) sobre 
papel vulgar de cor. 
Terceiro grau: 
a) O discípulo copia por desenhos de objectos familiares levemente 
sombreados: crayon negro sobre papel de cor. 
b) Desenho directo de objectos familiares acusando as sombras mais salientes. 
Alternar com o exercício do segundo grau. Iniciação no agrupamento dos 
objectos. 
Quarto grau: 
Repetição do exercício do terceiro com desenhos e modelos mais complicados. 
Indicação da luz, acusada com o crayon branco. 
Acrescem ainda os exercícios eventuais: Desenho de memória, de invenção e 
desenho a tempo fixo” (Vasconcelos, 1879: 23). 
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Dizia Joaquim de Vasconcelos que o modelo inglês complementaria o modelo 
austríaco, mas este último estava mesmo à frente de Inglaterra relativamente aos métodos. O 
ponto fundamental era a graduação. O compêndio de Grandaeur dividia-se em escalas. Em 
cada uma delas diferentes partículas gramaticais do desenho. Os diferentes cadernos 
acompanhavam o suposto progresso do aluno, até que este largasse os stigmas e desenhasse 
somente a olho. E ao mestre, o compêndio deixava toda a liberdade. Que este prescindisse 
“de toda e qualquer baliza” caso “o talento” do discípulo o permitisse (Vasconcelos, 1879: 
57). Enfim, este compêndio austríaco serviria de ponto de partida para professores ou 
autodidactas, para todos os que viviam de ofícios manuais, para os que trabalhavam de 
misteres e precisavam de um método racional para aprender a desenhar. Porque não 
imaginassem estes que poderiam viver somente com um desenho de compasso que em lugar 
de ajudar só provocava a escravatura. Mas em Portugal, embora houvesse excepções, na 
generalidade nem mestres nem discípulos faziam jus ao nome que se lhes dava: 
 

“Imaginam eles que aprenderam o desenho elementar necessário, porque 
frequentaram umas aulas quaisquer, onde se ensina um certo desenho linear 
geométrico, sem método, sem ciência nem consciência, (por formas abstractas, 
que não inspiram o mínimo interesse ao discípulo) acompanhado de um certo 
desenho de ornato sem a menor relação com o primeiro; onde a estilização 
dos elementos vegetais é por isso mesmo uma ideia incógnita; onde as leis 
orgânicas da arte de ornamentação, onde as leis de desenvolvimento dessa 
arte são igualmente incógnitas; onde o desenho geométrico e o desenho de 
ornato andam em perpétuo divórcio; onde o compasso e a régua e depois o 
gesso e a estampa decidem dogmaticamente da razão das coisas” (Vasconcelos, 
1879: 58). 

 
E porquê? Era esta a questão: porque nunca havia soado por parte do discípulo um 

‘porquê?’. 
  Vasconcelos traçava ainda a genealogia próxima do ensino do desenho numa rede de 
autores internacionais. E por não ser ‘antiga’ essa história, se espantava face à ignorância dos 
educadores em relação ao lugar de onde provinham. De algum modo procurava historicizar 
o seu próprio presente: “cujo conhecimento é indispensável para se saber o porquê daquilo 
que se ensina” (Vasconcelos, 1879: 25). Tanto mais que não havia, a seu ver, qualidades 
artísticas bastantes que suplantassem essa ignorância. “Um grande artista pode ser um 
péssimo mestre” e “um medíocre artista conhecedor da história dos métodos, e da boa 
disciplina, pode ser um excelente pedagogo” (Vasconcelos, 1879: 25, 26). Ora, estava lançada 
a fórmula que em si mesma continha a tensão entre a arte e a possibilidade do seu ensino. 
 
 
Treinar o olhar e fazer a mão: o desenho como tecnologia disciplinar 
 
 Michel Foucault refere-se a uma inversão funcional das disciplinas como forma de 
explicar o seu alcance muito para lá do domínio dos corpos e da neutralização dos perigos. O 
poder disciplinar é muito mais do que um adestramento do corpo. É, antes, a multiplicação 
das suas forças e a sua ligação, tornando os corpos nos produtores de si, ao invés de 
submissos a uma ordem externa. A intensidade máxima do poder é alcançada quando este se 
imiscui na própria alma do sujeito e passa a constituí-lo. Para tal, define três grandes 
objectivos das disciplinas: i) tornarem o exercício do poder numa prática económica, isto é, 
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aparentemente invisível, por modo a resultar numa fraca resistência; ii) fazer com que o seu 
poder seja intenso e o mais abrangente possível; iii) ligar esse crescimento e extensão a uma 
rentabilidade, fazendo crescer tanto a docilidade, quanto os vários elementos que compõem 
os próprios dispositivos disciplinares (Foucault, 2004 e: 179, 180). Para tal a disciplina precisa 
de ‘fixar’, ‘imobilizar’, ‘regulamentar’ e ‘individualizar’: 
 

“A pirâmide disciplinar constituiu a pequena célula do poder no interior da 
qual a separação, a coordenação e o controle das tarefas foram impostos e 
tornaram-se eficazes;  e o quadriculamento analítico do tempo, dos gestos, das 
forças dos corpos, constituiu um esquema operatório que pôde facilmente ser 
transferido dos grupos a submeter para os mecanismos da produção; a 
projecção maciça dos métodos militares sobre a organização industrial foi um 
exemplo dessa modelação da divisão do trabalho a partir de esquemas de 
poder” (Foucault, 2004 e: 182). 

 
 De modo similar, a escola enquanto máquina de educar, construiu-se com base neste 
mesmo funcionamento disciplinar, e o corpo do aluno, tal como o corpo do soldado ou do 
trabalhador, é fabricado no cruzamento de uma malha discursiva que toma o sujeito por 
ponto de aplicação de um poder cujos efeitos conduzem o sujeito à transformação de si 
próprio. As “Luzes que descobriram as liberdades”, diz Foucault, “inventaram também as 
disciplinas” (Foucault, 2004 e: 183). A educação do olhar e o treino da mão assumiam-se 
como tecnologias morais e disciplinares ao serviço de uma tecnologia económica. Saber ver e 
desenhar os objectos, pelo domínio de uma gramática específica, proporcionava o exemplo 
concreto de uma subordinação da vontade ao poder disciplinar e vinculativo de um habitus. 
Simões Raposo, provisor dos estudos da Casa Pia, sublinhava que os primeiros exercícios do 
desenho deveriam ser “todos à simples vista sem auxílio de instrumentos” e daí derivaria a 
sua utilidade: “de educarem, os alunos, a mão e a vista” (Raposo, 1869: 167). Como escrevia 
Freitas e Silva, “o desenho adestra a mão, habituando-a a obedecer sem esforço ao 
pensamento, a executar com firmeza e prontidão todos os movimentos que para a execução 
de uma ideia lhe sejam exigidos” (Silva, 1905: 339). 
 A extensividade da escola na fabricação de sujeitos úteis à indústria é uma das razões 
que justificam a absorção das aprendizagens artísticas nesses locais. Do que se falava, como 
nos tem sido permitido ver, não era da educação artística em geral, mas antes, e somente, do 
ensino artístico confinado à aprendizagem do desenho aplicável às artes e ofícios industriais, 
ainda que, também no discurso relativo ao ensino liceal, mudem embora os destinos 
profissionais, se mantenham os propósitos disciplinares. É precisamente aqui que as artes 
entendidas como uma das modalidades de polícia adquirem maior projecção. Mas é, também 
como já vimos, na esfera da moral, da transformação ética, da desintegração dos próprios 
perigos, que as actividades manuais e artísticas, tal como a actividade física, encontram o seu 
lugar enquanto forma de sublimação de comportamentos inadequados ou de instintos 
sexuais. Ao elaborarem-se as aprendizagens artísticas para as franjas da sociedade, fossem 
estas constituídas por pobres, anormais, ou menores em risco, preparava-se a criança para o 
seu trabalho mecânico do futuro, adestrava-se o corpo resgatando-o à perigosa ociosidade. 
Preparavam-se, enfim, sujeitos úteis:  
 

“’dar-lhe uma capacidade de visão rápida e global, uma mão firme, hábitos 
rápidos’” (Foucault, 2004 e: 174). 
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 Mas a outra margem para a qual também as artes foram pensadas como tecnologias 
disciplinares, morais e de distinção social continuava a coexistir. Neste particular, as 
histórias internacionais da educação artística, adquirem similitudes interessantes e que em 
nada são arbitrárias. Graeme Chalmers ao estudar a introdução do desenho no Canadá, na 
segunda metade do século XIX, aponta os objectivos governamentais subjacentes à 
propagação do desenho elementar nas escolas públicas: “to produce efficient, well-trained, 
peaceful, neat, well-behaved, compliant workers and, consequently, along with other aspects 
of the school curriculum, served as a powerful means of social control” (Chalmers, 1998: 49). 
Os efeitos disciplinares do discurso e da prática do desenho produziriam subjectividades 
reguladas nos múltiplos domínios do social, da moralidade e no mundo do trabalho. 
Joaquim de Vasconcelos, que temos vindo a acompanhar, explicava que o seu plano partia 
“do princípio que o desenho, na sua forma mais elementar, não deve ser mais do que o 
ensino da observação metódica, traduzida na reprodução exacta (estilizada) dos objectos 
mais usuais da vida”. The root of all estava na percepção correcta (Vasconcelos, 1879: 21).  
 Centrar-me-ei, sobretudo, nas tecnologias disciplinares, sendo que estas dificilmente 
se apartam da linha da moralidade. Neste sentido, o discurso sobre o corpo, no interior do 
discurso produzido sobre a aprendizagem do desenho, revela a tomada do corpo pelo poder, 
ao mesmo tempo que o corpo se transforma no próprio arquivo das práticas discursivas que 
o têm por objecto: 
 

“O soldado tornou-se algo que se fabrica; de uma massa informe, de um corpo 
inapto, fez-se a máquina de que se precisa” (Foucault, 2004 e: 117). 

 
 
 
 
 
 
 
                               
 

 
 
 
 
 

                                                                                     
 
                                                    
                                        Fig. 8 – Classe de desenho elementar da Casa Pia de Lisboa, inícios do séc. XX 
                                   [Arquivo da Casa Pia de Lisboa] 

 
 “Corrigiram-se aos poucos as posturas; lentamente uma coacção calculada 
percorre cada parte do corpo, se assenhoreia dele, dobra o conjunto, torna-o 
perpetuamente disponível, e se prolonga, em silêncio, no automatismo dos 
hábitos” (Foucault, 2004 e: 117). 

 
 Diríamos que, à semelhança do corpo do soldado, também o corpo do aluno que 
aprendia a desenhar, deveria levar o sinal no corpo. O seu corpo era objecto de fabricação. 
Analisaremos o ‘como’ desse processo na intersecção do discurso textual e visual. 
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O discurso sobre o corpo no discurso sobre o desenho 
 

“A ‘invenção’ dessa nova anatomia política não deve ser entendida como uma 
descoberta súbita. Mas como uma multiplicidade de processos muitas vezes mínimos, 
de origens diferentes, de localizações esparsas que se recordam, se repetem, ou se 
imitam, apoiam-se uns sobre os outros, distinguem-se segundo seu campo de 
aplicação, entram em convergência e esboçam aos poucos a fachada de um método 
geral” (Foucault, 2004 e: 119). 

 
 Entre várias outras fontes utilizadas para escrever a história da educação artística, e 
particularmente do desenho, os manuais que circularam sob os preceitos do desenhar, 
revelam-se fontes produtivas, quer do ponto de vista do discurso que veiculam, o que por si 
só nos coloca diante de um dado posicionamento teórico face aos objectivos e vantagens do 
desenhar, quer pela sua própria discursividade visual. Num e noutro caso, importa analisar 
os efeitos desses discursos na subjectivação daqueles a quem são dirigidos.  
 Antes, porém, dos manuais de desenho dirigidos a segmentos de público específicos, 
- a alunos do ensino elementar ou secundário50 -, começámos por ter, em Portugal, a 
circulação livre de tratados sobre o desenho. Estes livros, dirigidos maioritariamente a 
‘amadores’, providenciavam meios para o 'fazer-bem', isto é, configuravam-se como 
receituários de práticas. Eles eram, fundamentalmente, os arquivos de modos de ver e de 
modos de fazer, intertextuais, na medida em que arrastavam para o seu interior teorias e 
modelos então em circulação na Europa. Mais adiante explicarei em mais pormenor a 
construção de uma ‘arqueologia’ da arte a partir da análise dos discursos que lhe dão 
visibilidade, mas irei agora centrar-me num tratado, publicado ainda na primeira metade do 
século XVIII, e numa série de artigos sobre o desenho, com o mesmo teor 'manualístico', 
publicada um século depois, sob a forma de ‘lições’. Um factor comum a estas duas 
publicações é a audiência a que se dirigem. Destinam-se não à infância, nem à fase adulta, 
mas mais propriamente à adolescência ou juventude, ou ainda a todos aqueles que se 
‘inclinarem’ para as artes. O contexto não institucional em que estes manuais surgem 
sublinha a ideia do desenho como ‘prenda’ e esta, no século XVIII, está ligada ao domínio de 
um articulado de regras que permite a prática de um exercício, moralmente enquadrado 
entre aquelas que se consideram ser as ‘artes’ próprias a uma educação nobre, e sem que a 
questão da profissionalização adquira relevância. Partirei, depois, para outros exemplos, já 
da segunda metade do século XIX, e inícios do século XX, e as questões que aqui se 
desenvolvem são a da fabricação do olhar e do corpo daquele que, de leitor e observador, se 
faria desenhador. 
 O desenho considerado como ‘prenda’ aparece como título de um tratado português 
dado à estampa em 1749: Prendas da Adolescência ou adolescência prendada com as prendas, artes e 
curiosidades mais úteis, deliciosas, e estimadas em todo o mundo: obra utilíssima não só para os 
ingénuos adolescentes, mas para todas, e quaisquer pessoas curiosas, e principalmente para os 
inclinados às Artes, ou Prendas de escrever, contar, cetrear, debuxar, iluminar, pintar, colorir, bordar, 
entalhar, miniaturar, etc. Esta obra, cujo título é assaz longo, apresenta-se como útil não 
apenas para os ‘ingénuos adolescentes’ mas para todos os curiosos e inclinados às artes. A 
adolescência é já aqui mobilizada como uma categoria, enquanto período da vida em 
transição para um futuro. Não se trata ainda de uma classificação psicológica como aquela 

                                                
50 A este respeito veja-se a tese de doutoramento de Lígia Penim (2009), A alma e o engenho do currículo, na qual a 
autora examinou os manuais escolares de desenho, a par das antologias de português, analisando as condições de 
produção de discursos em relação com os próprios compêndios. 
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que mais de um século depois, Stanley Hall (1907), nos Estados Unidos, designará como um 
período único na vida humana, situada entre um estado infantil e um estado adulto, mas 
trata-se já de uma fase com a sua autonomia própria e à qual são anexados comportamentos 
e formas de ser desejáveis. É, portanto, um estado moral de transição para a vida adulta. 
“Instruir a adolescência” nas ‘nobres artes’, sem as quais ficaria “menos airosa” e “mui 
deformada a juvenil idade” e, que pela quantidade de ‘prendas’ sugeridas como ‘úteis’, 
ficaria também, sem elas, muito ‘desocupada’. Mas era igualmente tendo em mente os 
professores mais antigos destas artes, que o livro era publicado. O objectivo era torná-los 
“muito mais peritos” e “amestrados” (Correia, 1749: s/p). Dedicava-se o manual, 
simultaneamente,  a ‘ignorantes’ e a ‘sábios’: 
 

“Com a lição desta notável Obra não haverá já engenho, por mais que seja 
tardo, que lhe não seja fácil aprender. Já não haverá curiosidade, que com a 
lição desta Obra se não dê por mui satisfeita. Não haverá desejoso de saber, 
que com a instrução destes ditames não tenha muito em que se empregar. 
Aqui têm os ignorantes que aprender, e os sábios que admirar” (Correia, 1749: 
s/p). 

 
 Começando pela arte de desenhar letras, logo o autor, José Lopes Baptista, aflui à arte 
das penadas, das medidas e das simetrias, através do corpo humano. Supondo o seu leitor 
sem qualquer conhecimento desta arte e muito menos com familiaridade com nomes como 
os de Daniel Barbaro, Poussin, Durer ou Vitrúvio, elabora uma lista de instruções para a 
representação da figura. Visto como “o mais elegante e portentoso” objecto de representação, 
“esta maravilhosa fábrica” a que se chamava corpo, dividia-se em “ossos duríssimos e 
medulosos”, que organizavam a “magestosa corporatura” (Baptista, 1749: 52, 53). A 
pedagogia inerente a este texto constitui-se no ditar de um conjunto de regras que encontram 
legitimação  nos modelos europeus, e não se pode falar de uma discussão dos modelos 
teóricos que se referem no corpo do texto. A figura humana é pensada num universalismo 
matemático que traduz a ‘realidade’ do que é visto para a bidimensionalidade da 
representação. 
 Entre a secção que agora analisaremos deste tratado e uma série de artigos surgidos 
um século depois n’O Jovem naturalista, estabelecem-se diferenças no modo como se elabora 
uma pedagogia específica do corpo humano. Mas num e noutro caso não se trata tanto da 
construção de um saber, mas antes da reprodução de teorias que circulavam à época nos 
tratados sobre desenho, nos quais o corpo humano adquiria  centralidade como uma das 
singularidades do desenho e como etapa primeira da sua aprendizagem. Em ambos, o 
desenho aparece já como um eixo estrutural e marcado no tempo pelo seu carácter 
antecipador de um outro objecto que será a pintura ou a escultura. A relação que se 
estabelece nestes textos, que tomam o corpo humano como objecto de desenho, é uma 
relação semelhante àquela que haveria de fazer escola nas academias de belas artes. Nestes 
textos, a relação vai do texto à imagem, ancorando-se a apreensão e compreensão da forma 
nos modelos oferecidos nas estampas. O discurso do desenho é expositivo porque se expõe 
didacticamente, e porque expõe, em texto, aquilo que é da ordem da visualidade. O desenho 
do corpo humano, no contexto das Academias portuguesas, haveria de edificar-se a partir do 
visionamento real desse corpo, o modelo nu, mas à falta dele, os modelos de gesso e o uso 
das estampas seriam recorrentes quer para a execução da cópia, quer como parte 
fundamental na formação de uma cultura visual do artista em formação. Podemos então 
dizer que o corpo como objecto de representação participa na fabricação do olhar e que o 
olhar, a partir da observação, tem efeitos na fabricação do corpo daquele que desenha. 
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 Seguindo Palomino, o autor de Prendas da Adolescência reproduzia em verso as regras 
de construção do corpo de acordo com uma métrica poética e rigorosa: 
 

“uma linha direita lançaremos, 
bem conforme a grandeza que quisermos, 
que em partes oito iguais dividiremos, 
se de homem, ou mulher, corpos fizermos: 
em cinco a de menino partiremos, 
se crédito a Sandrart agora dermos; 
e estas medidas gerais, e próprias são 
da mulher, do menino, e do varão” (Baptista, 1749: 55). 

 
 Como tradução do visível, o desenho enquanto prática fixava os limites do 
pensamento. O sistema das proporções tem por base a medida que se mede na sua relação 
com as outras medidas do mesmo corpo. Dividir o corpo em oito partes iguais constituía “as 
medidas gerais, de que consta o corpo de um homem em estátua perfeita” e o de uma 
mulher “em simetria proporcionada”. Cada ‘módulo’ poderia dividir-se em “quatro partes 
iguais” e o primeiro módulo, o da cabeça, “em três terços equivalentes”, correspondendo o 
primeiro ao espaço que vai “do nascimento do cabelo até às sobrancelhas”, o segundo, 
“destas até à ponta do nariz” e o terceiro, “deste até ao fim da barba”. Mas era também 
possível segmentar o corpo em “nove módulos, e um terço” (Baptista, 1749: 57, 59). O modo 
de fazer implicava o modo de ver do próprio desenhador, muito embora a sua 
subjectividade fosse ainda deixada à margem. O olhar era governado pelas medidas da 
cabeça, dos pés, dos espaços entre uma e outra parte do corpo.  
 Estabelecia-se uma gramática do corpo, a métrica complexa de um corpo que se 
disseca nos seus mais ínfimos pormenores e cujas medidas se relacionam entre si, medindo-
se a si próprias, mas também a gramática do corpo do próprio leitor que se ‘fabrica’ 
desenhador. Não se pode falar de um vocabulário nem de uma gramática taxinómica do 
corpo [a desenhar], mas mais de uma grelha universal para o corpo, masculino e feminino, 
mutuamente ligados por uma variabilidade entre si, balançada por uma imagem ideal de 
representação como poderemos observar na tabela que então era oferecida aos olhos do 
aprendiz de desenho: 
 
 

 Homem Mulher 
Cabelo Mais grosso, crespo e menos 

louro 
Mais louro, delgado e 
comprido 

Cabeça Tem forma ovada Mais ovada que a do homem 
Testa Mais descoberta, e quadrada Mais redonda, e menos 

descoberta 
Orelhas Mais grossas e coradas Mais delgadas e brancas 
Sobrancelhas Mais juntas e mais grossas Mais delgadas, distantes e 

arqueadas 
Olhos Mais pequenos e mais abertos Maiores e menos abertos 
Nariz Menos carnoso e mais levantado Mais carnoso, baixo, e redondo 

na ponta 
Ventas Mais abertas Mais fechadas ou menos 

abertas 
Boca Mais comprida Mais pequena, ou curta 
Beiços Mais grossos e descorados  Mais delgados e rubicundos 
Faces Mais estendidas ou menos cheias Mais redondas e mais alteadas 
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Barba Mais grossa e comprida Mais miúda e redonda 
Pescoço Mais curto e grosso Menos grosso e mais levantado 
Corpo Mais musculoso Mais macio, redondo e carnoso 
Ombros Mais largos Mais estreitos 
Peitos Mais ásperos e menos cheios Mais lisos, mais cheios e 

redondos 
Papilas pequenas Grandes 
Círculos das papilas avermelhados Avermelhados, mas pálidos 

nas donzelas 
Braços Menos carnosos Mais cheios e roliços 
Mãos Menos lisas e cheias Mais lisas, cheias e claras 
Dedos Mais grossos nas pontas Nas pontas mais delgados 
Cintura Mais larga Mais estreita 
Barriga Mais recolhida Mais saída para fora e redonda 
Embigo Como o da mulher Assim como o do homem 
Cadeiras Mais estreitas e ásperas Mais largas e macias 
Quartos Menos cheios e mais ásperos Mais lisos e mais carnosos 
Joelhos Mais delgados Mais grossos e crassos 
Pernas Mais magras ou delgadas Mais gordas e roliças 
Pés Mais compridos Mais curtos ou pequenos 
Unhas Mais encarnadas Mais brancas ou menos 

encarnadas 
Listagem das propriedades atribuídas ao corpo masculino e feminino, em Prendas da adolescência 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9, 10, 11 – Ilustrações do livro Prendas da Adolescência, 1749 
 
 
 Ensinar pelo exemplo, e não somente pela explicação, definia-se como o método 
defendido pelo autor das Prendas da Adolescência e aquele que os grandes nomes de 
praticantes do desenho eles próprios haviam seguido. Ao estudante era deixada a tarefa de, 
das partes do corpo em separado, elaborar depois a sua união. Os exercícios: 
 

“Se disporá a praticá-los, já debuxando algumas cabeças, mãos, braços, e mais 
partes distintas, e já unindo-as, ou incorporando-as em um todo, segundo as 
mensuras, e distribuições, que já escrevemos, nas quais deve cuidadosamente 
reflectir, para com maior exacção as guardar” (Baptista, 1749: 61). 
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 E a representação da figura humana seria “mais airosa” e “engraçada” sendo nua. O 
‘curioso adolescente’ iniciar-se-ia no desenho do nu debuxando, primeiro, “os contornos de 
toda a figura”, posicionada não naquelas acções “que se quiser fazer”, mas com “decoro, e 
honestidade” (Baptista, 1749: 61). Depois de desenhada, se emendaria a figura, nas partes a 
corrigir, recorrendo ao miolo de pão branco, pouco duro. 
 Este livro, embora não profusamente ilustrado como os atlas de desenho do corpo 
humano que inundariam as bibliotecas das Academias de Belas artes e serviriam de modelo 
aos alunos em formação, é inteiramente prescritivo. E no entanto, nele, não podemos falar da 
existência de um vocabulário ou de uma gramática formal para o desenho, mas antes de uma 
discursificação em torno de um visto, para o qual o desenho construirá um simulacro, 
dispensável, porque totalmente redutível a essa grelha através da qual o olhar, como 
construção, filtra o que vê e o que dá a ver. A matemática do olhar e a matemática do gesto 
incorporam uma grelha de observação e de representação. Não difere em muito a série de 
artigos dedicados ao desenho publicada n’O Jovem naturalista. Neste último, dizia-se: 
“enviamos nossos estudantes aos modelos, que daremos nos seguintes números. Segundo 
este princípio nós estamos convencidos, de que o único fim, a que deve aspirar o, que se 
propôs ensinar, é a criar nos que aprendem, o gosto e o desejo” (O Jovem Naturalista, 1840 d: 
20). Mas esse gosto e esse desejo seriam o percurso da viagem entre a imagem-texto e a 
superfície-mancha de desenho.  
 À existência de regras fixas na representação do corpo, na primeira lição do Jovem 
Naturalista, o leitor era confrontado com a evidência visual de grande proporcionalidade na 
figura humana, mas contudo com a impossibilidade de assentar essa regularidade em regras 
uniformes. Explicava-se que “tanto é difícil dar regras precisamente uniformes na arte do 
desenho pelo lado da proporção de todos os corpos, e mais ainda dos inanimados, que nós 
até o julgamos impossível”. Esta ambiguidade, que denuncia já um discurso mais próximo 
da modernidade e de um observador moderno, baseia-se, contudo, em ‘clichés’. Será errado 
acreditar, diz Deleuze (2007), que qualquer pintor possa trabalhar sobre uma superfície 
branca e lisa. Esta está, virtualmente, invadida por todos os clichés que se instalam sobre a 
tela antes mesmo que o pintor comece a trabalhar. E é neste sentido que os modos de ver 
governam as possibilidades do saber-fazer. Era no corpo humano que se encontrava a maior 
proporcionalidade e esta era, pelo menos, “sensível à vista” (O Jovem Naturalista,1840 a: 4). 
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             Fig.  12, 13, 14 – ilustrações de O Jovem Naturalista, 1840 
 
 
 A organização e selecção visual das lições apresentadas seguiam a regra de dar a ver 
as atitudes “em que o homem deixa ver maior número de partes componentes do seu 
corpo”. A evidência da razão que então se apresentava baseava-se na óbvia dificuldade de 
apresentar o “infinito” das possibilidades de qualquer corpo “a respeito do olho do 
observador” (O Jovem Naturalista, 1840 a: 4). 
 Em França, Eugène Delacroix, haveria de escrever um artigo sobre a aprendizagem 
do desenho, no qual denunciava o carácter vicioso e capaz de arrastar por toda uma vida, 
modos errados de desenhar, no qual se referia aos inúmeros tratados que apresentavam o 
corpo humano amputado, dividido nos seus membros: 
 

“Qui ne se rapelle ces pages de nez, d’oreilles et d’yeux, qui ont affligé notre 
enfance? Ces yeux, partagés méthodiquement en trois parties parfaitement 
égales, dont le milieu était occupé par la prunelle figurée par un cercle; cet 
ovale inévitable, qui était le point de départ du dessin de la tête, laquelle n’est 
ni ovale ni ronde, comme chacun sait; enfin, toutes ces  parties du corps 
humain, copiés sans fin et toutjours séparément, dont il fallait à la fin, 
nouveau Promethée, construire un homme parfait: - telles sont les notions qui 
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accuilent les commençans, qui sont pour la vie entière une source d’erreurs et 
de confusion” (Delacroix, 1850: 1140). 

 
 A resposta de Delacroix a este modo de ensinar e de aprender, a partir da colocação 
seriada das diversas partes do corpo, separadamente, do mais simples para o mais complexo, 
é o pressentimento de um poder que se exerce sobre o corpo daquele que aprende a 
desenhar, transformando-o num corpo eficiente, mas também num governo do olhar que 
antecipa já aquilo que lhe é dado a ver. Cada indivíduo é preso às dificuldades e aos desafios 
da cópia, e o seu gesto, visível na mecânica da reprodução, marca o seu lugar nessa escala 
que vai do domínio do detalhe ao esboço do homem perfeito. 
 A ‘esperança’ dos autores das lições de desenho do Jovem Naturalista era a de que “à 
vista do nosso tratado de desenho, e dos modelos que nos propomos dar, os nossos jovens 
ficarão habilitados para aprender o desenho, sem socorro de mestre; mas é de toda a 
indispensabilidade o seguir-se passo a passo nossas teorias e insinuações, sem apartar-se um 
ápice dos diversos métodos, que mais directamente conduzem ao fim intentado” (O Jovem 
Naturalista 1840 f: 27). As páginas do jornal configuravam-se como o dispositivo para a 
observação, para além da superfície de desenho de cada estudante, sendo que qualquer 
desvio era desincentivado. O grau de elasticidade do olho deveria ser o justo à viagem entre 
o modelo e o espaço de execução do exercício. Como módulo para a representação da figura 
estabelecia-se a cabeça, mas já não eram nem oito nem nove, mas agora dez: “nove estão 
compreendidas desde o nascimento do cabelo até ao delgado da perna, e a décima é 
completada por um terço de medida, que se dá ao cabelo, e o resto do delgado da perna à 
planta do pé” (O Jovem Naturalista, 1840 a: 5). A mulher continuaria a ser dividida, porém, 
em nove rostos.  
 O corpo a desenhar desdobrava-se. A “altura da orelha” seria a “mesma do nariz”. 
Esta, dividia-se em “três partes”. O “comprimento da sobrancelha” equivalia a “1/4 de rosto” 
e a sua distância a “1/6 de rosto” . Do “calcanhar à ponta do 2º dedo” era igual a “1 rosto”, 
sendo que “1/4” era para o “comprimento desse dedo, e o resto pertence ao pé”. Do “sovaco 
ao pulso 2 1/8 rostos” e do “sovaco ao sangradouro 1 1/6 de rosto”. Já do “alto do ombro” até 
ao cotovelo cabiam “dois rostos” e do “nascimento da mão à ponta do dedo médio 1 rosto” 
(O Jovem Naturalista, 1840 b: 11). O conceito operacional na fabricação da visão era o da 
medida e era ela que estabelecia a correcção do desenho. Mas não se considere este sistema 
pelo lado repressivo, mas antes pelo seu lado positivo, isto é, pelos efeitos do discurso no 
‘fazer’ tipos de sujeitos. 
 O princípio do exercício que a pedagogia moderna haveria de tornar cada vez mais 
útil enquanto técnica capaz de mobilizar o corpo do aluno em tarefas de repetição, ainda que 
diferenciadas entre si, e graduadas do simples para o complexo, é aquele que começa já por 
se expor. Desenvolviam-se dois métodos distintos: o singular e o geral. Escolhido o modelo a 
‘imitar’, algo tão simples quanto uma ‘sobrancelha’, deveria descrever-se com “mão ligeira e 
segura” uma curva com essa forma. Na folha deveria ver-se apenas um rasto do movimento 
traçado de modo a ‘corrigir-se’ “os erros que houverem escapado”. Só depois de confirmada 
a precisão entre a cópia e o modelo, viria o “traço puro” (O Jovem Naturalista, 1840 d: 27, 
28). Firmado o desenho, introduzia-se o tempo como mais uma forma de sujeição disciplinar:  
 

“Esta operação, geral tanto quanto essencial a todos os géneros de desenho, se 
executa em tempos mais ou menos rápidos, conforme é mais ou menos feliz a 
propensão do estudante, e conforme é maior ou menor o seu adiantamento; 
por isso, sendo elos morosos para o principiante, vem depois a tornar-se 
rápidos para os adiantados: mas advirta-se, que a este segundo caso se atinge 
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só por via da constante aplicação; e ao que quiser alcançá-lo de salto, 
afoitamente dizemos, que nunca será bom imitador de modelos, e, por 
consequência, menos ainda da natureza” (O Jovem Naturalista, 1840 d: 28). 

 
 A ortopedia do corpo disciplinado a partir da aplicação ao exercício é a condição 
disciplinar de alcance moral na determinação do adiantamento na aquisição do saber. Não 
há punição que não aquela que se fixa na alma, quer por uma ‘desaplicação’ ao exercício, 
quer pelo apagamento dos seus passos sequenciais. O que se treina é o corpo e o olhar, pela 
implantação de formas que se naturalizam. A esta naturalização que correspondia ao modo 
correcto de ver se dava o nome de ‘concepção’, que era o retido pela ideia, “na passagem da 
vista desde o modelo ao plano da cópia” . Seria “segundo esta impressão ideal” que a “mão” 
traçaria “rápida e ardidamente a sua cópia” (O Jovem Naturalista, 1840 d: 28). Já na lição nº 5 
se alargava o espectro dos objectivos do desenho, agora de imitação e à vista: 
 

“Sua prática tem por fim desenvolver os dedos ao estudante e adestrar-lhos, 
exercitando ao mesmo tempo seus olhos em estimar as inexactidões de uma 
cópia, a justa apreciação das formas, e a relação das proporções” (O Jovem 
Naturalista, 1840 e: 35). 

 
 A postura corporal adquire neste contexto um lugar de destaque. Noutro local e anos 
adiante, escrevia Joaquim de Vasconcelos que deveria o mestre prestar especial atenção à 
postura “física do discípulo”, estivesse ele “sentado”, estivesse “de pé” (Vasconcelos, 1879: 
15, 16). Nas páginas de compêndios de desenho imaginamos a performance disciplinar de 
uma aula de desenho:  

 
 “Os exercícios da estampa 1ª devem executar-se em papel quadriculado, 
como o da estampa, enchendo os alunos a traços de lápis os espaços 
correspondentes, aos que estão cheios nos pequenos quadrados da estampa. 
Esses traços devem ser feitos sem voltar o papel, aproximando ou desviando 
do corpo o braço segundo a direcção que se lhes quiser dar. O traço deve ser 
feito pouco a pouco, e não duma só vez, afim de ficar brando, evitando com 
isso o traço áspero e fino, que parece mais um traço feito a tinta do que a 
lápis” (Mota, 1888: s/p). 

 
O adestramento do corpo do aluno, o confinamento a um espaço e a um tempo, 

constituía a regra para que este alcançasse um estado de pleno domínio de si. A 
sequenciação do tempo e da aprendizagem, a confecção de porções de saber assimiláveis em 
cada etapa específica, organizam os mecanismos de governo que se estendem para lá da 
produção de corpos disciplinados, entrando nos reinos de uma interioridade que tudo fará 
para se governar a si mesma. No enunciado acima, o acto de desenhar concebe-se como uma 
coreografia de gestos em equilíbrio perfeito. O corpo deve estar tranquilo, os movimentos 
têm que ser refreados por forma a não serem exagerados, a mão terá que se mostrar elástica e 
ágil ao traçar as linhas, produzindo, a partir de um exercício que requer aprendizagem e 
auto-domínio, a imagem de uma execução fácil, sem esforço. Claro que esta conceptualização 
do desenho como uma tecnologia disciplinar não pode ser desenquadrada de todo o 
movimento de subjectividade do olhar. O isolamento de um conjunto de estímulos por parte 
de cada sujeito corresponde a uma prática de treino da atenção (Crary, 2000). A articulação 
da visão com a atenção, por uma anexação da visão como propriedade fisiológica mas 
subjectiva em cada sujeito, possibilita a emergência do campo da visão como campo de 
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governo. A atenção concebe-se, então, como o fenómeno capaz de orientar o sujeito, por 
entre uma miríade de estímulos externos, por um caminho estreito e preciso. Esta focagem, 
mensurável e treinável, torna-se num dos eixos centrais no disciplinamento do corpo.   

Novamente num compêndio de Desenho de Teodoro da Mota, com data de 1892, as 
regras adquiriam uma precisão extraordinária:  

 
     

 

 
     Fig. 15 - ilustração do compêndio de Desenho Linear de Teodoro da Mota, 1892 

 
 
 
“A estampa A representa um estudante observando uma aresta de um grupo 
de sólidos que lhe serve de modelo. O corpo deve estar desencostado e o 
braço livre, como indispensavelmente convém ao bom lançamento das linhas. 
O emprego do lápis dá-lhe ainda, como adiante se verá, a relação de grandeza 
das linhas. Como auxiliar importante, e complemento de todos os outros, tem 
o raciocínio, que pode dar-lhe muitas indicações e corrigir até anomalias que a 
simples vista não permita descobrir” (Mota, 1892: 1).  

 
 Familiarizar a vista com as formas e as distâncias dos objectos e educar a mão “em 
reproduzi-los com presteza e exactidão”, eram os objectivos principais da aprendizagem do 
desenho e o condicionalismo único, o de uma exercitação em tenra idade (Mota & Ghira, 
1871: s/p). 

Num artigo sobre o compêndio de desenho de Grandauer, Joaquim de Vasconcelos 
indica, metodicamente, os desenvolvimentos mais recentes do método stigmográfico, 
dirigido ao ensino elementar. O compêndio em análise dividia-se em 3 partes, sendo que 
eram 12 os cadernos que o compunham. Seria precisamente a meio, ao 6º caderno, que se 
iniciaria o desenho a olho. Após 200 exercícios “com um método seguro e rigorosamente 
progressivo”, o aluno estaria apto a desenhar as figuras do caderno anterior à mão livre. 
Desaparecendo os stigmas ficaria o discípulo “armado apenas da linha” que teria de “dividir 
exactamente”, combinando depois “as suas partes nas respectivas figuras”. Com o método 
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stigmográfico “não havia, nem há, nem haverá saltos mortais”, a progressão seria “graduada 
matematicamente” (Vasconcelos, 1877 d: 41). As linhas curvas chegariam com a “formação 
do círculo, meio círculo e quarto de círculo” que logo se transformariam em componentes 
geométricas de ornamentações vegetais. Era este o momento em que, ao vocabulário do 
discípulo dever-se-ia acrescentar a palavra “estilização”, e o seu sentido no exercício do 
desenho: “a arte corrige neste caso a natureza, estiliza o objecto, o produto” (Vasconcelos, 
1878 a: 58). A partir de um domínio desta gramática de formas seriam inúmeras as 
composições visuais que poderiam propor-se ao aluno. Numa palavra, mobilização de todo 
um arquivo visual passível de produzir as mais variadas combinações.  
 De facto, o Compêndio de Grandauer assinalava-se como um modelo do ponto de 
vista teórico e visual. No essencial fixava-se como um método que não se queria prender a 
ele mesmo nas redes stigmográficas. O próprio Grandaeur diria que no tempo certo se 
deveria emancipar o aluno das grades quadriculadas. Mas entre este método que revelava 
resultados positivos nos primeiros passos do desenho, no qual as crianças precisavam de um 
‘auxílio’, e aqueles que somente partiam do uso de estampas, não restava dúvida de que este 
saía a ganhar. Se não era tão cómodo, dizia Vasconcelos, era porque exigia do professor que 
também ele soubesse desenhar e que não se limitasse a distribuir entre os alunos somente 
estampas, as quais, se contivessem erros, não seriam emendados pelo mestre, 
permaneceriam ocultados pelo nome do artista, e o discípulo, de estampa em estampa, nada 
mais faria do que aumentá-los (Vasconcelos, 1879: 62). 
  Não se estava já preso à métrica do corpo humano e à lógica das cabeças como 
unidade de medida, mas a um vocabulário geométrico da forma. O discurso sobre o 
desenho, que começara por se situar próximo da prática do artista, vê-se agora traduzido e 
simplificado para que a sua aprendizagem se torne pedagógica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
                            Fig. 16 – ilustração do Compêndio de Desenho linear de Mota e Ghira, 1871 
 

 
 Na Reforma de Jaime moniz que a seguir analisaremos, os contéudos a ministrar na 
disciplina de desenho eram inicialmente apresentados em quadros, quase mapas dos 
territórios conceptuais que o desenho havia de percorrer. E naquilo que então se apresentava 
como uma colecção de saberes, surgia bem nítido o corpo a disciplinar. Todos os pormenores 
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encontravam o seu espaço na grelha. Detalhava-se que, no ensino oral descritivo, o professor 
chamaria a atenção do aluno para a “altura dos bancos e das mesas relativamente à altura do 
corpo do desenhador” (Decreto de 14 de Setembro de 1895). Mas os detalhes expandiam-se 
ao dispositivo no qual este se inseria, tomando como reguladores outros elementos: a 
iluminação, os materiais, os gestos: 
 

“Situação da banca de trabalho relativamente às janelas – Escolha do lápis, do 
giz, do papel, das réguas, dos esquadros e compassos, do transferidor e do 
carvão – Modo de os usar – Grandeza mínima do giz e do lápis e máxima e 
mínima do carvão – Posição e movimentos do papel, do tronco, da cabeça, e 
dos braços; movimentos do pulso; posição e movimentos das mãos – Modo 
por que se executam os traços a giz, a lápis e a carvão – Intensidade do traço – 
Exame e correcções do trabalho executado – Modo de traçar as linhas rectas 
verticais” (Decreto de 14 de Setembro de 1895). 

 
 A próxima fotografia representa a aula de desenho da Escola Oficina nº1. Nela 
percebemos a utilização do desenho como uma tecnologia moral e disciplinar na fabricação 
do corpo do aluno. O olhar encontra-se simbolicamente governado pela figura do artista 
como um génio. Já não se trata do desenho stigmográfico, nem da cópia, mas do desenho a 
partir de figuras clássicas em gesso. No texto da reportagem não temos acesso aos métodos 
seguidos especificamente em cada área disciplinar nesta escola, apenas a um princípio 
comum, que revela os duplos gestos da pedagogia na fabricação de sujeitos: 
 

“A instrução primária ministrada naquela escola é a verdadeira base para os 
estudos secundários. A criança não decora, não armazena, não se enche de 
ideias feitas – o mal de toda a educação – não se agarra ao preconceito como a 
um bordão, discorre e raciocina, porque a isso vai afeita desde o primeiro 
momento” (Martins, 1910: 547). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
 
                                                                                                                        
                                                                                                   
                                                                                               Fig.17 - Aula de desenho da Escola Oficina nº1,  
                                                                                    Ilustração Portuguesa, nº 219, 2 de Maio de 1910 
 
 
O Desenho no virar do século: a Reforma de Jaime Moniz  
 
 Até 1895, os programas de desenho, no que ao ensino liceal diz respeito, resumiram-
se à apresentação de listas de conteúdos a ministrar ou simplesmente à sua enunciação. Em 
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1836, o decreto que reforma a Instrução Secundária, coloca o desenho par a par com a 
aritmética, a álgebra, a geometria e a trigonometria (decreto de 17 de Novembro de 1836). 
Em 1844, a Reforma da Instrução Pública decreta, para a instrução primária, mas somente no 
seu segundo grau, o ‘desenho linear’ e para as meninas especifica ‘os lavores mais usuais 
para o sexo feminino’. Relativamente à instrução secundária define-se ‘a aritmética e 
geometria com aplicações às Artes, e primeiras noções de Álgebra’ e, excepcionalmente no 
Liceu de Lisboa, abria-se a ‘Geometria e Mecânica aplicada às Artes e Ofícios’ (decreto de 28 
de Setembro de 1844). Em 1860, o Curso Geral dos Liceus passava a incluir o ‘Desenho linear’ 
com duas aulas por semana (decreto de 10 de Abril de 1860). O Desenho manter-se-ia 
constante até final do século. 
 Muito embora estas ‘listagens’ nos permitam perceber um certo pensamento sobre o 
desenho, ora nas suas ligações à geometria, ora na sua caracterização como linear, a verdade 
é que uma riqueza discursiva só emerge quando se começa a discorrer sobre o assunto, 
percebendo-se então o tipo de sujeitos e de subjectividades impulsionados por esses mesmos 
discursos. O discurso em torno do ensino e da aprendizagem do desenho que se patenteia na 
Reforma de Jaime Moniz de 1895 não é totalmente novo. Ouvimos já Joaquim de Vasconcelos 
e José Miguel de Abreu referirem-se muito especialmente ao método agora prescrito: o 
stigmográfico. Mas em 1895, ficariam expressos, para o ensino secundário, os princípios 
totalmente de matriz moderna, relativamente não apenas ao desenho. Aqueles que se 
manteriam até que a psicologia viesse, no caso do desenho e dos trabalhos manuais, com 
uma acentuada carga na expressividade, na interioridade e no ‘eu’ do aluno, colocar-se na 
voz dos educadores mais próximos da segunda metade do século XX, alargando-se a 
amplitude da governamentalidade que já então ecoava. Para Lígia Penim, que estudou as 
disciplinas de desenho e de português na sua definição de territórios de identidade, a 
Reforma a que neste momento nos reportamos, “funciona como um primeiro momento de 
ensino por medida de que o movimento da Educação Nova, na segunda década do século XX, 
se fez porta-voz” (Penim, 2008: 30). 
 De referir que esta Reforma de Jaime Moniz não pode ser compreendida, e daí a sua 
radicalidade, sem que seja considerada a sua dimensão comparada, como nota Jorge Ramos 
do Ó (2003: 226), e Jaime Moniz logo expressava ao início do seu volume Estudos de ensino 
Secundário. “Aduzi”, confessava, “em favor das ideias expendidas, a lição dos mestres mais 
autorizados e o exemplo das nações mais adiantadas”. E entre elas, destacava a Alemanha, o 
verdadeiro “país das escolas”, cujo princípio estruturante era a própria ‘organização’. E tudo 
isto era dificílimo, em Portugal, porquanto organizar um ensino secundário que se opusesse 
“à desorganização existente”, cumpria enfrentar a contemporaneidade e “resistir à rotina, 
que lograra impedir, contra os esforços de tantos espíritos, importantes progressos nesta 
província da governação pública”. Muito embora concordasse pela proximidade à realidade, 
mas não concordasse por se tratar de um escrito de 1896, – altura em que a sua reforma 
estava já no ar –, resgatava um artigo publicado por Franz Pellens, num dos jornais mais 
lidos da Alemanha, a propósito do ensino secundário português. E lá dizia, “tal organização 
de ensino secundário impede que o aluno se habitue desde o princípio ao trabalho 
rigorosamente sistemático e obsta a que atinja, por meio duma educação igualmente 
graduada, os fins duma cultura harmónica e completa em si mesma” (Moniz, 1918: 7-9). 
 Um primeiro considerando da reforma de Jaime Moniz: a troca de um regime de 
disciplinas por um regime de classses, ou seja, da repartição das disciplinas por séries de 
anos e classes. ‘Os Liceus’, esse ‘todo poderoso império do meio’, começavam precisamente 
por adoptar, com Jaime Moniz, “um currículo escolar constituído por várias disciplinas, que 
deveria ser ensinado por um conjunto de professores”, problematizando, ao tempo, em 
Portugal, “as vantagens e inconvenientes da ‘concentração’ do ensino”, reabilitando, em 
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simultâneo, o grande princípio que se viria a impor na modernidade pedagógica, herdado, é 
certo, dos colégios jesuítas, ou seja, a ‘educação integral’ (Nóvoa, Barroso, Ó, 2003: 49). O 
projecto fazia parte de um “plano orgânico” de reforma, onde “à repartição desligada, 
desconexa, à sucessão desordenada, à distribuição puramente convencional ou artificial dos 
estudos, julgou-se que urgia substituir a distribuição por séries de classes” (Moniz, 1918: 
395). E se de tal modo este dispositivo se familiarizou que não ousamos sequer estranhá-lo, a 
sua emergência tece-se em relações mais abrangentes, as quais, desta feita, estranhamos 
quando se trata de as desnaturalizar, precisamente porque foram elas que se tornaram a 
‘gramática’ da escola, para uma vez mais utilizar a expressão de Tyack e Cuban (1995). E isto 
significava somente “trocar uma forma incoerente e contraproducente de distribuição e de 
ligação de disciplinas por outra, psicológica e pedagogicamente organizada” (Moniz, 1918: 
40). Mais à frente Jaime Moniz dedicava-se a esmiuçar ‘as distribuições portuguesas’. O 
ensino por disciplinas, operado ainda no século XVIII, ajudara a criar a dispersão e o 
isolamento, fazendo com que toda a independência que um ensino dessa natureza pudesse 
motivar, se tenha transmutado, antes, numa “decidida aversão a qualquer ordem”. E nesta 
desordem impunha-se uma resistência à ‘mudança’ aliada ao “pouco vulgar conhecimento 
dos progressos pedagógicos obtidos nos países modelos” (Moniz, 1918: 394). 
 À cabeça da reforma de 1895, o grande princípio de que o “desenvolvimento do 
espírito”, pela “aquisição metódica e progressiva de determinado saber”, era o objectivo 
geral do ensino secundário (decreto de 14 de Agosto de 1895). O desenho prestar-se-ia 
completamente a esse desenvolvimento, para além de se começar a conceber como uma área 
particularmente maleável para se adaptar e funcionar como ponto de articulação face às 
outras áreas do saber, lutando então contra o que Jaime Moniz, nos seus Estudos, apelidava 
de “fraccionamento das matérias de ensino” (Moniz, 1918: 395). “Nenhuma disciplina do 
planos dos liceus” se via de forma “independente”. Articulavam-se “pelo princípio de uma 
intenção comum” que era a aquisição dos próprios objectivos do ensino secundário. Deste 
modo, o ensino professado nos liceus portugueses “longe de realizar-se ao acaso ou por 
indiferença, faz-se com ordenada distribuição de matérias, por sistema de classes, e de modo 
que os alunos que as frequentam possam compartilhar das disciplinas que as constituem”. 
Comum aos objectivos de todas as disciplinas era o carácter prático a que visava o ensino 
secundário, isto é, de pouco serviria se os professores apostassem nas abstracções mentais 
sem antes passarem pela “transmissão de conhecimentos materiais” a partir da “presença de 
objectos”, da sua “descrição gráfica” ou “desenho esquemático”. E relevava ainda não 
esquecer que o ensino, de ora em diante, se faria de acordo com uma “marcha graduada”, 
que primeiro se tratava de “transmitir directamente um material de instrução, explicando-o, 
esclarecendo-o, elucidando-o” para que pudesse ser assimilado pelo aluno, e depois se 
tratava, então, de “estreitar as novas representações, ideias ou noções”. Que o professor 
usaria sempre de ‘clareza’, ‘correcção’ e ‘pureza’ no dizer e que a mesma eloquência e 
complexidade de formulação do pensamento exigiria do seu aluno. Que a forma do ensino, 
tanto pelas vantagens do ponto de vista da memorização, como do entendimento, se basearia 
na interrogação, e que esta fosse “ordenada”, “sem carácter sugestivo ou alternativo”. Queria 
isto dizer que à pergunta do professor, lá estaria o aluno cumprindo o seu ofício, de 
responder. Por fim, que um dos efeitos do liceu era de ordem estritamente moral: pelos 
‘exercícios’ que se propunham, pela ‘atenção’ e pelo ‘zelo’ que o trabalho na aulas exigia, 
pela necessária ‘pontualidade’ e pela ‘exactidão’ no cumprimento das ‘tarefas’ escolares, pelo 
‘conteúdo ético’ das matérias (Decreto de 14 de Agosto de 1895). Se destacássemos agora 
cada uma destas palavras, teríamos um breviário da gramática escolar ao nível dos efeitos 
subjectivadores da instituição escolar: exercícios, atenção, zelo, pontualidade e exactidão, 
tarefas e conteúdos éticos. O resultado, corpos disciplinados e úteis. 
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 E tudo o que antes se disse, não significava, para Jaime Moniz, que o ensino 
secundário se dedicasse exclusivamente a um interesse imediato ou utilitarista. Não era a 
vocação da instrução secundária preparar homens para o trabalho, mas antes cidadãos 
cultos. No entanto, em Portugal, “escritores tem havido”, “que pretendem que se dê a este 
ensino um carácter cada vez mais prático, preparando-se a criança desde os primeiros anos 
com destino a uma determinada carreira, ou função útil”. O perigo era grande, e não só para 
os alunos cujas aptidões pudessem ser ignoradas, totalmente desconhecidas ou reprimidas, 
mas também para a sociedade. Era então que concluía, apoiando-se num relatório de Steeg, 
em França, que “’quanto mais graves e difíceis se tornam as condições económicas da 
existência de uma nação, tanto mais preciso é manter os elevados prazeres que o sentimento 
da beleza e o culto do rigor científico, sem sacrifício para ninguém, podem dar a todos’”. 
Quais seriam, então, os conhecimentos de que havia de se servir para desempenhar com 
profundidade aquilo a que se propunha? “Os tesouros da cultura”, respondia, “fornecem os 
ramos de saber que os planos aproveitam” (Moniz, 1918: 405, 407). Era assim que surgia uma 
uniformidade nas matérias do ensino secundário, opondo-se, como veremos, a uma maior 
especificidade do ensino técnico.  
 Todos os interesses de que dependeria “a formatura do homem policiado” estariam 
patentes na estruturação do ensino. O nosso autor estava consciente de que a escolha das 
disciplinas não era matéria exclusivamente pedagógica, era também matéria política. Quer a 
omissão, quer o excesso de disciplinas, uma, provocada por uma redução de custos e 
abreviação dos saberes, a outra, por um acrescento e extensão descabidos que se destinavam 
apenas a responder a interesses específicos, correspondiam a interferências negativas. O que 
pretendia com a sua reforma era que “os dois lados da cultura, o humanista e o real, e ainda 
as artes e as aptidões práticas” nela tivessem cabimento (Moniz, 1918: 409). Era então que 
viajava uma vez mais ao exemplo alemão para mostrar, apoiando-se em Rein, a lógica do 
esquema do ensino secundário: 
 

“Ao lado do ensino ético o ensino estético, como requer a razão psicológica: o 
bem e o belo relacionam-se no fundo tão estreitamente que pode atribuir-se-
lhes a mesma origem, embora entre os dois avultem diferenças que conferem 
mais valor ao primeiro, o qual é por sua natureza imperativo e categórico: 
ninguém é obrigado a ser artista: a todos corre o dever de praticar o bem. Mas 
ao lado da cultura do bem a cultura do gosto. [...] Enfim deve considerar-se 
componente do plano o ensino do trabalho manual, que entra como ensino do 
desenho e modelação na divisão humanista e acompanha o estudo das 
ciências da natureza enquanto completa com a necessária prática da geografia, 
geometria, física e química, etc., o respectivo ensino teórico, no jardim da 
escola e no laboratório escolar” (Moniz, 1918: 411). 

 
 Encontrava-se justificada a presença das matérias artísticas na instrução secundária, e 
a elas se atribuíam territórios periféricos à sala de aula, mas de extrema importância para a 
produção de um saber sobre o aluno, quer ‘no jardim da escola’, quer no ‘laboratório 
escolar’. Que o ético, forma de ser e de estar, estivesse lado a lado com o estético e que ambos 
participassem nessa tarefa maior de administração das individualidades. Esboçados os 
princípios e as linhas que teciam o ensino secundário, especificava-se, para cada disciplina, a 
sua duração, uma hora de lição, à excepção do desenho que se estendia por hora e meia, para 
as duas primeiras classes, e por duas horas, nas classes imediatas, ainda que fosse 
empurrado para as margens do dia. O seu ensino seria sempre ao final da tarde. A inscrição 
desta disciplina nos planos de estudos era deixada também para o final, e iniciava-se com a 
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apresentação de quadros com os conteúdos a ministrar, bem como a sua anexação às 
diferentes classes e tipos de desenho estabelecidos: desenho rigoroso e desenho à vista. As 
observações ao programa estabeleciam-se em número de quatro. As duas primeiras 
relacionavam-se directamente com todo o fim do ensino secundário, que era o de 
precisamente ser um meio para um fim que, esse sim, era comum. Assim, o professor não 
esqueceria que “o desenvolvimento do espírito dos alunos pela aquisição de determinado 
saber é um dos fins do ensino secundário” e que este “mesmo ensino é concatenado, e por 
isso o professor de cada disciplina deve considerar-se como auxiliar dos professores das 
outras” (Decreto de 14 de Setembro de 1895). 
 Logo se deixava saber que o único objecto do desenho não era o de “educar os olhos e 
o gosto na apreciação das formas, das cores e da distribuição da luz, e habilitar a mão a 
exercer as correspondentes operações gráficas”, muito maior era o seu alcance e sem 
divagações cromáticas: “ desenvolver os poderes de análise e de síntese do espírito” e 
“socorrê-lo para os estudos geométricos e outros do quadro secundário”. A sensação era 
também a de que o desenho era uma disciplina especial, aquela que, na colecção de 
disciplinas liceais, apresentava uma maior “maleabilidade”, o que logo a fazia portadora de 
uma ‘justeza’ absoluta para se adaptar ao “desenvolvimento intelectual dos alunos” e a mais 
adequada “quando a cultura do intelecto” se revelava “espinhosa”. Era o desenho que 
representava a salvação, pelo seu carácter simultaneamente intelectual e pragmático. O que 
então se tornava evidente no corpo deste texto legislativo era ‘a língua pedagógica comum’, 
como chamou Jorge Ramos do Ó (2003: 10) a essa forma de falar que passa a ser partilhada 
por todo um conjunto de experts que invadem a paisagem pedagógica de novecentos e se 
instalam para os tempos que se seguem. E como também o desenvolveu Nikolas Rose (1990), 
a partir de Foucault, a ideia de que o governo dos sujeitos passaria a depender de um 
conjunto de imagens, produzidas pelas ciências psicológicas, médicas e pedagógicas, que 
enformam as subjectividades e promovem a regulação. Necessário se tornava traçar a linha 
de separação entre um ensino do desenho para artistas, que se deveria remeter unicamente 
para o domínio das belas artes, daquele que seria praticado no núcleo do ensino secundário. 
A linha divisória surge por uma objectivação do carácter essencialmente intuitivo que o 
ensino da disciplina deveria adquirir neste contexto, e toda a metodologia seguida assumia a 
tal graduação, ou carácter progressivo, da aquisição das aprendizagens, do simples para o 
complexo. Na exposição oral, o professor não empregaria forma alguma ‘dogmática’. Era na 
sequenciação dos factos, “à semelhança de premissas” que tornaria “as conclusões 
intuitivas” (Decreto de 14 de Setembro de 1895). O mesmo seria dizer que na figura do 
professor se depositava a obrigação de traduzir a viagem entre o mundo dos objectos e a 
bidimensionalidade da representação, deixando bem evidente que a escolarização dos 
saberes obedecia a uma certa alquimia curricular, no sentido em que Popkewitz (1998) 
propõe o conceito, ou seja, como a viagem e elaboração a que os saberes são sujeitos, 
informada por uma gramática psico-pedagógica, até se tornarem blocos organizados 
sequencialmente e adaptados à ‘natureza’ dos aprendentes. O próprio processo é a imagem 
de uma alquimia maior, englobante dos efeitos de subjectivação nos alunos, no governo da 
sua sensibilidade e das suas inclinações:  
 

“1º Conduzirá os alunos a observarem no objecto apresentado os caracteres da 
forma ou linha; 
2º Enunciará o nome que a exprime; 
3º Encaminhará os alunos a determinarem os caracteres que a distinguem; 
4º Procurará que eles a descubram em outro objecto, com certeza e sem 
dificuldade; 



 

172 

5º Interrogará sobre o nome com que é designada; 
6º Procederá ao ensino da respectiva representação: gráfica rigorosa, e à vista; 
7º Fará executar a primeira, e depois a segunda” (Decreto de 14 de Setembro 
de 1895). 

 
 Todas estas prescrições tinham por fim modelar o espírito do aluno para que este se 
preparasse para receber “o estudo das matemáticas puras”. Além do mais, a tão desejada 
interdisciplinaridade tornava-se possível ao nível dos próprios objectos a observar. Nos 
trabalhos gráficos em que se pressentisse uma proximidade às ciências naturais, convocar-se-
ia a presença do respectivo professor no sentido de ministrar as noções correspondentes aos 
objectos em análise. E os professores, quer de matemática, quer de ciências naturais, em cada 
ano lectivo requisitariam, “como material escolar, os trabalhos gráficos realizados na aula de 
desenho durante o ano anterior” (Decreto de 14 de Setembro de 1895). Era o desenho a 
intrometer-se nas salas de aula vizinhas, não pela sua faceta ‘artística’, mas antes pela 
componente didáctica ou ilustrativa da sua presença. 
 Pelo contrário, as ilustrações, ou estampas, na própria aula de desenho, afixadas nas 
paredes, eram apenas permitidas para a 1ª e para a 2ª classes, para os exercícios de ampliação 
e à escala natural. A gama em que o desenho se desdobrava era extensa: desenho de 
memória, ditado, desenho de objectos, desenho livre e de invenção, desenho à voz, com 
tempo marcado e desenho de prova. O método oficial era o stigmográfico. A preparação do 
dispositivo de visualidade para o seu ensino obedecia a requisitos fundamentais. O professor 
teria de preparar a sua base de acção, equivalente àquela que seria utilizada individualmente 
por cada aluno. Desse modo, no quadro preto, gravaria uma grelha de linhas rectas 
horizontais e verticais à distância de 10 centímetros. Para os alunos, quadros à sua medida, 
de cor castanha, e papel de cor neutra, com ou sem rede stigmográfica. As distâncias dos 
stigmas, isto é, a distância entre as intersecções das rectas, variavam entre 1 e 5 centímetros. 
Ao aluno era fornecida uma base rigorosa sobre a qual começaria a proceder nos diversos 
exercícios propostos. A exactidão começava a ser a chave para uma dinâmica que deveria 
cada vez mais libertá-lo do constrangimento das regras. Isso aconteceria quando 
incorporasse em si a gramática do desenho. Como o sintetizou Jorge Ramos do Ó, o desenho 
fornece uma “boa pista acerca da vocação individualizante da escola moderna, quando nos 
demonstra”, pelo menos em finais do século XIX, que habitar os territórios geralmente 
anexados à ‘criatividade’ significava tão somente o afinco de vinculação a “uma rotina 
mimética, de um longo trabalho aplicado sobre uma rede rígida e universal” (Ó, 2003: 249). 
Os fins que se fixavam para a instrução secundária estavam totalmente presentes no 
desenho: os princípios de uma formação que conjugava a prática com o raciocínio e o 
pensamento, obedecendo a uma combinada e efectiva metodologia, continuada e capaz de se 
fixar no corpo e intelecto do sujeito. O discurso constitui lugares que fixam a identidade, não 
apenas da disciplina de desenho, mas dos próprios sujeitos com ela envolvidos:  
 

“ O desenho de redução é o mais elementar. 
Para os exercícios de redução o professor executa no quadro preto desenhos 
fáceis que os alunos trasladam aos seus quadros. [...] 
O professor, à medida que faz o desenho, analisa-o e descreve-o com 
exactidão, clareza e concisão, enunciando as regras necessárias, e repetindo-as 
muito, a fim de que os alunos, à força de as ouvirem e de constantemente se 
lhes exigir que as pratiquem, as fixem na memória e apliquem com a 
inconsciência do hábito” (Decreto de 14 de Setembro de 1895). 
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 A memorização, implantada pela mecânica de repetição, infiltrava-se de tal modo no 
corpo que dele pareceria ter sido sempre uma parte. O controlo disciplinar era muito mais do 
que a imposição de uma coreografia de gestos, ele era a economia dessa imposição. A 
repetição inicial aceleraria todo o processo de gestos automáticos, porque inconscientes. Mas 
era um poder que se queria total. Significava isto atingir todos os sujeitos, no governo do 
corpo e do pensamento: 
 

“Escolhendo de preferência os alunos menos inteligentes e os que maior 
dificuldade sintam em estar atentos, o professor mandará repetir a análise por 
eles, não só para manter cuidadosa toda a classe, mas, antes de tudo, para lhes 
desenvolver a inteligência e a memória, e para os habituar a traduzir as ideias 
com facilidade e correcção gramatical” (Decreto de 14 de Setembro de 1895). 
 

Numa circularidade infinita, o desenho permitia estabelecer o corpo-instrumento, o 
corpo-máquina e o corpo-ouvinte, mas também o corpo visível, quer na irregularidade dos 
gestos, quer na aptidão para os realizar: 
 

“Pertence ao arbítrio do professor fazer executar no quadro preto, por alguns 
alunos mais aptos, parte do trabalho realizado por ele e que previamente 
apagará. Mas aqui tem de ser muito prudente porque este exercício encerra 
dificuldades relativamente grandes. É necessário evitar sempre o grave erro 
de endereçar aos alunos uma exigência insuperável, destruindo-lhes a bem 
entendida e necessária confiança em si próprios. Quando, porém, não haja que 
temer este perigo, o professor aproveitará o ensejo, não só a efeito de melhor 
atingir os intentos do ensino do desenho, como também no interesse de 
educar preciosos auxiliares para quando se dê a necessidade de dividir a 
classe em grupos, o que sucederá se entre os alunos surgirem grandes 
diferenças de aptidão” (Decreto de 14 de Setembro de 1895). 

 
A própria sala de aula encontrava-se marcada stigmograficamente. Os alunos eram 

stigmas, pontos acima ou abaixo de uma média. O exercício à vista de todos, ao 
individualizar, converte-se na prova de que o corpo se analisa, se modela, se manipula, 
obedece e se torna hábil. Dois processos aconteciam em simultâneo: o corpo que se submete 
e se utiliza como elemento de exibição e de comparação, e o corpo que funciona, explicando e 
falando por si mesmo, a linguagem disciplinar que o tomou por objecto.  

O programa da disciplina de desenho de 1895 era extenso na descrição dos 
pormenores. Também o erro e a sua correcção não eram deixados fora da óptica do poder. 
Quer nos erros de análise, quer nos de síntese, o objectivo principal era o de que o próprio 
aluno os detectasse e iniciasse sozinho o percurso da sua correcção, mas havendo 
necessidade de ser o professor a apontá-los e corrigi-los, nunca desenharia a não ser à 
margem do desenho do aluno, ou numa outra superfície. Sobrepor a correcção ao trabalho 
do aluno provocaria a ambiguidade da autoria, o que não apenas se considerava imoral, 
como infrutífero. Como passos que se sucediam, um após outro, graduava-se a coreografia 
dos exercícios. Uma codificação das tarefas e dos tempos, um controlo do corpo, uma 
aplicação total ao exercício mimético da cópia: 
 

“Fazer, com clareza e exactidão, a análise de uma parte do trabalho que tem 
de ser executado, desenhando-a em seguimento no quadro preto, dando 
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tempo aos discípulos para executarem esta parte, e continuando assim até à 
conclusão do exercício. 
Esta variante possui a vantagem de obrigar a classe a um trabalho contínuo e 
a prestar toda a atenção ao professor. 
Quando o professor executar o modelo, na presença da classe, traçará as 
linhas apenas com intensidade bastante para que todos os alunos as possam 
ver, e exigirá que eles as desenhem o mais ao de leve possível. Depois de 
completo o esboço, traçará com bastante intensidade as linhas definitivas. Os 
alunos procederão analogamente, sendo-lhes permitido o emprego do carvão 
para o esboço. [...] Na segunda classe o professor fará executar, conforme 
acima se disse, desenhos de ampliação, na escala por ele designada, e na 
escala natural. No último caso vigiará que os desenhos não sejam estrezidos, 
suposto esta fraude não tenha muita probabilidade perante o método 
empregado” (Decreto de 14 de Setembro de 1895). 
 

Como o leitor pode observar, a regulação inscrita no programa de desenho não tem 
como destinatário único, o aluno. Também a prática do professor é regulada pelo discurso 
normalizador, a partir de ideias e de métodos que enformam a sua actuação. A distância 
entre a teoria e a prática anulava-se na hibridação duma na outra. Com grande evidência se 
percebe como as condutas são administrativamente reguladas no espaço da sala de aula, no 
qual, de forma aparente, o professor parece possuir todo o poder e liberdade de dirigir a 
classe. Mas essa direcção não acontece senão no interior de grelhas de racionalidade sobre o 
que deve ser o ensino do desenho e o tipo de sujeitos que este deve promover. O significado 
deste discurso é o seu próprio efeito na condução de condutas.  

O detalhe da regulação torna-se cada vez mais ínfimo. Para além da capacidade de 
reprodução exacta, avaliava-se a memória. Nesta modalidade de desenho, que deveria 
acontecer com acentuada regularidade, no sentido de que a memória era conceptualizada 
não como o rasto ou ‘ruína’ de um facto no pensamento, mas como aquilo que 
continuamente teria de ser treinado para que fosse lembrado, para que não perdesse os seus 
traços essenciais de presente, e então “os alunos” executavam, “sem modelo, nem explicação 
prévia, algum dos trabalhos anteriores, de seu lavor, escolhido pelo professor”. Este treino 
traria consigo a possibilidade de avaliar o quantum de atenção havia sido depositado no 
exercício. O poder alargava-se e expandia-se, mostrando que as ligações horizontais não 
articulavam apenas as várias disciplinas da instrução secundária, mas elas próprias eram o 
fio condutor de todos os processos desenvolvidos na classe. O arco temporal de ligação ao 
passado iria aumentando progressivamente: “o professor escolherá depois, gradualmente, 
para exercícios de memória, desenhos efectuados em tempo mais remoto” (Decreto de 14 de 
Setembro de 1895). Quanto mais preservada estivesse a imagem do que foi, maior era o grau 
de memória, mais passado haveria no presente. A memória era focada como um objecto de 
intervenção. Pela consideração da memória individual como a esfera de intervenção de 
práticas de memorização e de técnicas mnemónicas, confirmava-se a sua existência e 
possibilitava-se um conjunto de propriedades que a caracterizavam. O processo que fazia da 
memória um campo de governo passava pela imposição de uma ginástica mental que exigia 
que cada um se imaginasse a si mesmo a percorrer o seu próprio arquivo mental para 
capturar um acontecimento. Esse acontecimento era o phantasma de que falava Aristóteles 
para descrever a memória, uma espécie de cópia daquilo que originalmente tinha sido 
percebido (Danziger, 2008: 36, 61). Olhar para dentro. O desenho surgia como uma derivação 
das práticas da escrita como forma de memória. O exemplo da memória é apenas um entre 
outros, que nos mostra como o conceito de laboratório viajou até à escola, e ela mesma se 
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concebeu como o lugar de aplicação e de experimentação, potenciando o alargamento de um 
saber. Embora não fossem referidos no texto legislativo, estavam sempre presentes os 
cambiantes que permitiam distinguir tipos de sujeitos, a partir do ‘operador’ da memória: 
boa e má memória, sucesso e insucesso de aceder a ela. 

Restavam ainda mais seis práticas de desenho. O ‘desenho ditado’ entendia-se como 
sendo de “grande vantagem” não apenas porque exigia do aluno a máxima atenção às 
ordens do professor, como dava ao professor a oportunidade de “empregar uma linguagem 
em extremo exacta”. Este tipo de desenho, explicava-se, consistia tão-só na descrição verbal 
das imagens que teriam de ser graficamente traduzidas pelos discípulos. Como forma de 
acentuar o rigor do que se pretendia que o aluno executasse, qualquer necessidade de 
repetição da ordem verbal, deveria duplicar, palavra por palavra, a anteriormente proferida. 
O exercício era visto como um verdadeiro “exame” e ele próprio era a imagem dos princípios 
de toda a pedagogia moderna. O aluno aprenderia a governar-se a si próprio pela auto-
correcção, quando o professor, “descrevendo” o desenho, “linha por linha”, e “dando tempo 
aos alunos para traçarem cada linha antes de continuar o ditado”, e “desenhando depois no 
quadro”, possibilitava a verificação individual (Decreto de 14 de Setembro de 1895). O 
inconveniente do método estava na impossibilidade de, em classes numerosas, controlar na 
totalidade o trabalho do discípulo, isto é, de não detectar a simples cópia sem exercitação, da 
interpretação e tradução das ordens verbais. A outra possibilidade que se abria era a de 
realizar o desenho no quadro apenas após o término do ditado.  

Gostaria de, uma vez mais, fazer uma pausa na descrição do programa que então se 
propunha para tentar perceber o modo como este programa era pensado no sentido, 
também, de programar tipos especiais de ser um indivíduo na modernidade. E essa 
programação estava contida na própria alquimia do desenho como uma matéria escolar. A 
informação era transmitida por fragmentos, era dada ênfase ao modo correcto de os expor, 
quer dizer, a uma verdade, e o conhecimento ligava-se directamente com a subjectividade 
dos alunos ao colocá-los num processo de atenção constante ao professor e sob a examinação 
deste. Por seu turno, também o professor participava dessa dinâmica das subjectividades 
reguladas pois era ele o representante do saber, sob a escuta atenta dos alunos. Deste modo, 
o texto que constitui o programa de desenho de 1895, mostra como as alquimias curriculares, 
neste caso a ‘pedagogização do saber do desenho’ se associa a amplas práticas discursivas de 
normalização e regulação da produtividade e do comportamento de crianças, cidadãos do 
futuro, e do professor, como aquele em que é depositada a missão humanista da salvação. O 
que a sua análise nos mostra é que toda a acção possui um fim moral e organizador de 
formas de ser, construídas como normais e aceitáveis, ou seja, todas aquelas que representam 
o afastamento face ao desvio. Por exemplo, a atenção depositada na voz do professor, 
vincula o aluno ao trabalho, ocupa-o naquele espaço concebido como o local de ‘preparação’ 
para o futuro, a desatenção, por outro lado, que corresponderia a um comportamento 
desviante, o de copiar sem esforço de interpretação, é submetida à vigilância e desaprovação. 

Para cada prática de desenho se torna evidente o compasso que a gramática da 
psicologia marca na elaboração da pedagogia. O desenho de objectos iniciava-se pelo 
desenho de sólidos geométricos, depois, de objectos vulgares, e as formas e posições dos 
objectos escolhiam-se de maneira a que o ensino procedesse “convenientemente graduado”. 
Esta graduação, como tenho vindo a tornar claro, significava uma articulação da matéria a 
um aluno cujas características e capacidades se constroem discursivamente e se naturalizam 
porque se referem a categorias universais. Desse modo, toda a tarefa do ensino se resumia a 
organizar modos de pensamento e de acção, cuja energia é buscada na actualização e 
realização das várias tarefas. Era essa a razão pela qual se dizia que era de evitar “endereçar 
aos alunos uma exigência insuperável, destruindo-lhes a bem entendida e necessária 
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confiança em si próprios” (Decreto de 14 de Setembro de 1895). O modo psicologizante em 
que se concebe esta última directriz aponta um importante terreno que se viria a estabelecer 
como profícuo nos processos de governo dos sujeitos. Pela sobreposição de um layer psi, 
activa-se o agenciamento do sujeito a formas de ser particulares. O terreno que o desenho, 
como disciplina, deve criar, é um terreno de conforto e confiança, que mostre à criança ou ao 
jovem que eles são capazes de superar as provas que se lhes propõem, e esta é a condição 
essencial para que se entreguem ao exercício que não é apenas escolar, mas social, do 
governo de si mesmos. Trabalhava-se no sentido de um auto-governo. Para esse fim, 
ampliavam-se as tipologias de desenho: o desenho livre, de invenção e à voz, o desenho com 
tempo marcado e o desenho de prova. 

O desenho procurava “habilitar” os alunos para um trabalho “tranquilo, sério e fácil, 
sem auxílio do professor”, isto é, “prepará-los para a emancipação”. Ora, esta emancipação 
seria a capacidade do aluno governar a sua própria conduta. O isolamento concebia-se como 
um momento de entrega a si mesmo, trabalho solitário que teria tanto de aprendizagem 
quanto de auto-correcção. Mas este lugar, revelador de uma ‘responsabilidade’ e 
‘crescimento’ obedecia a um conjunto de preceitos: exigia que os alunos analisassem 
‘desembaraçadamente’ as formas, determinassem “com segurança as formas geométricas 
auxiliares do desenho”, e que efectuassem “a medição de linhas por estimativa com 
aproximação suficiente”, tal como que fossem capazes de, à vista, efectuarem a sua divisão 
regular. Que dominassem, por a aplicarem na ‘inconsciência do hábito’, a organização 
sequencial e linear dos blocos de saber. A administração do ‘eu’ detalhava-se para o desenho 
de invenção, variante do desenho livre, mas onde o aluno, com um conjunto de elementos 
ministrados pelo professor, se lançaria no desafio de “executar um desenho de sua invenção” 
(Decreto de 14 de Setembro de 1895). As condições impostas mostram o quanto o 
conhecimento, ou neste caso, a ‘invenção’, são construídos com um sentido artificial, 
ordenando não apenas o modo como se concebe uma ‘grelha’ de invenção, como o modo 
como esta governa os modos de ver e de fazer. Também se detecta nesta modalidade a 
relação pastoral de que todo o ensino da modernidade depende. Não se trata, aqui, 
directamente, de um aconselhamento espiritual ou da relação entre o professor como guia da 
alma, mas antes da própria tecnologia em funcionamento, ou seja, a incorporação de 
esquemas de auto-inspecção e de auto-formação. O próprio aluno entra numa relação 
pastoral consigo mesmo, entre si enquanto sujeito educado e o seu ‘eu’. Toda a mecânica se 
estabelece entre o pólo da repressão e o do trabalho contínuo de auto-superação.  

As três últimas modalidades do desenho, cada uma com uma intensidade específica 
num ou noutro elemento, são aquelas em que a colocação do desenho num campo de 
governo, se tornava mais económica porque mais eficiente. No desenho à voz, que no 
essencial se aproximava do desenho ditado, a diferença residia num dizer “sob a forma mais 
concisa possível”. A redução ao essencial funciona como uma codificação que tinha de ser 
descodificada para que o aluno trabalhasse “com rapidez”, como à voz do comando o 
soldado executa a acção que lhe corresponde. A sala de aula transforma-se, então, numa sala 
de um dispositivo maior, de uma máquina de ensinar. O desenho com tempo marcado anexa 
o desenho que é função-resposta à voz de comando, mas juntando-lhe a necessária 
aceleração: “um exercício de velocidade”. As actividades são reguladas pelo tempo que 
avança ininterruptamente sem se compadecer com aqueles que não acompanham o ritmo do 
programa proposto. É necessário um treinamento contínuo dos escolares para que 
respondam aos sinais. A organização temporal do exercício exige a organização do aluno 
face ao ritmo e performance da classe. Um eixo de comparação: “o professor dará um 
modelo ou um desenho de memória para ser executado em tempo determinado. O trabalho 
principia e finda à voz do professor”. O corpo vê-se condicionado por imperativos temporais 
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e, como tal, tem de se aplicar à realização exacta do exercício. À disciplina do desenho 
bastava a resposta eficiente. Por fim, o desenho de prova tinha por objectivo devolver aos 
alunos a “noção do desenvolvimento por eles adquirido”. Neste momento, o confronto entre 
o sujeito, as imagens reguladas do que deveria ser e aquilo que era, entravam numa relação 
directa. Era o momento de o aluno ser tornado visível. “Para isso”, o professor escolhia “um 
trabalho adequado, sem prevenir os alunos do fim com que o mesmo trabalho é feito, mas 
comunicará depois à classe a classificação do exercício comparando-o com a série dos 
trabalhos da mesma natureza que eles hajam executado” (Decreto de 14 de Setembro de 
1895).  

As directrizes com que fechava a reforma de 1895 continham em si todo o processo 
simultaneamente individualizante e totalizante da modernidade pedagógica, permitiam o 
vaivém entre o individual e o colectivo, a produção de imagens de normalidade e 
anormalidade de acordo com a distância entre as classificações de cada aluno, “a comparação 
perpétua de cada um com todos que permite ao mesmo tempo medir e sancionar” (Foucault, 
2004 e: 155). Mas permite também um trabalho mais longo, também ele permanente, sobre si 
mesmo. O desenho disciplinava, é certo, mas com isso também sublimava as forças e os 
impulsos do corpo. A energia do aluno era aplicada neste rigor, na obtenção da exactidão, 
faseada já com momentos de alguma invenção, e este rigor e esta exactidão colavam-se à pele 
e à alma do aluno. A administração de todos passava pela administração de cada um por si. 
As disciplinas escolares, com as suas alquimias, activavam as tecnologias de auto-governo. 
 
 
‘A língua pedagógica’ num programa de desenho graduado  
 

Irei agora focar-me na análise de um programa para um Curso de Desenho Graduado 
elaborado por uma comissão do Centro Artístico Portuense, da qual faziam parte Joaquim de 
Vasconcelos e Manuel Maria Rodrigues, como redactores do texto, Soares dos Reis, escultor, 
Marques da Silva e António José da Costa, pintores e o arquitecto Thomaz Augusto Soller. O 
Centro Artístico Portuense, criado em 1879, reunia um conjunto de artistas da Academia de 
Belas Artes do Porto, entre os quais, para além dos acima citados se contava Henrique 
Pousão. Tendo como objectivo primeiro contribuir para o desenvolvimento das belas artes 
no país, – e principalmente no Porto onde constantemente se reportava a secundarização da 
Academia Portuense face à Academia de Lisboa –, este centro procurava reunir uma escola, 
uma galeria e uma biblioteca. A Revista Arte Portuguesa surge como o instrumento de 
divulgação das actividades do centro e uma arena de intervenção para os seus membros. 

É nos dois primeiros números da Arte Portuguesa que se propõe um plano cujo 
princípio diferia do método de ensino que vinha a ser seguido em Portugal. Reagia-se contra 
um desenho puramente geométrico. O fervor dos redactores levava-os a falar na 
“emancipação completa de todos os processos de trabalho puramente mecânicos” e isso 
significava declarar morte à régua e ao compasso no desenho elementar (Reis et al, 1882 a: 1): 
 

“Segundo a nossa opinião é preciso armar a vista do discípulo com a força da 
percepção necessária para analisar, por si só, correctamente, o aspecto dos 
objectos que se apresentam ao seu exame e adestrar a sua mão de modo que 
ela possa traduzir essa percepção numa imagem fiel e característica” (Reis et 
al., 1882 a: 1). 

 
A obtenção deste olhar treinado na análise e na síntese das formas e a mão flexível 

eram o produto de um longo treino metodicamente orientado pelos preceitos que a 
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pedagogia moderna ia ditando e que, em Portugal, seriam expostos pela primeira vez, na 
letra da lei, na Reforma de Jaime Moniz atrás analisada. Tratava-se de instrumentalizar a 
vista do sujeito, fazer da sua visão uma máquina do olhar. A utilização de instrumentos 
exteriores não era negada, todavia, transferia-se para um momento posterior no qual o 
aluno, devendo já dominar o seu aparelho de visão, tendo já a mão devidamente adestrada, 
pudesse regular o uso desses instrumentos. Ter compassos nos olhos, quer dizer, que os 
alunos deveriam estar “tão ensaiados nas proporções e configurações” que numa simples 
observação da sua obra e ao tempo de a executarem fossem reconhecendo “o devido 
equilíbrio”. Só o entendimento instruído, dizia Machado de Castro, escultor, meio século 
antes, no seu Dicionário, daria à vista ou à observação semelhante capacidade (Castro, 1937: 
37). 

O método proposto, dispensando a manipulação de outras ferramentas que não o 
material riscador, tinha no suporte o seu elemento activador do disciplinamento do olhar. 
Não se queria uma cópia servil, mas antes uma imagem. Sob a folha de papel, o campo 
visual estruturava-se pela intersecção de linhas verticais e horizontais, a intervalos regulares, 
formando uma grelha a partir da qual as relações entre as partes e o todo do objecto a 
representar seriam interpretadas. Era o método stigmográfico. Só neste método era 
encontrada a solidez necessária para se começar do zero, a construir, “mormente no nosso 
meio social, em que é preciso recomeçar, reconstruir o ensino de uma disciplina desde os 
seus primeiros fundamentos” (Reis et al., 1882 a: 1). 

Não por acaso, o título que encabeçava esta proposta falava em desenho graduado. O 
método stigmográfico, adoptado nos compêndios portugueses para o ensino do desenho 
elementar, nos manuais de José Miguel de Abreu a partir de 1879 e, já próximo do final do 
século XIX, contemplado também na Reforma de Jaime Moniz, tomava-se como modelo a 
partir de um compêndio austríaco de Grandaeur. Era, então, lançada a base que permitiria 
construir um “ensino sólido” do desenho: o “prestígio do ensino elementar” era atravessado 
pelo engenho de “graduação metódica”, na qual a “graduação dos temas” por níveis de 
complexidade se destacava. A necessidade da existência de um fio condutor entre níveis de 
ensino diferentes, obrigava a pensar o processo de ensino do desenho em função das 
aprendizagens anteriores do aluno. Das formas geométricas mais “elementares” até “às mais 
complicadas”, a transformação destas em “formas ornamentais”, reconduziria “sempre cada 
problema ao seu ponto de partida inicial”: demonstração prática de que cada objecto pode 
ser racionalmente decomposto em figuras geométricas simples (Reis et al, 1882 b: 9). Era esta 
a voz da pedagogia, na sua fragmentação por blocos daquilo que começava por ser uno. Mas 
o desenho e o desenhar, confundindo-se em acto e objecto, tornavam-se particularmente 
maleáveis a este processo alquímico. 

Noutro local, Joaquim de Vasconcelos fez questão de esclarecer de que entre este 
método, primeiramente surgido na Alemanha e depois desenvolvido em contexto austríaco, 
e o inglês, não haveria uma oposição estrutural. A ter de se fazer uma opção quanto à 
oportunidade de cada um deles, o stigmográfico ocuparia a primeira posição, uma espécie 
de terreno preliminar para um ensino progressivamente mais complexo e graduado, como o 
inglês. Porque se o objectivo do domínio da arte da representação do visível era conseguir 
desenhar a olho, conviria não esquecer as dificuldades “de dar ensino do desenho a olho em 
massa” (Vasconcelos, 1879: 61). De facto, a introdução de meios como os quadros negros, os 
mapas, as composições visuais a serem copiadas pelos alunos, permitiria um ensino de 
classe: “o ensino tornar-se-ia simultâneo”, o que de outro modo, “dando a cada aluno uma 
estampa”, não aconteceria: “o ensino torna-se individual, a tarefa do professor pesadíssima e 
até impossível em aulas de mais de vinte e cinco a trinta discípulos. E elas têm às vezes 
quarenta e mais! Nem há estampas para tanta gente, nem tempo para as rever” (Vasconcelos, 
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1891: 7, 8). E, para tal, o treino da atenção era condição essencial. Não surpreendentemente, 
“as estampas do snr. Grandaeur” não seriam “para uso directo do discípulo”. Serviriam 
essencialmente ao mestre para desenhar em frente de toda a classe “os problemas” 
apresentados “na pedra”. Os discípulos, que deveriam permanecer atentos à execução do 
mestre, repetiriam, cada um em seu lugar e em lousas “quadriculadas por meio de linhas” 
espaçadas a 2 centímetros, ou “cobertas com os stigmas em substituição das linhas”. Já o 
mestre poderia e deveria “prescindir até mesmo dos stigmas primários e secundários”. 
Desenharia logo “a olho” (Vasconcelos, 1879: 56, 57). Eis por que se opunham alguns ao 
método stigmográfico em favor do uso exclusivo da estampa: “tendo o mestre de desenhar a 
figura na pedra pelo modelo do compêndio, que está ao alcance de todas as bolsas, tem de 
desenhar bem, necessariamente” (Vasconcelos, 1879: 62). Qualquer erro seria imediatamente 
detectado pela classe. 

Do que se falará no restante plano sobre desenho e modelação é de uma eficácia no 
processo de construção das aprendizagens, ultrapassando-se a ideia de inculcação das regras 
necessárias ao acto de desenhar, por uma adequação dos discursos à medida de cada 
discípulo. O primeiro passo coincidia com o fornecimento do “alfabeto das formas da arte, 
sem o qual” não seria “possível criar a percepção correcta” na sua “inteligência infantil”. 
Seria mergulhado nesta síntese das formas que o aluno aprenderia a juntá-las, uma a uma, a 
ensaiar novas combinações do que se constituía como o “alfabeto artístico” a dominar por 
uma destreza manual em aquisição (Reis et al, 1882 b: 10). Este sistema de raciocínio implica 
a descentralização do sujeito, para que se possam conceber não só atribuições como 
disposições específicas que se abram à intervenção: 
 

“A graduação dos problemas, segundo as faculdades decerto variáveis do 
discípulo, pertence sempre ao respectivo professor; o uso dos stigmas, os 
quais podem ter aplicações mui diferentes, segundo essas faculdades, será 
regulado pelos conselhos que dão para esse fim as Instruções oficiais do 
governo austríaco” (Reis et al, 1882 b: 10).  

 
As atribuições e disposições eram não somente aquelas que se definiam como 

naturais, como ultrapassavam esse nível do biológico inscrevendo-se nos perfis sociais 
futuros do educando. Afigurava-se como proeminente adequar os meios aos fins “tratando 
de distribuir o ensino por classes ou profissões”. Para os futuros arquitectos e artistas 
industriais, entendia-se que os cadernos do compêndio de Grandaeur eram essenciais do 
número I ao XI, e o número XII apenas para os primeiros. Do IX ao XII, seriam dispensáveis 
para os pintores e escultores, embora para os pintores fosse aconselhável o décimo segundo 
por ser dedicado aos ensinamentos perspécticos. A passagem do desenho por estampa ao 
desenho a partir do gesso deveria acontecer de forma natural, de tal modo que o discípulo 
não a sentisse. E no modelo que se propunha ela seria mesmo ‘facilíssima’. Do programa de 
desenho faria ainda parte a modelação. Os futuros estatutários começariam pelo desenho da 
cabeça completa e modelação com os mesmos tipos, os futuros arquitectos pelos corpos 
geométricos, das ordens romanas e gregas e a sua modelação, para os futuros pintores o 
recurso era novamente servirem-se de estampas, mas outras.  
 Ao falar em língua pedagógica para a  elaboração deste programa, queria apenas 
sublinhar esse arquivo de regras que começa a regulamentar o discurso daqueles que têm 
como missão educar. A simplificação e descomplexificação do saber, pela sua fragmentação 
ou graduação, são as tecnologias de governo do corpo e da alma do aluno. Com a 
cristalização do saber em parcelas localizáveis e descritíveis, sólidas e inquestionáveis, o 
lugar de intervenção fixa-se totalmente na alma enquanto o foco de intervenção. Mais 
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interessante é notar que este discurso que procura a cada momento salvar o sujeito, - pela 
própria ideia de salvação que a narrativa da educação artística investe -, não é um discurso 
institucional e, no entanto, não fala outra língua que não seja a do Estado. Mais do que isso, 
falando uma língua psicológica que começa a tornar-se num ‘comum’, percebemos que é 
antes o Estado que não fala senão a língua da ciência. 
 
 
O discurso pedagógico sobre a arte e o governo da alma do aluno 
 

 
“Decerto o educador é muito, mas importa acentuar que a determinação das 
qualidades que ele possuir assenta ou deve assentar no conhecimento científico 
da criança. Quem é tudo em educação, é a criança; é o seu conhecimento que 
deve ser aprofundado. O melhor programa só dará resultados quando a 
maneira de o ensinar se adaptar ao espírito, ao tipo mental e físico do aluno. É 
por isso que o melhor professor será aquele que melhor conhecer os seus 
alunos” (Vasconcelos, s/d: 11). 

 
 Continuarei a seguir o discurso pedagógico sobre as artes na educação das crianças e 
dos jovens portugueses, mas passando agora do domínio estritamente corporal, para o 
domínio da interioridade. Durante o século XIX o ensino das artes assumiu uma vocação 
essencialmente disciplinar e moral como nos foi possível observar a partir do 
desenvolvimento da ideia das artes como uma das modalidades de polícia. Aquilo a que 
assistimos de finais do século XIX em diante é à emergência de um outro tipo de 
discursividade, não já centrada num governo exercido sobre o corpo, mas muito mais no 
despoletar de um auto-governo do aluno, ou seja, num auto-policiamento.   
 O discurso que desde então começa a colocar a criança como o centro de toda a 
prática educativa virá a filiar-se no movimento da Educação Nova, na senda de uma 
pedagogia experimental, envolvida numa luta contra uma pedagogia tradicional, totalmente 
incompatível com os ideais de uma nova geração que vai beber a sua inspiração, como diria 
Adolphe Ferrière, à mais antiga educação do mundo, aquela feita de “’bom senso, de sentido 
prático e de ciência’” (citado em Nóvoa, 1995:25). Num curto fragmento da Pedagogia Geral de 
Friedrich Herbart, poderíamos sintetizar o programa ideológico dos novos educadores, e 
logo veremos que continuamos a falar de uma mesma dinâmica governativa, do governo de 
todos e de cada um, de um governo que demanda um conhecimento pormenorizado de cada 
sujeito por forma a despoletar nele o desejo de existir na multiplicidade:  
 

“Existem muitas individualidades. A ideia de multiplicidade é apenas uma. 
As individualidades estão contidas nesta como a parte no todo, podendo a 
parte medir-se pelo todo, embora esta possa também alargar-se ao todo. É isto 
que deverá acontecer aqui através da educação. [...] Quanto mais a 
individualidade está fundida com a multiplicidade, tanto mais facilmente 
pode o carácter afirmar o seu domínio no indivíduo” (Herbart, 2003 [1806]: 
58).  

 
 Não se opunham contrários, o propósito era o inverso. Do que se falava, quando se 
focava a individualidade da criança, o respeito por essa ‘natureza’ infantil que então se 
conceptualizava, quando se conjugava a autonomia com a liberdade, o interesse e a 
expressão do ‘eu’ de cada sujeito a educar, sublinhava-se um governo cada vez mais 
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centrado, – e daí a sua força de anexação dos sujeitos a essa mesma tarefa de se auto-
governarem –, na valorização da consciência de si de cada aluno a educar. Nessa 
determinação da natureza da criança estabelecia-se um ‘universal antropológico’ e era no 
interior desse regime de verdade que se constituíam todos os jogos que passavam por 
evidências. Evidente era que todos os desejos e capacidades individuais de cada sujeito 
teriam de ser atendidos, não tão evidente era, – e continua ainda hoje a sê-lo –, que a ligação 
das estratégias governamentais de todos, passavam por uma acção que encontrava na 
liberdade e nas aspirações de cada indivíduo o seu núcleo. Daí que as técnicas desenvolvidas 
na paisagem educativa se insiram nesse conjunto de práticas de acção que Michel Foucault 
designou por ‘tecnologias do eu’, e que, nas suas linhas gerais, sejam apenas uma 
modalidade tecnicamente apurada da supervisão da liberdade individual. Isso mesmo se 
pode perceber a partir dos princípios que nortearam os programas e os projectos da Escola 
Nova, e que continuam a chegar até nós sob a forma de pedagogias críticas, embora com 
outros conceitos, mas intactos na sua racionalidade. Como nos mostra Ian Hunter, a escola 
pastoral, conjugou coisas que teoricamente eram colocadas como opostas: vigilância e 
actividade do ‘eu’, obediência e espontaneidade (Hunter, 1994: xiv). Tratava-se de encontrar 
no aluno todas as capacidades intelectuais, físicas e morais que servissem de interface a uma 
acção pedagógica que não violasse a individualidade, de modo a que o sujeito a educar fosse 
conduzido para o potencial máximo de desenvolvimento da sua criatividade. E por isso se 
naturalizou essa ideia de que ‘o melhor professor seria aquele que melhor conhecesse os seus 
alunos’. 
 Toda a lógica que antes apontámos da dinâmica da governamentalidade atinge uma 
sofisticação máxima nas propostas que saem do pensamento dos educadores que se batem 
por uma Educação Nova. Esgrimavam argumentos contra a uniformização das técnicas 
massivas e autoritárias da pedagogia tradicional. A sua arma era a individualidade de cada 
criança. No movimento dessa luta foram encontrando formas de categorizar, de classificar e 
de calibrar não apenas as aptidões, como toda uma infinitude de capacidades e condutas. 
Transformavam a criança num objecto e num campo de governo. Os aparatos reguladores do 
Estado moderno, de que a escola é um exemplo, tenderam a um desenvolvimento que não se 
impunha a partir de regras exteriores aos sujeitos, mas antes a partir de um governo da 
subjectividade individual. Um pouco por toda a Europa e nos Estados Unidos, os exemplos 
de educadores que reclamavam uma pedagogia científica totalmente adaptada a uma 
natureza infantil não escasseiam. Na sua voz patenteia-se ‘uma vontade de saber’ acerca das 
mais ínfimas variações individuais: aptidão, atenção, memória, fadiga, inteligência eram tão 
só algumas das categorias então desenvolvidas pela psico-pedagogia, que a um tempo 
dariam uma imagem em si mesmo dupla sobre os sujeitos a educar. Permitiam mapear uma 
massa de sujeitos a partir de categorias que os uniam e separavam.  
 António Nóvoa sintetiza, a partir de Nanine Charbonnel, os dois momentos que 
marcam toda a literatura pedagógica que emerge desde finais do século XIX e que se 
consolida nas décadas iniciais do século XX. O primeiro momento, momento Compayré, 
corresponde à “consolidação intelectual e institucional da Ciência da Educação”, ou seja, à 
ideia que então encontra campo fértil de que a Pedagogia se pode ensinar e é, portanto, uma 
ciência (Nóvoa, 1995: 29). Não é por acaso esta denominação. Foi Compayré que logo às 
primeiras páginas do seu Cours de Pédagogie théorique et pratique, colocou a questão: “Y a-t-il 
une science de l’éducation?”. Se era do senso comum a sua existência, cumpria então afirmar 
o seu estatuto: “L’éducation elle-même est un art, une habilité pratique, qui suppose 
assurément autre chose que la connaissance de quelques règles apprises dans les livres, qui 
exige de l’expérience, des qualités morales, une certaine chaleur de coeur, une vériteble 
inspiration de l’intelligence”. E, no entanto, sendo arte, era também duplamente ciência, que 
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resultava da dedução das leis gerais de uma natureza humana, induzidas pelos resultados da 
própria experiência. A afirmação convicta de Compayré, que abriria caminho ao segundo 
momento: “Il y a donc une science de l’éducation, science pratique, appliquée, qui a 
désormais ses principes, ses lois, qui témoigne de sa vitalité par un grand nombre de 
publications, en France comme à l’étranger, et qui a aussi son nom, quoiqu’un hésite encore à 
le lui donner, la Pédagogie” (Compayré, 1897: 10, 11). Mais adiante, o autor do Curso téorico e 
prático de pedagogia, sublinharia uma vez mais que as regras dessa ciência se tornavam cada 
dia mais exactas. O segundo momento, então, corresponde ao momento da Pedagogia 
Experimental. Afirmava-se que a pedagogia era a psicologia aplicada, logo, sendo a 
psicologia uma ciência, a pedagogia era também ela mesma uma ciência. Um e outro 
momento assentam na cientificidade da pedagogia e na possibilidade de conhecer o sujeito a 
educar, o mesmo é dizer que a ligá-los está a linha psi. Mas é com a pedagogia experimental 
que se lançam os princípios que estruturariam todo o discurso tecido em torno da edificação 
de uma Escola Nova. “A criança pode ser estudada em si mesma”, era o que reclamava Alves 
dos Santos no seu livro Educação Nova (Santos, 1919: II). E prosseguia na explicação dessa 
ciência natural da criança: 
 

“A criança pode ser estudada em si mesma, sem outro intuito que não seja o de 
conhecermos, do mesmo modo que o botanista estuda as plantas, ou o 
entomólogo, os costumes dos animais. Neste caso, o estudo da criança será 
desinteressado; e, para ser profícuo, não poderá deixar de submeter-se às regras 
do método, que a ciência preconiza para a investigação de não importa que 
fenómenos da natureza” (Santos, 1919: II). 

 
 À semelhança dos atlas das ciências da vida, da botânica, da antropologia, da 
arqueologia, da psicologia, a possibilidade agora aberta de esboçar um atlas da infância. Sob 
o aspecto utilitário da educação, importava referir uma pedologia aplicada, na sua 
ramificação da pedagogia experimental, que por sua vez se desdobrava na psico-pedagogia, 
na higiene escolar e na ortofrenia. Eis que se estabeleciam os três motores da linguagem 
pedagógica moderna: a psicologia infantil aplicada à pedagogia, a higiene escolar e o estudo 
da anormalidade. Nas palavras de Faria de Vasconcelos, exigia-se uma “organização escolar 
inteiramente diferente da existente”, e esta dependeria exclusivamente da adaptação, quer 
do ensino, quer da educação, ao “desenvolvimento natural, físico e psíquico, da criança”. O 
problema estava, para o autor de Lições de pedologia e pedagogia experimental, no tratamento 
frequentemente atribuído à criança. Como se ela fosse muito simplesmente “um homem em 
miniatura” (Vasconcelos, s/d: 7). Daqui resultava um mesmo figurino adaptado 
indiscriminadamente a todas as crianças, apesar das inúmeras diferenças que a nova 
pedagogia, agora experimental, percebia existirem não apenas na infância, mas nas variações 
individuais entre as crianças. O estudo científico da criança trocava a uniformidade de uma 
pedagogia dita tradicional pela regra da variabilidade individual. As citações poder-se-iam 
repetir e nelas encontraríamos sempre o consenso, inquestionável, que se deveria colocar a 
criança, sem que esta o sentisse, na mesa do laboratório: 
 

“Sem o conhecimento da criança o ensino não pode ser proveitoso, e o facto 
extraordinário é que os profissionais do ensino actual estão nas mesmas 
condições em que se encontraria um homem que fosse horticultor sem ter 
noções de botânica que o habilitassem ao conhecimento das plantas” 
(Vasconcelos, s/d: 9). 
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 Adolfo Lima, um dos representantes da Educação Nova, e um dos responsáveis pela 
disseminação do pensamento de John Dewey em Portugal (Ó, 2008), trazia à arena de debate 
os critérios de uma educação integral, que se opunha tanto a uma educação excessivamente 
clássica, forjada por homens de gabinete, quanto a uma educação excessivamente 
profissional, rotineira e grosseiramente utilitária. À educação integral de que falava 
correspondia uma faceta “simultaneamente subjectiva e objectiva” (Lima, 1916: 15). 
Subjectiva, porque correspondia à natureza humana e, dessa forma, era como a fase 
embrionária para a objectividade, isto é, para o aperfeiçoamento do indivíduo à sociedade. 
Lima vinha propor uma educação radicalmente adaptada à idiossincrasia da infância, mas 
pretendia que se avançasse para lá da simples pedagogia em direcção a uma modalidade 
mais social da educação. A seu ver, o ideal da educação seria tudo menos absoluto. O 
pensamento de Lima desenrolava-se na articulação entre a criança a educar e a arte de a 
educar, baseada num conhecimento diferenciado de cada criança, e sujeito, sempre, à tarefa 
da observação: 
 

“Para estabelecer uma orientação educativa, científica, que esteja, por 
conseguinte, de harmonia com a realidade das coisas, não devemos 
determiná-la a priori. A educação é... educar a criança” (Lima, 1916: 18). 

 
 O ponto de partida da educação que se dizia nova estabelecia-se a partir da 
observação da natureza da criança e num respeito por essa mesma natureza. A escola devia 
construir-se à “imagem da vida”, como um “laboratório” da própria vida, “um meio social 
experimental, reflexo da realidade, em que a criança deverá ser treinada a ver, a observar a 
vida, a sociedade, onde mais tarde terá de haver-se, de existir” (Lima, 1916: 33). ‘Laboratório 
de pedagogia prática’ era, aliás, a definição que mais se aproximava do espírito da Escola 
Nova, tal como a concebia Adolphe Ferrière, no prefácio que escrevia a Une école nouvelle en 
Belgique, de Faria de Vasconcelos. Para este último autor, os trabalhos manuais cumpriam na 
pedagogia sua contemporânea um relevante papel na educação e na formulação de um saber 
sobre a criança. Quanto mais variados fossem, mais hipóteses forneciam de se adaptarem às 
necessidades da criança e de proporcionarem ao professor a descoberta dos gostos, 
tendências e aptidões infantis. Em duas palavras, a economia das tecnologias 
governamentais activavam a relação pastoral professor-aluno a partir da fórmula: conhecer 
para melhor dirigir51.  
 Pedagogos como Pestalozzi, Herbart e Froebel são resgatados, Dewey, Montessori, 
Claparède e Ferrière perseguem a formação estética da criança como a possibilidade de fazer 
frente a uma racionalidade industrial e tecnológica. Há ecos e desenvolvimentos destas 
novas correntes de uma psicologia diferenciada em Portugal, nas vozes de Faria de 
Vasconcelos, António Aurélio da Costa Ferreira, Álvaro de Lemos, Adolfo Lima, António 
Sérgio, Palyart Pinto Ferreira, Rosa Y Alberti, entre outros, muito embora se questionasse 
Palyart: "que importa que nos princípios do século XIX aparecesse um João Henrique 
Pestalozzi, o pioneiro da educação moderna, o fundador da escola popular, e um Herbart?". 
A conclusão era uma só: "a escola portuguesa arrasta-se vagarosamente". E mais à frente 
continuava: "os trabalhos de Dewey, Desmoulins, Montessori, etc., etc., chegam até nós, é 
verdade, mas todos falam neles e raros aplicam os seus preceitos, ainda que mais não fosse, a 
título de experiência". Em conclusão: "chegam, mas passam, escorregam, deslizam, como há 

                                                
51 “Donc, plus les travaux manuels seront nombreux et variés, plus nous aurons de chances de satisfaire les 
besoins manuels de l’enfant et de découvrir chez lui des goûts, des tendances, des aptitudes intéressantes qui 
nous permettront de mieux le connaître et, partant, de mieux le diriger” (Vasconcelos, 2000 b: 26). 
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pouco disse um escritor francês (glissent) sem deixar, sequer, vestígios da sua passagem" 
(Ferreira, 1914 a: 250, 251). O próprio John Dewey, em 1922, haveria de repetir esta mesma 
afirmação: 
 

“The scope of our rationalizing is seen in the fact that educational theory as 
taught in our teacher’s training schools has been revolutionized in the last 
generation, largely in a decade. However, where is the evidence of any 
corresponding practice? The most optimistic soul, if candid, will admit that 
we are mostly doing the old things with the new names attached” (Dewey, 
2009 [1922]: 4). 

  
 Dewey denunciava um discurso que tendo agora por foco a motivação interior do 
aluno, ensinava exactamente os mesmos tópicos, segundo metodologias ‘menos repelentes’. 
Para o filósofo pragmatista americano, a experiência teria de acompanhar o laboratório: “this 
sense of being scientifically up-to-date does endless harm. It retards the creation of a new 
type of education, because it obscures the one thing deeply needful: a new personal attitude 
in which a teacher shall be an inventive pioneer in use of what is known, and shall earn in 
the process of experience to formulate and deal with those problems which a premature 
‘science’ of education now tries to state and solve in advance of experience” (Dewey, 2009 
[1922]: 5). 
 Num certo sentido, como refere António Nóvoa, a Educação Nova “é o princípio do 
fim de um ‘discurso escolarizante’ sobre a educação das crianças”. Mas é, também, um 
momento de exarcebamento “nas potencialidades da escola”, de uma outra escola que 
contudo não contestou a sua própria gramática e manteve mais ‘linhas de continuidade’ do 
que ‘espaços de ruptura’ (Nóvoa, 1995: 27, 31). Mas ia ficando claro, cada vez mais claro, que 
o educador moderno deveria saber conhecer a criança e despertar o seu interesse. A ideia 
que então se tornava comum de que a expressão artística da criança revelava os seus 
movimentos interiores, abria a possibilidade desta se converter em instrumento de 
diagnóstico, produtor de um saber por sua vez potenciador da elaboração de técnicas de 
intervenção no governo do aluno. Faria de Vasconcelos defenderia que a propósito de tudo e 
de nada se deveria encetar o percurso da formação do gosto e da educação estética da 
criança. Seria difícil separar aquilo que configurava esses dois domínios, da elaboração de 
um pensamento sobre o que deveria ser a vida escolar. Desse modo, aparecia como 
inevitável a inclusão da cultura artística na vida quotidiana. De tal modo, que Pedro Guedes 
diria, a propósito da aula de desenho que leccionava na Casa Pia de Lisboa que esta 
conservava, ainda, "um aspecto frio". Faltava-lhe, enfim, o design do espaço: "bons modelos, 
boas gravuras, boas fotografias, plantas ornamentais, enfim, um conjunto de elementos que 
eduquem e que animem aquele ambiente" (Guedes, 1922: 394). Se começavam a ser 
percebidos os efeitos da materialidade escolar na subjectivação dos alunos, também o era o 
poder da imagem, na sua dupla vertente informativa e diagnóstica. Afinal: 
 

“Qual será o professor que não tenha observado a satisfação que todos os seus 
alunos sentem em representar nas lousas, nas capas dos seus livros, dos 
cadernos e das paredes, homens, animais, casas, árvores, etc., enfim tudo o 
que o circunda? Um dos maiores prazeres das crianças é ver um livro de 
estampas, e é frequente a tendência natural de procurar imitar esses 
desenhos” (Pereira, 1912: 18). 
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A imagem no mapeamento da alma infantil 
 
O poder governativo da modernidade baseia-se na construção de um saber sobre os sujeitos 
que são objecto desse governo. Inseparável do aparecimento de uma massa homogénea de 
sujeitos, a população, e de uma ciência totalmente nova, a estatística, a governamentalidade 
estabelece-se como um princípio performativo de poder, um cuidado e um controlo sobre 
todos os sujeitos, fazendo da passagem do múltiplo ao uno a dinâmica essencial à existência 
desse poder: 
 

“Government, here, refers to all endeavours to shape, guide, direct the 
conduct of others, whether these be the crew of a ship, the members of a 
household, the employees of a boss, the children of a family or the inhabitants 
of a territory. And it also embraces the ways in which one might be urged and 
educated to bridle one's own passions, to control one's own instincts, to 
govern oneself” (Rose, 1999: 3). 

 
Para isso, explica Jorge Ramos do Ó, “as autoridades escolares não têm cessado de 

produzir registos nos quais a atenção ao aluno se espraia tanto na medição e análise das suas 
capacidades intelectuais e criativas, como na inventariação e descrição das formas de 
conduta ou das aspirações mais íntimas” (Ó, 2001: 6). A partir daqui torna-se possível 
desenhar o perfil daquilo que deveria ser cada sujeito, cada aluno, e esboçam-se as 
estratégias de configuração a partir das quais cada um é levado a pensar-se a si mesmo como 
um determinado tipo de sujeito e a transformar-se com o objectivo de alcançar um terreno 
desejável. É face à norma que se estabelecem as fronteiras da anormalidade e do desvio e que 
se empreende todo um processo de construção identitária. A imagem produzida para cada 
aluno no campo pedagógico é atravessada por efeitos de poder, mas também a figura do 
professor é governada pelo mesmo discurso psico-pedagógico que define o tipo de lentes 
com que olha a criança e a missão de salvação que lhe cabe. O poder que se inscreve no olhar 
do professor é um poder que o faz ver e dizer sobre o aluno de um determinado modo. A 
sua acção é um efeito desse poder.  

O poder disciplinar da acção pedagógica moderna encontra na codificação dos 
movimentos corporais, na organização do espaço e nas relações do olhar o seu eixo de 
intervenção. A observação que tem por objecto o aluno, sendo o elemento capaz de o 
diferenciar de todos os outros alunos, enquadra-se, por outro lado, nos olhares previstos 
pelas ciências psicológicas. No mapeamento da alma e da mente da criança, a subjectividade 
do seu olhar depende da objectividade do discurso científico. Bernadette Baker argumenta 
que “the perceived presence of motion in mind and body, and the reading of that motion 
through language, gesture or physical appearance, was to implicate ‘power’ as a cause in any 
analysis of a child’s rest, movement or look – an implication that has been maintained to the 
present” (Baker, 2001 b: 282). A descrição de imagens, através da linguagem, e a produção de 
imagens, pela representação visual, constituem, em inícios do século XX, dois pólos 
atravessados pela dinâmica das relações de poder que acontecem no espaço escolar. A 
topografia invisível da realidade interior é tornada visível através de movimentos e acções 
que se dizem despoletar do mais fundo dessa interioridade. Para o modernista Almada 
Negreiros, poeta e pintor português, o desenho era o elemento que conduziria à 
personalidade e nas suas manifestações primeiras durante a infância, fornecia o retrato da 
criança. Era na infância que situava uma inocência instintiva característica da natureza 
humana: “As crianças de todo o mundo são iguais na espontaneidade dos traços instintivos 
do homem. São iguais até que o instinto deixa de ser a única força que as conduz” 
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(Negreiros, 1971: 9). O desenho ganhava forma como expressão de uma manifestação da 
interioridade. Toda a relação pedagógica moderna estabelece-se na existência binária da 
oposição entre interior/exterior. Se a interioridade se torna mapeável é devido a um poder 
que circula, que atravessa os corpos, que os disciplina; um poder cujos efeitos transformam e 
constituem os sujeitos, as suas formas de ser, de estar, de agir e de pensar. No movimento de 
tornar inteligível o estado de cada criança exerce-se um controlo sobre aquele que será o seu 
futuro. 
 A escola de massas institucionalizou a separação da criança da sociedade. Enquanto 
espaço no qual a criança era colocada ao cuidado do adulto, as missões estabelecidas eram a 
da civilização e disciplina. O controlo exercido sobre a criança está presente no espaço e nos 
objectos que a rodeiam e que a transformam em escolar. A determinação exacta do perfil de 
cada aluno torna-se num dos principais objectivos da educação moderna, coadjuvado pela 
separação por idades, níveis de capacidade e aptidões. No capítulo dedicado à emergência 
do ‘eu’ como uma categoria psicológica irei abordar a utilização do desenho como 
instrumento capaz de fornecer um saber sobre a criança e adequado para traçar a sua 
diferença face a todas as outras crianças da classe. Por ora, avançarei na inteligibilização 
deste movimento, que ganha ênfase por inícios do século XX, com personagens como 
Thornedike e Alfred Binet a nível internacional, na prática dos educadores portugueses.  
 A criança transformou-se ela mesma num objecto da cultura escolar. Em Portugal, 
também a imagem, como instrumento da psicologia experimental, foi utilizada como auxiliar 
no diagnóstico realizado por médicos e educadores em torno da criança, participando na 
dinâmica das relações de saber/poder. O poder da imagem começa a ser percebido não 
apenas como o espelho da alma, mas igualmente ao nível dos efeitos que pode repercutir na 
alma das crianças e dos jovens. É sobre esta última convicção de participação na construção 
da interioridade, que o discurso sobre a necessidade da arte na educação irá também 
encontrar argumentos. A ideia não era totalmente nova. No final do século XVIII pedagogos 
como o alemão Johann Basedow haviam já proposto que das paredes da sala de aula 
pendessem imagens. Também Coménio, na sua Didáctica Magna, dizia ser da maior utilidade 
a presença da imagem na sala de aula: 
 

“Que se pinte nas paredes das aulas o resumo de todos os livros de cada 
classe, tanto o texto (com vigorosa brevidade), como ilustrações, retratos e 
relevos, pelos quais os sentidos, a memória e a inteligênia dos estudantes 
sejam, todos os dias, estimulados” (Coménio, 2006 [1627]: 291). 

 
 Estas imagens funcionariam como exemplos a serem assimilados pelo aluno. Deste 
modo, o poder da imagem na paisagem educacional, parte do senso comum de uma 
separação entre interior e exterior e da possibilidade de algo exterior poder interferir no 
interior do sujeito. A psicologia enquanto ciência da alma criou um espaço conceptual capaz 
de descrever os movimentos interiores do corpo a partir da sua exteriorização, mas do 
mesmo modo desenhou estratégias de controlo da interioridade. A função genética da 
pedagogia propriamente contemporânea residia, para Faria de Vasconcelos, na possibilidade 
de trabalhar o aluno a partir da sua própria interioridade. Não se tratava de cultivar “a 
inteligência pela inteligência, a atenção pela atenção, a vontade pela vontade”, mas 
inteligência, atenção e vontade como modos de satisfazer aquelas que se consideravam como 
as “múltiplas necessidades materiais e espirituais” dos educandos (Vasconcelos, 2010 a 
[1934]: 7, 8). Alves dos Santos, escrevendo sobre o ensino primário no início do século 
reportaria o cenário inverso, o desolador cenário com o qual a sua inspecção o confrontava. 
Nem objectos nem símbolos, encontrava nas escolas de Lisboa, que recordassem “à 
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emotividade das crianças os feitos heróicos dos nossos antepassados; as qualidades 
generosas e aventureiras da nossa raça; os dias de glória e de prestígio da nacionalidade”. 
Enfim, para o autor d’A Educação Nova, vazio total: “nada que fale ao coração das crianças e 
afervore nelas o amor por esta Pátria bela!”. O espaço: “paredes nuas, ou pejadas de mapas, 
que as crianças não podem compreender” (Santos, 1913: 292). E, no entanto, era fácil 
imaginar que “a última prova do curso da Academia das Belas Artes fosse a decoração duma 
escola. [...] Imagine-se o que seria uma escola com pinturas de Malhoa, Columbano, Salgado 
Freire, ou tantos outros artistas de valor” (Serrão, 1913 a: 235). 
 A regulação do campo da visualidade surgiu como uma possibilidade útil na 
condução da conduta do aluno. A epistemologia do ver e do ser visto formaram uma linha 
produtiva na construção do aluno e da sua subjectividade. Iremos agora centrar-nos sobre 
estas duas tópicas a partir do discurso de educadores portugueses. 
 António Aurélio da Costa Ferreira, médico antropologista e director da Casa Pia de 
Lisboa em inícios do século XX, escreveu em 1911 Do uso das Estampas em Psico-diagnóstico. 
Neste texto procurava explicar as vantagens que a psicologia experimental poderia trazer à 
determinação do nível mental e ao exame das aptidões da criança. A mentalidade, tal como a 
alma, apareciam aos olhos do educador como a faculdade de reacção, as quais, exteriorizadas 
em acções, poder-se-iam estudar cientificamente. A psicologia experimental ou fisiologia 
experimental era, também para Maria Montessori (1919), a nova ciência capaz de fornecer à 
nova pedagogia aquilo que a antiga psicologia metafísica havia fornecido à filosofia 
pedagógica. Montessori estabelecia a diferença entre uma antropologia educacional, aquela 
que tinha como fim mais próximo o quadro biográfico, apresentando uma colecção de 
saberes sobre o aluno, daquilo que era a psicologia experimental. O educador moderno 
precisaria das duas: 
 

"The truth is that the practical progress of the school demands a genuine 
fusion of these modern tendencies, in practice and thought; such a fusion as 
shall bring scientists directly into the important field of the school and at the 
same time raise teachers from the inferior intellectual level to which they are 
limited today" (Montessori, 1919: 4).  

 
 Para Costa Ferreira era imprescindível que todo o educador dominasse as novas 
técnicas psicológicas de modo a bem observar e conhecer o seu aluno: 
 

"Os fenómenos psíquicos, as formas de actividade do indivíduo, os seus actos, 
as suas maneiras de reagir, são fenómenos que se podem observar, 
provocando-os ou não, em circunstâncias estritamente definidas e praticando 
os métodos que se praticam, por exemplo, na física: a observação e a 
experiência, cientificamente dirigidas e reguladas, isto é, em condições de se 
poderem repetir e verificar, com precisão (Ferreira, 1922: 13). 

 
 O professor vestia a pele do cientista e o espaço escolar transformava-se num grande 
laboratório. Para aqueles que tinham como missão educar, desenvolver a inteligência, formar 
o carácter e corrigir os instintos da criança, revelava-se essencial estudá-la, medir-lhe a 
inteligência, examinar-lhe o feitio mental, as suas tendências e as suas aptidões. A arte de 
educar consistia na arte “de regular a conduta presente e futura dos que se têm de educar” 
(Ferreira, 1920: 17). John Dewey argumentava que se o professor era realmente um professor, 
e não simplesmente um mestre ou uma autoridade, "he should know enough about his 
pupils, their needs, experiences, degrees of skill and knowledge, etc., to be able (not to 
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dictate aims and plans) to share in a discussion regarding what is to be done and be as free to 
make suggestions as anyone else" (Dewey, 1964 b [1926]: 154). 

A inteligência era, portanto, uma propriedade que a ser medida a partir do ‘test’, isto 
é, pela utilização de técnicas aplicadas em massa e por isso capazes de apresentarem padrões 
de regularidade e anormalidade quanto aos resultados obtidos por cada criança em 
particular. Os testes revelavam-se úteis ao educador porque lhe permitiriam conhecer o seu 
aluno e assim determinar estratégias de condução da sua conduta. Destes testes emergiam 
imagens fabricadas daquilo que era a criança normal e anormal e era assim que Costa 
Ferreira admitia vigorosamente que se poderia falar de um tipo particular de criança: a 
criança portuguesa. Esta é a imagem de formas de inclusão e exclusão definidas pelas 
fronteiras da ciência. A formação de um saber sobre a criança participa das relações de poder 
e estas, do século XIX em diante, não se vêem fora dos jogos de linguagem produzidos pela 
ciência. Assim, se para António Aurélio era um dado adquirido que viver era essencialmente 
adaptar-se e educar era conduzir intencionalmente essa adaptação, haveria, porém, ‘seres 
ineducáveis’. Mas mesmo sobre estes, classificados no oposto daquilo que era desejável, “o 
educador pode ainda assim influir, colocando-os nos meios mais conformes com os seus 
instintos, e pela forma mais conveniente à sociedade” (Ferreira, 1921 a: 385). António Aurélio 
falava da ética no trabalho do professor, mas é aqui se torna muito claro que o problema da 
educação é um problema de governo. A ética cruza-se com a política, naqueles que são os 
processos de subjectivação na modernidade, isto é, na construção quer do professor, quer do 
aluno. 

A escola é, portanto, instrumento de um poder governamentalizado, no interior da 
qual uma expertise psicológica vai assumindo contornos mais definidos e uma textura mais 
detalhada de forma a se atingirem os fins específicos do poder. O governo do Estado, desde 
finais do século XVIII, vinha-se desenvolvendo a partir de um conhecimento rigoroso sobre a 
população. Território, segurança e população transformaram-se, como vimos, nos três 
elementos centrais ao Estado moderno. O bom governo do Estado estava assim dependente 
daquilo que se passou a designar por felicidade da população, estando esta também em 
relação de dependência da manutenção de uma ordem social. Tornar o real aceitável para a 
criança tendo como objectivo último a ‘felicidade’ que era entendida por Ferreira, citando 
Deschamps, como “’ a adaptação completa dos desejos aos poderes, e dos poderes aos 
meios’” (Ferreira, 1921 a: 391). Compayré (1893 h) diria que a pedagogia nada mais era do 
que a psicologia aplicada. E a psicologia era a ciência essencial ao governo do Estado: “to 
govern men, the first condition is to know what are the essential instincts, the natural 
aspirations of humanity. How can we assume to direct forces whose nature is unknown to 
us?” (Claparède, 1895 c: 2). Para o psicólogo francês o governo era uma relação de forças. Na 
arena educativa, a infância como o estado colocado ao cuidado do adulto, era ela própria 
uma força capaz de resistir, mas capaz também de se direccionar no sentido do devir a 
imagem de criança para si imaginada. Este último movimento dependia substancialmente da 
arte de educar como uma arte de condução da conduta. 

O educador nada mais precisaria do que uma pena, papel e paciência para observar o 
aluno, de acordo com Binet, que António Aurélio parafraseava. A relação pastoral em que 
ambos estão envolvidos colocava o professor como o pastor que tem de guiar as suas 
ovelhas, mas sabendo como lhes escutar a alma, tal como o médico, utilizando outra 
metáfora, teria de reconhecer a doença no corpo do paciente, de modo a traçar estratégias de 
cura. A escola era, portanto, um espaço moral e de produção de saber: 
 

“Se tomarmos uma estampa e a mostrarmos a uma criança, logo veremos 
como ela se interessa, como ela se comporta, como se lhe prende a atenção, e 
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como logo em sua atitude e linguagem revela maneiras características de 
reagir” (Ferreira, 1922: 15).  
 

A imagem surgia portanto mais como um acontecimento do que como organização 
de símbolos iconográficos: ela tinha o poder de afectar e transformar os sujeitos. Era em Binet 
que o médico e antropologista português buscava legitimidade e se apoiava cientificamente. 
A partir da utilização do teste mental da estampa, Binet chegara à conclusão de que crianças 
dos 3 aos 7 anos tendem a enumerar e a identificar aquilo que vêem, dos 7 aos 12 anos vão 
um pouco mais além e lançam-se na descrição do que lhes é mostrado. Com mais de 12 anos 
entra em palco uma nova tendência, a interpretação, através da apreensão do lado emocional 
das cenas representadas. Em 1905, Binet e Simon tornavam público o resultado do trabalho 
realizado acerca dos critérios de examinação de crianças anormais. O seu propósito era 
fabricar instrumentos de análise que os tornassem aptos a medir a capacidade intelectual da 
criança de modo a determinar se esta era normal ou atrasada. Deixavam bem claro que o seu 
foco de atenção era o presente da criança: quer o passado, quer o futuro estava localizado 
fora do seu olhar. Claro que, como Canguilhem (2002) mostra, a psicologia de finais do 
século XIX e do século XX é uma psicologia com uma função instrumentalista. Ela é uma 
psicologia descritiva, uma ciência objectiva das aptidões, das reacções e dos 
comportamentos. As suas pesquisas sobre as leis de adaptação, de aprendizagem, a 
mensuração da inteligência e das aptidões, permite a formação de um saber sobre o sujeito 
capaz de determinar a sua produtividade e o seu rendimento, logo, o lugar e a tarefa que este 
deverá ocupar no mundo do trabalho. O método que para Binet e Simon apresentava mais 
vantagens era o psicológico, permitindo traçar uma escala rigorosa de medição. A 
transferência da linguagem utilizada pelos autores, para aquilo que é o cenário educativo da 
modernidade, é elucidativa das relações que governam a arena educativa, as imagens do 
aluno e do professor. É também grande a actualidade do sistema de racionalidade em que se 
apoia este pensamento: 
 

“The fundamental idea of this method is the establishment of what we shall 
call a measuring scale of intelligence. This scale is composed of a series of tests 
of increasing difficulty, starting from the lowest intellectual level that can be 
observed, and ending with that of average normal intelligence. Each group in 
the series corresponds to a different mental level” (Binet e Simon, 1980: 40).  
 

Os testes permitiriam avaliar em cada criança as suas capacidades de compreensão, 
julgamento, raciocínio e invenção e, simultaneamente, situá-la por comparação a todas as 
outras crianças do grupo. Saber sobre cada criança era saber sobre todas as crianças e era 
essa possibilidade de governar passando de uma micro-escala a uma macro-escala que dava 
à psicologia e à utilização de testes o seu carácter estratégico como instrumentos de governo: 
“to know one’s self is at the same time to know all men” (Claparède, 1895 c: 2). As categorias 
encontradas para definir cada sujeito estavam elas próprias codificadas pela linguagem 
expert do psicólogo ou educador. Costa Ferreira afirmava ainda, a partir de Claparède, que 
se todo o ensino moderno deveria ser um ensino por medida, de acordo com as necessidades 
e os interesses da criança, pois não haveria melhor forma de os descobrir senão pela 
mediação da imagem. A estampa oferecia ao educador a possibilidade de interrogar e de 
ouvir a criança, de ‘saber como vê’, como ‘raciocina’ e como se ‘exprime’. E a partir desta 
plataforma de escuta, todo o educador estaria preparado para inquirir sobre a 
hereditariedade e a influência do meio, o inato e o adquirido, em suma, em ‘preparar a 
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criança para a vida’. O estudo da reacção provocada pela imagem infiltrava-se no domínio 
do corpo, sendo este um campo de governo: 
 

“As estampas são com muito proveito utilizadas em psicologia experimental, 
para estudar os sentimentos e as emoções, os estados afectivos. Em psico-
fisiologia se analisam rigorosamente por meio de aparelhos apropriados as 
alterações do pulso e do ritmo e amplitude respiratória correspondentes a 
certos sentimentos que a contemplação de certas estampas determina” 
(Ferreira, 1922: 19). 

 
A imagem é utilizada como um instrumento de leitura da interioridade infantil. Neste caso, 
não são as imagens produzidas pelo próprio aluno que são alvo de escrutínio, - que iremos à 
frente considerar a propósito da determinação da aptidão de cada escolar para o desenho -, 
mas antes aquelas que se mostram ao aluno. A escola, com uma intensidade diferente da de 
outros dispositivos de visualidade como os museus, contribuiu para a formação de sujeitos 
visuais modernos. Enquanto observador, esperava-se que a criança ou o jovem projectassem 
na imagem produzida a sua própria realidade interior. As transferências entre o campo 
artístico, no qual a imagem produzida pelo artista começa a ser a expressão do seu ‘eu’, e a 
possibilidade de ‘leitura’ subjectiva da obra de arte, e o campo da psico-pedagogia são 
manifestas. Por outro lado, a figura do aluno como observador é também ela o resultado da 
modernidade da visão como fenómeno inscrito na materialidade do corpo do sujeito. Na 
modernidade, o campo da visualidade surge por meio de modelos de visão subjectiva, deste 
modo tornando a visão dependente da fabricação fisiológica e contingente do observador. 
Essa contingênca manifestava-se na divergência e nos graus de intensidade de sentimentos, 
emoções e graus afectivos. A psico-fisiologia mostrava-se uma ciência capaz de fazer 
corresponder alterações do pulso e do ritmo e amplitude respiratória, a estados de dor e de 
prazer, de exaltação ou de calma. Naturalizava-se portanto a ideia de que a imagem teria o 
poder de afectar aquele que a observava, podendo, inclusivamente, participar da sua 
transformação.   

Era neste contexto que António Aurélio vinha explicar como, na Casa Pia de Lisboa, a 
seu pedido, tinha sido pintado por um professor de desenho, um mural “com figuras nítidas, 
vulgares, e cores bem acentuadas e separadas, representando cenário muito conhecido e 
próprio do nosso país” (Ferreira, 1922: 20). Este quadro facilitava a descrição e a enumeração 
dos objectos representados, e era um dos pontos de aplicação das teorias do educador sobre 
os alunos da Casa Pia. As respostas das crianças e dos jovens às questões formuladas a partir 
da visualização da cena representada forneciam material de análise ao professor. À 
semelhança da prática confessional na qual a activação do mecanismo de pergunta-resposta 
libertava no penitente o dizer da verdade sobre si, esta verdade agora sugada permitiria 
determinar o tipo de sujeito em questão, do ponto de vista mental. Havia os subjectivos, 
interpretativos ou imaginativos, por oposição aos objectivos, observadores, realistas ou 
positivos. Havia ainda aqueles que, pela inadequação das respostas, revelavam a sua 
inferioridade mental. É possível assistir então à definição de categorias que se aplicam a cada 
criança em particular, definindo-se desse modo as linhas de inclusão e de exclusão que 
regulam a paisagem educativa. 

Outra das ramificações que a utilização da imagem na arena educacional assume é a 
dos efeitos que esta pode produzir sobre o comportamento, a sensibilidade, o pensamento e 
as acções dos estudantes. O corpo é agora tomado como um campo de governo no sentido de 
regular a conduta e acção moral da criança.  
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Independentemente do período político, percebe-se que a defesa das artes na 
educação se transforma numa luta constante e ocupa o discurso político e pedagógico a 
partir da segunda metade do século XIX. Em 1929, Fernando Vieira de Brito, médico e 
professor no Liceu de Braga, vinha lembrar a importância da educação estética nos liceus, 
agora a partir do enfoque na cultura visual dos currículos escolares e da própria arquitectura 
escolar. Por educação estética queria referir-se ao estudo das obras de arte de períodos 
considerados exemplares. A mobilização da antiguidade grega aparece como inevitável. A 
partir do seu estudo os alunos ficariam “a conhecer os seus guerreiros ilustres, os seus 
oradores, os seus filósofos eminentes, a sua legislação e política” (Brito, 1929: 2). Nenhum 
destes temas adquiria porém sentido sem o estudo da linguagem e das leis da arquitectura e 
da estatuária. O estudo da Renascença traria consigo toda a galeria de génios a contemplar e 
a apreciar. A história da arte era aceite sem problematizar como se chegava aos nomes de 
Rafael, Miguel Ângelo e Leonardo da Vinci, enquanto génios e exemplos. Não era o gosto 
que estava em causa, mas um princípio de igualdade de cultura. A este nível, os 
portugueses, mesmo aqueles pertencentes a uma elite social, eram classificados muito aquém 
dos estrangeiros. Claro que esta igualdade cultural era construída a partir do ponto zero da 
criação de modelos culturais considerados legítimos e, aí, a questão do bom gosto aparecia 
como incontornável: 
 

“Pode e deve haver reformadores de gosto, iniciadores de novas formas, 
modos de ver diferentes; todos, contudo, devem assentar em princípios gerais 
estabelecidos” (Brito, 1929: 2). 

 
Sobejamente sabido pela moderna pedagogia era o poder que as imagens tinham 

sobre a criança e o jovem. O debate sobre a cultura da imagem não é um fenómeno de finais 
do século XX e inícios do século XXI, bem como não é novo, também, o debate acerca dos 
potenciais efeitos negativos e positivos que as imagens podem provocar sobre o 
comportamento dos mais novos.  Champfleury escrevia na edição de 1887 do Dictionnaire de 
Pédagogie que “les yeux des enfants, les yeux des hommes ont besoin d’images”. As imagens 
seriam objectos de transmissão de mensagens, de princípios de comportamento de ordem 
moral, exemplos que, atraindo a criança, poderiam nela suscitar o interesse e a vinculação a 
uma tarefa. Continuava explicando que, para as classes iletradas, a imagem seria “une sorte 
d’éducateur” (Champfleury, 1887: 1319, 1320). Das imagens com um carácter patriótico e das 
imagens de batalhas e de heróis àquelas que traduzissem valores nobres e justos, o valor que 
representavam na educação era amplamente reconhecido. António Aurélio da Costa Ferreira 
tomava o campo cromático como potenciador de efeitos subjectivadores: “como as cores têm 
um poder emocional, umas excitando e outras deprimindo, o que até em terapêutica se 
utiliza, elas podem servir para a educação do sentimento estético, preparando a criança para 
a emoção pelas obras da Arte e pelas da Natureza, o que tudo tem um grande valor moral. A 
criança é muito sensível a este poder emocionante das cores e nele está a razão da aplicação 
dos velhos estimulantes escolares: as condecorações e os cromos, e do útil aproveitamento no 
ensino das estampas coloridas” (Ferreira, 1920: 82). À vontade de educar pelo recurso à 
imagem, começava a aflorar a preocupação com a qualidade estética das mesmas. A 
reprodução de obras de arte assumia o topo da hierarquia, a mostrar a perda da aura da obra 
de arte, como a propósito da fotografia se havia de referir Benjamin (1992), mas que aqui 
assume o princípio maior de premiar o aluno e de, através dele, abrir um canal de 
comunicação com a família:  
 

“Ne conviendrait-il pas de réformer l’imagerie scolaire et enfantine et d’en 
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tirer tous les services qu’elle peut rendre indirectement à l’instruction 
primaire? Serait-il impossible de substituer aux grossières enluminures, aux 
images niaises, aux boins points, et aux accessits en papier gaufré, une ou 
plusieurs séries de récompenses consistant en bonnes gravures de grandeur 
différente, depuis celle qui servirait de récompense hebdomadaire jusqu’à la 
grande feuille reproduisant, par example, un des chefsd’oeuvre de la 
calcographie du Louvre, qui serait donne en prix, et qui, soigneusement 
conservée par les familles, introduirait dans les plus humbles demeures 
comme en reflet des musées?” (Gresse, 1887: 1320). 

 
A ligação à família era também prevista por Vieira e Brito. Por um lado, o educador 

estava consciente de não poder intervir no espaço familiar, mas por outro lado, assomava-se 
evidente que se cercasse a juventude de objectos e exemplos que estimulassem a sua 
formação artística e os habituasse a participar na própria decoração da sala de aula, estes 
“iriam também decorar as suas casas, sugestionar a família para a arte, e assim 
indirectamente já, e mais tarde por eles próprios, encher o país de bom gosto” (Brito, 1929: 9). 
Se a imagem possuía efeitos sobre o observador, tornava-se num campo de governo. Razão 
pela qual esses efeitos deveriam ser direccionados para fins específicos. O arquitecto Paulino 
Montez sugeria que o Ministério da Instrução criasse normas de construção e organização do 
espaço escolar e o supervisionasse, fosse “a colocação de um quadro ou de uma estampa, a 
disposição do mobiliário, o arranjo dos recreios ou os jardins” (Montez, 1936: 23).  

Uma das funções da criação deste ‘bom gosto’ era obviamente do domínio da moral. 
O controlo do campo visual baseava-se na escolha criteriosa de temas cujo sentido se 
previsse participar no progresso humano e social. Despertando a sensibilidade estética, a arte 
neutralizaria a ‘rudeza humana’, tornava a vida ‘mais espiritual’ e a alma melhor. Centrar a 
atenção do aluno em imagens consideradas exemplares baseava-se no medo de que a 
atenção dos alunos se centrasse naquilo que era considerado o oposto. Para António Aurélio 
o animatógrafo era um desses exemplos de influência negativa nas almas das crianças e dos 
jovens. Filmes lascivos e policiais nos quais se exibissem cenas amorosas ou criminosas 
deveriam ser proibidos aos jovens. Surgia como essencial a presença de um educador na 
comissão de censura de filmes. Mas a solução não estava somente em proibir, antes em saber 
administrar, tal como o açúcar e as guloseimas, a dieta das crianças. Nada é mais importante 
para a eficácia do poder do que a aceitação daquelas que se constituem como as principais 
resistências à sua eficácia: 
 

"Apesar de provado que muitos crimes infantis têm sido sugeridos, 
ensinados, se quiserem, pelo animatógrafo, é preciso não exagerar e imaginar-
se que fatalmente o animatógrafo, tal qual é, é uma fonte de crimes e males. 
Perante o animatógrafo há uma coisa em que todas as crianças reagem pela 
mesma forma: é no interesse que enormemente por ele experimentam, pela 
sedução, pela fascinação que ele sobre elas exerce, atraindo-as. Frequentando 
uma vez o animatógrafo não há quase forças humanas que sem forte e por 
vezes perigoso abalo consigam arrancar a criança à sua frequência" (Ferreira, 
1921 b:  358). 

  
O animatógrafo respondia simultaneamente ao instinto de curiosidade e à 

necessidade de novas emoções. Para o poeta e pintor Almada Negreiros a missão do cinema 
era a de “preparar indivíduos para a imaginação”. A invenção do cinema surgia pela 
incapacidade da fotografia em satisfazer totalmente a imaginação; o cinema, pelo contrário, 
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‘novidade dinâmica’, excitava a imaginação de tal modo que a chegava a animar (Negreiros, 
1971: 94). Mas Negreiros, ao contrário de António Ferro, valorizava mais o teatro do que o 
cinema. Para António Ferro, que viria a ser director do SPN e posteriormente do  SNI, toda a 
arte era mentira e por isso se afastava da vida. Ora, era esse artificialismo da arte que a abria 
aos mundos da imaginação. O cinema mitigava “’um pouco a sede àqueles que apenas 
podem viajar no mundo do seu espírito’” (citado em Torgal, 2004: 1096). Mas o prazer 
escópico, o prazer do ver sem limites constitui-se como um perigo na arena educativa. O 
poder de afecção da imagem, quando proveniente do exterior da escola, sente-se como capaz 
de inverter todo o trabalho que a escola tentava levar a cabo no sentido de construção de 
uma ordem e de uma regulação do comportamento e pensamento dos educandos. Contra os 
efeitos nocivos que os filmes poderiam provocar nos espíritos jovens, Ferreira aconselhava 
'vacinas morais'. Os instintos eram vistos como domesticáveis, divisíveis e sublimáveis. 
Lançar ideias na cabeça das crianças, cultivar emoções e provocar sentimentos capazes de 
agir contra a periculosidade dos filmes, era a solução. Através da voz deste educador 
percebe-se como a escola é pensada como uma instituição que determina o direito do olhar e 
simultaneamente regula esse olhar. A arte, proporcionando uma educação do olhar e do 
espírito, era a solução encontrada por Vieira e Brito. É interessante verificar o quanto a 
salvação da criança e a salvação da arte se intersectam através do objecto ‘imagem’. Fora da 
escola, a imagem não precisaria nunca de ser salva, porque ‘naturalmente’ atraía a atenção 
das crianças e dos jovens. Portanto, do que se trata, é da salvação de um determinado tipo de 
imagens. Mas as imagens a salvar, provenientes da narrativa da história da arte moderna, 
transportam já consigo uma história. 

Os exemplos da história da arte mostrariam como a educação “de naturais tendências 
artísticas” havia possibilitado a emergência de génios. Estes, era dito, quase sempre 
provinham do ‘anonimato das ruas’. O episódio de vida é linear: de ninguém a herói. No 
passado das imagens da arte era encontrado o foco capaz de agir sobre o comportamento 
estético e moral das gerações do futuro. Porque não aproveitar e direccionar aquela que 
parecia ser uma natural tendência das crianças e dos jovens, isto é, a força natural que as 
impelia a desenhar, no sentido de aquisição de conhecimentos artísticos capazes de lhes abrir 
o mundo das profissões artísticas: 
 

“Todos nós temos visto nas paredes das escolas, nos muros das ruas, nas 
capas dos livros, nos papeis de apontamentos, nos bancos e carteiras da classe, 
‘silhouettes’ perfeitas, figuras toscas, mas expressivas, desenhadas pelos 
garotos da instrução primária ou dos primeiros anos do liceu” (Brito, 1929: 5, 
6). 

 
Para Palyart Pinto Ferreira (1920 b) a arte surgia como essencial ao desenvolvimento 

harmonioso da alma da criança. Considerada naturalmente ‘imaginativa’ e possuindo 
capacidade de imitação, a criança procuraria modelos a copiar. O bom gosto, sinónimo da 
apreciação do belo, era passível de ser adquirido. Afirmava Vieira e Brito que um bom 
mestre, educação e a visão de obras de arte eram os elementos fundamentais para 
“coordenar” e “desenvolver” nos alunos “o natural sentimento de amor ao belo” (Brito, 1929: 
6). E Palyart Pinto Ferreira defendia a necessidade de “pôr a criança em presença das obras 
dos grandes artistas, das obras dos escultores, dos pintores, dos músicos, dos poetas, dos 
grandes prosadores, fazendo-lhes compreender, amar” (Ferreira, 1920 b: 334). A qualidade 
de apreciação do belo, embora se considerasse intrínseca a uma natureza humana, exigia ser 
despoletada pela educação. Para Palyart o professor deveria saber psicologia infantil para 
conhecer não apenas o seu aluno em pormenor, mas para encontrar estratégias para o fazer 
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ver o belo nas obras apresentadas. Era precisamente sobre uma educação estética que tanto 
Vieira de Brito como Palyart se debruçavam com mais pormenor.  

Palyart falava nas boas ilustrações dos livros, nos bons exemplos de prosa e versos, 
da música agradável e das danças atraentes e belas. Mas educar esteticamente estes alunos 
começava também pelo cuidado na composição dos ambientes visuais do próprio edifício 
escolar. A cultura visual das escolas tornava-se uma das preocupações centrais de Brito, de 
par com o ensino da história da arte, do desenho e dos passeios e excursões. No topo dessa 
preocupação surgia a estética do edifício escolar. Atender ao local da construção e a uma 
aparência agradável e atraente: 
 

“No exterior decoração harmónica, motivos que lhe dêem graça como balcões 
floridos, frisos e ‘panneaux’, em cerâmica, elegância de proporções, etc. No 
interior, tudo disposto de molde a dar logo de entrada uma impressão alegre 
e acolhedora” (Brito, 1929: 7). 

 
O espaço escolar era descrito com base na mobilização de opostos. A felicidade era 

pensada por oposição à tristeza, aqui, sinónimo de uma pobreza visual. O poder do espaço, 
baseado num saber sobre a psicologia infantil e sobre uma natureza humana, reflectia-se nos 
efeitos que este era capaz de proporcionar nos sujeitos que aí circulavam. O problema do 
espaço escolar não era um problema novo. As Grandes Exposições Internacionais vinham 
reservando espaços para apresentação de objectos a utilizar nas escolas e no ensino das 
várias disciplinas escolares. O contexto material das escolas era trabalhado nas múltiplas 
relações que o conteúdo das representações potenciaria nas rotinas do espaço escolar. Nos 
pátios e corredores, espaços nos quais era suposto que o aluno se libertasse da disciplina da 
sala de aula e se entregasse ao descanso ou à brincadeira, ‘alegres frisos’ representando 
‘costumes regionais, indústrias de arte popular, flores, plantas e animais conhecidos’ seriam 
repetidamente oferecidos aos olhares das crianças e dos jovens. Para além do museu escolar, 
cuja presença era também considerada essencial e da decoração criteriosa da sala de aula, a 
própria escola era um dispositivo de exibição. As tecnologias do mostrar eram activadas: 
 

“De quando em quando, lindos ‘panneaux’ de azulejo nacional, reproduções 
histórico-artísticas dos nossos melhores monumentos, e, alternando por 
exemplo, lindos trechos da paisagem portuguesa” (Brito, 1929: 7). 

 
Muito embora não focadas directamente, teorias psicológicas acerca da influência da 

cor e das formas no comportamento dos sujeitos eram igualmente mobilizadas pelo médico e 
professor do Liceu de Braga: “cores alegres e claras por toda a parte”. Pinturas, esculturas e 
papéis pintados povoariam o salão de festas, o ginásio e demais dependências, sempre com 
simplicidade e harmonia e atendendo à “idade e cultura dos alunos” (Brito, 1929: 7, 8). O 
exterior da sala era imaginado como uma grande lição de coisas e tal como a captura do 
natural, através de vasos de flores, para o interior da escola, também questões relacionadas 
com a identidade e nacionalidade seriam naturalizadas. 

As relações entre a escola e a cultura visual não terminavam por aqui. Educadores 
como o austríaco Franz Cizek opunham-se ao excesso da imagem e determinavam a sua 
expulsão da escola. Para Franz Cizek o excesso de imagens e estímulos visuais seriam 
prejudiciais à criança: "’too many pictures, books, visits to the teather, cinema, etc, are bad to 
the child. The child is so strong and rich in his own imaginative world that he needs little 
else’" (citado em Duncum, 1982: 32). A provar a sua teoria, Cizek dava o exemplo das 
crianças vindas de famílias pobres, em sua opinião, mais imaginativas do que aquelas vindas 
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de famílias ricas, e isso devido à ausência de uma corrupção cultural a nível familiar. Para o 
educador austríaco o professor seria o jardineiro cuja função era auxiliar o natural 
desenvolvimento das capacidades criativas inatas das crianças. A cópia era naturalmente 
desprestigiada no ensino da arte e por isso imagens exteriores não entravam nas classes de 
arte de Cizek, por outro lado, a similitude entre os trabalhos executados pelos seus alunos é a 
evidência de que as crianças se tomavam a si próprias como modelos a imitar. Para Thomas 
Munro, que visitou Cizek em Hamburgo, os trabalhos dos seus alunos revelavam 
proximidade com formas de expressão e composição provenientes das artes gráficas, como 
posters de rua, que evidentemente constituíam a cultura visual destes alunos. O que então se 
defendia, a auto-expressão, não era senão uma ficção impossível de um regime de verdade 
do ‘eu’. A intertextualidade na produção de imagens acontecia independentemente da 
presença de imagens na sala de aula. 

Para António Aurélio da Costa Ferreira a questão não era tanto a de expulsar a 
imagem da vida escolar do aluno, mas sim de reduzir a sala de aula ao essencial. Jonathan 
Crary (2000) mostra como o problema da atenção se transforma durante o século XIX num 
problema da visualidade. Captar a atenção do observador implicava que este se focasse num 
estímulo particular e se desconectasse, por outro lado, de todos os outros estímulos em 
redor. Captar a atenção do aluno era também um problema das teorias pedagógicas. A sala 
de aula, defendia Costa Ferreira, deveria ser como uma sala de teatro: “não distrair do palco, 
da cena, do principal; os alunos não deveriam ver mais do que os tests utilizados na lição, 
nada os deveria distrair das estimulações que o professor procura directamente praticar, 
para ensinar-lhes o que lhes quer ensinar” (Ferreira, 1916: 6). A pedagogia do gesto proposta 
por Ferreira deixa perceber de forma nítida as relações de saber-poder que configuram a 
acção tradicional do professor e do aluno e o problema da atenção na subjectivação do aluno. 
O problema da atenção estava já presente na Didáctica Magna de Coménio: 
 

“O professor tornará os alunos sempre atentos às suas palavras. Com efeito, 
uma vez que, logo a seguir, qualquer deles deverá levantar-se e repetir toda a 
lição, e, por isso, cada um temerá tanto por si como pelos outros, de boa ou de 
má vontade terá os ouvidos atentos, para não deixar que nada lhe escape. Este 
treino da atenção, reforçado por um exercício de alguns anos, tornará o jovem 
desperto para todas as ocupações da vida” (Coménio, 2006 [1627]: 269). 

 
A atenção era o foco disciplinador da classe. O mestre teria um controlo sobre todos 

os alunos porque cada um deles se deveria abstrair de cada um dos outros, centrando-se 
unicamente na figura e na voz do professor. A escola como instituição disciplinar encontrou 
na visibilidade, organização espacial e nos movimentos corporais, os elementos mais 
produtivos à construção do aluno moderno. O treino da imobilidade corporal era conseguido 
pela activação da atenção através da visão e da audição. Mas são as relações do olhar que 
mais poder encerram. A atenção dependeria do interesse e o interesse só afloraria no aluno 
se fosse agradavelmente estimulado. O poder organizava-se através da ordenação e 
regulação dos movimentos do corpo. “O gesto, a expressão fisionómica, a maneira de nos 
apresentarmos aos alunos durante a lição, quando falamos ou quando mostramos, ajudam a 
compreender o que dizemos e o que mostramos” (Ferreira, 1916: 7). O governo do aluno 
conseguia-se pelo governo do seu olhar. A captação da sensibilidade do aluno através do 
olhar seria mais facilmente conquistada por uma austeridade do ambiente visual em que este 
se localizava. 

A expertise visual do professor permitia-lhe também a ele perceber as forças daquele 
que era o seu campo visual, ou seja, o grupo de alunos que o olhavam. O seu olhar 
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totalizador sobre a classe permitia-lhe uma leitura do grupo. Todos os comportamentos 
estavam já codificados por uma linguagem psicológica: 
 

“A maneira por que o aluno se apresenta, a rapidez ou a lentidão dos seus 
movimentos, a rapidez ou a lentidão na leitura do quadro optométrico, ou a 
maneira agitada ou, pelo contrário, lenta e dócil por que se comporta, a 
precisão ou a indecisão na compreensão e execução das nossas ordens, tudo 
permite, com grande probabilidade de acerto, formar um juízo, útil e 
necessário para o educador, sobre o grau de emotividade, ou sobre a 
potencialidade nervosa de cada aluno” (Ferreira, 1916: 9). 

 
Pelo que acima ficou escrito percebe-se que a escola utilizou a imagem quer enquanto 

instrumento que tornava visível a invisibilidade da interioridade dos seus alunos, quer 
enquanto via de diferenciação a partir da utilização de técnicas passíveis de serem aplicadas 
em massa; e esteve sempre consciente quer dos benefícios, quer dos perigos das 
representações visuais na formação das crianças e dos jovens. Aos perigos procurou conjurá-
los pela regulação daquilo que considerava importante no disciplinamento dos alunos. Às 
vantagens, pela atracção que a imagem provocava nas crianças e nos jovens, procurou 
incorporá-las nas narrativas que construía como verdades. Numa conferência no Liceu Pedro 
Nunes, João Couto, director do Museu Nacional de Arte Antiga, imaginava a sala de aula do 
futuro. As suas palavras parecer-nos-ão estranhas tal é a familiaridade que hoje tocam: 
 

"O peidioscópio, que projecta a página impressa, a estampa do livro, o mapa, 
o sólido ou o mineral, as plantas e os pequenos animais, - e solicita e educa a 
memória visual - parece-me ser a mais bela descoberta posta ao serviço do 
ensino. A sala de aula, no futuro, deve poder transformar-se 
instantaneamente em câmara escura e ao lado de cada professor deve haver 
um aparelho daquele género" (Couto, 1932: 321). 

 
 Por agora iremos concentrar-nos em perceber outras modalidades da utilização da 
imagem, aqui do desenho, no mapeamento da infância e juventude, a partir da separação 
entre o que deveria ser uma educação para artistas ou para artífices, utilizando como lente 
dessa diferenciação do ensino, o instrumento ‘aptidão’. 
 
 
 
Artífices ou artistas?: a necessidade de clarificar e repartir os ‘domínios do sensível’ a 
partir da ‘aptidão’ 
 

"A busca de aptidão é como garimpar em busca de uma pedra preciosa que não 
podemos descrever até encontrar; não temos, porém, meios de decidir que 
encontramos a pedra, mas temos todas as razões para suspeitar de que não a 
encontramos. A vida organizada em torno da busca da aptidão promete uma 
série de escaramuças vitoriosas, mas nunca o triunfo definitivo. Ao contrário 
do cuidado com a saúde, a busca da aptidão não tem, portanto, um fim 
natural" (Bauman, 2001: 93). 

 
A problemática que temos vindo a tratar, de uma educação artística para todos ou 

somente para um pequeno grupo de indivíduos, coloca-se na questão então levantada, e que 
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viria a ser anexada aos próprios objectivos de uma educação geral ou especializada, de se 
tratar de formar artistas ou sujeitos capazes de se servirem das técnicas e instrumentos da 
arte para a produção em diversas profissões. 

Esta foi, de resto, a questão que motivou o desenrolar de um campo de reflexão em 
torno do que era e do que deveria ser, quer o ensino artístico especializado, quer aquilo que, 
na segunda metade do século XIX e daí em diante, se via como o seu contraponto, o ensino 
não somente das elites, mas das massas. Joaquim de Vasconcelos, na análise que faz ao 
Relatório da comissão nomeada para propor a reforma de belas artes em 1875, resgata as 
palavras da respectiva comissão para fazer emergir a questão de que a qualidade e 
excelência do ensino determinariam os resultados que de lá saíssem. Quatro décadas depois 
da euforia inicial de criação das tão desejadas academias, resgatava-se o estado em que se 
encontravam os próprios alunos à entrada na academia, para provar uma e outra vez que 
urgente era começar pela educação de todos, em geral, para depois se ir afunilando 
caminhos consoante as respectivas especializações: 
 

“Essas lacunas são hoje mais graves, porque aumentam na proporção da 
ignorância dos discípulos, que se apresentam à matrícula; a Academia tem de 
lhes dar o ensino secundário e superior artístico, e o ensino quase elementar, 
que os alunos deviam ter aproveitado antes de entrarem. [...] A Academia tem 
de completar as lacunas que dizem respeito só ao ensino artístico, e assuntos 
subsidiários – o resto compete aos Liceus para a instrução geral, e às escolas 
profissionais de artes e ofícios para a instrução secundária artística, que dá 
imediatamente entrada para a instrução superior, na arte, que é propriamente 
o que compete à Academia” (Vasconcelos, 1877 a: 12). 

 
 A crítica de Vasconcelos torna-se mais acutilante e, concorde embora com o negro 
cenário traçado nesse Relatório saído das mãos da comissão nomeada para propor uma 
reforma para o ensino de belas artes, desloca-se para o ponto que, a seu ver, deveria ser o 
núcleo central a qualquer acção que tivesse por base e preocupação a educação e o ensino 
artístico de todos os escolares portugueses. O problema, dizia, “consiste em criar uma base 
segura de operações”, e essa, estava localizada naquilo que se deveria chamar antes a 
reforma do ensino do desenho (Vasconcelos, 1877 a: 17). E nesse terreno, não era admissível 
qualquer falta de sistematicidade ou rigor: 
 

“O Relatório diz: ‘O curso geral e especial de desenho que estabelecemos não é 
tão amplo, harmónico e sólido como seria para desejar...’, tanto pior para a 
Reforma pois sobre esta condição primeira e capital dela não admitimos, nem 
falta de ‘amplidão’, nem falta de ‘harmonia’, nem falta de ‘solidez’” 
(Vasconcelos, 1877 a: 17, 18). 

 
 É neste sentido que começa então por introduzir e alargar a questão de uma reforma 
do ensino do desenho aos três graus, começando pelo ensino primário, passando ao 
secundário, e só por fim ao superior. Analisámos já as suas propostas a partir das visitas que 
fez a South Kensington e Viena de Áustria, na definição de um quadro teoricamente 
informado sobre o ensino do desenho, mas centremo-nos por ora na premissa que faz 
derivar a necessidade explicativa de uma educação artística que se queria democratizar. 
Dizia que “em Portugal já não há artífices, há só artistas”. Em sua opinião este era um mal 
derivado de equívocos vários: 
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“O sapateiro é artista, como o pintor, ou escultor; o alfaiate e o trolha pedem 
tanto como o sapateiro; são também artistas. Em Coimbra existe uma 
associação de artífices que se desautorizou um tanto, chamando-se associação 
de artistas. Vejam, se não há razão para dizer que o pior mal não é a crise dos 
bancos: é a crise do senso-comum, a confusão de todas as ideias! É artista o 
que cultiva a grande arte, a parte que subsiste de per si, seu fim utilitário com 
um fim ideal. É artífice-artista ou artista-industrial, aquele que aplica a arte à 
sua indústria” (Vasconcelos, 1879: 74). 

 
 Ora, um estudo sério dos prejuízos e bloqueios causados por esta confusão e pela 
aparente inércia governativa para desmistificar a questão, rapidamente se tornaria 
‘assustador’. Voltaríamos ao tema já em inícios do século XX, pela pena de Faria de 
Vasconcelos. Tratava-se de investigar, de um ponto de vista experimental, as capacidades 
para o desenho. E com isto o que se colocava na arena do debate era não apenas a 
importância do desenho de um ponto de vista profissional, mas a questão de uma pedagogia 
diferencial, que se dedicaria à procura exacta das aptidões para o desenho, em cada escolar.  
 Para Faria de Vasconcelos, havia que distinguir ‘desenho’ de ‘desenho’, ou, dito por 
outras palavras, que separar de modo preciso as fronteiras das categorias de desenho a que 
se reportava. Cada categoria corresponderia a aptidões especiais. Compreender-se-ia 
facilmente “que as aptidões para o desenho que necessita de possuir um traçador, um 
marceneiro, um decorador, um desenhador industrial, não são da mesma categoria que 
aquelas de que deve dispor um caricaturista, um retratista, um pintor de imaginação, etc.” 
(Vasconcelos, 2010 a [1934]: 216). O jogo que daqui em diante se estabelecerá corresponde à 
linha de partição entre uma e outra coisa, entre um tipo ou outro de ensino, entre uma e 
outra profissão, entre um ou outro destino social. O mesmo havia já colocado em evidência, 
José Maria Eugénio de Almeida quando, em 1861, se propunha reformar de modo ‘radical’ a 
Casa Pia de Lisboa. Essa acção transformadora deveria assentar no princípio de uma 
racionalidade máxima. Se “a imensa maioria dos órfãos” acolhidos pertencia “às classes 
operárias das que têm os hábitos do trabalho manual”, havia tão somente que proporcionar-
lhes as condições para o seu desenvolvimento. Alimentar “falsas vocações” era o que de mais 
nocivo se poderia fazer aos elementos das “classes pobres” e, continuava alargando 
incisivamente a sua análise, “o número dos indivíduos que nascem com as aptidões especiais 
para receber com proveito a instrução literária e superior, constitui uma minoria de excepção 
em todos os países e em todas as classes. Para que há-de, pois, a Casa Pia fundar o seu 
sistema de educação intelectual em uma base que não pode ter aplicação para todos os seus 
filhos, mas para um ou outro raramente?” (Almeida, 1861: 73, 74).  
 “Examinar e provar bem” as aptidões naturais de cada ser estabelecia-se como a 
regra. Como sintetizou Gilles Deleuze, a propósito do trabalho de Foucault, o 'saber' 
constitui-se como uma "disposição prática, um 'dispositivo' de enunciados e de 
visibilidades", neste sentido, nada há antes do saber, e este apenas é, a partir de 
"combinações de visível e de enunciável próprias a cada estrato" (Deleuze, 2005: 73). 
Considerando o estrato como a formação histórica, diremos que cada época não pode senão 
existir dentro da sua própria grelha produtora de sentidos, ou seja, um dado objecto não 
preexiste aos enunciados e às visibilidades que o tornam dizível e visível. A grelha em que 
assenta todo o pensamento de determinação da aptidão encontra a sua genealogia próxima e 
o seu motor produtor de sentidos na eugenia, e esta era, de resto, abertamente discutida em 
Portugal: 
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“Se a hereditariedade é, digamos, tão verdadeiramente científica que a 
podemos chamar mecânica, todas as suas aplicações têm uma base segura e 
livre de controvérsia, o que é importante. Pois bem, a Eugénica procura 
apenas evitar que certos caracteres, uma vez conhecido que são desfavoráveis, 
se transmitam de geração em geração [...] e como lema construtivo, melhorar a 
sociedade actual” (Vasconcelos, 2010 c [1935]: 1004). 

 
 O que perpassa nestas palavras é todo o lema da bio-política. O governo da vida de 
todos, a tão desejada homeóstase social, estaria dependente do governo da vida de cada um. 
Se o saber desenhar se equiparava a um saber-fazer que teria no empirismo a sua base, no 
entanto, a miríade de propriedades de que se revestia essa técnica alterava-se sobremaneira 
dependendo da aplicação que teria. Vasconcelos socorria-se de Decroly para especificar as 
cinco áreas em que, de um modo geral, se traçariam os enquadramentos que consideravam 
essa distinção entre um desenho de artista e um desenho de artífice. Entre as diversas 
profissões tributárias do desenho distinguiam-se aquelas em que o trabalho consistiria em: i) 
“copiar ou reproduzir os modelos previamente realizados”; ii) “representar aspectos 
estéticos, cinemáticos e momentâneos dos objectos e dos seres”; iii) “criar um desenho 
segundo um tema dado”; iv) desenhar objectos e seres “numa ou em várias das suas partes, 
ou considerados sob aspectos não geralmente visíveis e esquematizados”; v) desenhos em 
que “o desenhador se inspira apenas no meio ambiente e em que todo o trabalho consiste em 
combinações diversas tendo um valor estético” (Vasconcelos, 2010 a [1934]: 216, 217). As 
duas últimas modalidades aproximavam-se mais da invenção do que da reprodução.  
 A lente científica com a qual se teceria a aproximação ao mapeamento e quantificação 
das propriedades individuais era a das aptidões mentais. Com ela pretendia-se terreno 
seguro para a determinação do destino profissional e com ela, também, se estabelecia a 
divisória entre o artista vocacional e o artista-artesão ou industrial. O regime então 
estabelecido, a partir dessa bitola da aptidão, corroborava o campo das belas artes como o 
domínio do sensível para uns poucos, e o das artes e dos ofícios, como aquele no qual se 
distribuiriam todos os outros que às artes permaneciam ligados pelo domínio de um saber-
fazer com aspirações a uma aplicação mais prática do que ideal. Assumido era o facto de o 
desenho ser uma linguagem gráfica, constituída pela actuação individual ou conjunta de 
processos motores e processos visuais. Nada melhor para avaliar as aptidões para o desenho, 
do que avaliar de per si cada um destes processos naquele que era o próprio acto de 
desenhar. Do que se tratava, e isso ficaria bem explícito na voz de um punhado de 
pedagogos portugueses, era de governar o futuro da criança e esta “não se governa, senão 
deixando-a governar, conhecendo-a, aproveitando-a, seguindo-a” (Ferreira, 1920: 26). 
 A escola como laboratório de governo.   
 A escola como o lugar a partir do qual cada indivíduo encontraria o lugar certo na 
sociedade:  
 

“O facto de escolher para cada indivíduo a carreira ou o grupo de carreiras 
que melhor convém às suas aptidões fisiológicas e mentais, o facto de colocar 
‘the right man in the right place’ não é simplesmente a solução adequada dum 
problema pessoal, que permite ao homem gozar uma vida mais feliz pelo 
exercício dum trabalho conforme à sua natureza, mas é igualmente a solução 
de numerosos problemas sociais relativos ao rendimento, organização, 
qualidade e valor do trabalho” (Vasconcelos, 2010 b [1935]: 954). 
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 Uma imagem sob a qual a ideia de aptidão permaneceria para sempre vinculada era a 
de prevenir, por um lado, e solucionar, por outro lado, todo o problema relacionado com a 
falta de aptidão, não somente profissional, mas escolar. O princípio seguido é o de uma 
racionalidade económica. Em que consistia o triunfo da indústria? A pergunta era de 
António Aurélio da Costa Ferreira. “No seu lucro, notoriamente”. E a regra: difundir e 
baratear o produto, propagá-lo, decretá-lo, popularizá-lo, eliminar “o maior número de 
resíduos de matéria prima, transformando-os em elementos auxiliares ou mesmo 
constitutivos de outras indústrias”. A ponte para a educação era imediatamente traçada: 
“deve democratizar-se inteiramente o ensino, levando-o a toda a parte, tornando-o acessível 
a todos, e sempre capaz de produzir mais e melhor – para que o indivíduo represente um 
factor e para que o progresso social ascenda”. O perigo: “o anormal escolar, o barulhento ou 
apático, é, na escola, o que o corpo estranho é para a máquina – perturbação, risco, males 
contra eles próprios” (Ferreira, 1914: 182, 183). O que fazer, então, com o ‘refugo humano’? O 
conceito é de Zygmunt Bauman, e a resposta está situada na própria produção dessa massa 
humana como um corpo que se objectiva a partir desse ‘a mais’ ou ‘a menos’. “Os que não 
puderam ou não quiseram ser reconhecidos ou obter permissão para ficar” são “um produto 
inevitável da modernização, e um acompanhante inseparável da modernidade”. Eles são um 
efeito “da construção da ordem” que instrumentos como a ‘aptidão’ serviram (Bauman, 2005 
b: 12). Escrevia Adolfo Lima, essa figura marcante da Educação Nova em Portugal, que o 
parasitismo português se devia à inexistência de uma educação técnica e desdobrava o seu 
pensamento indo directo ao fulcro da questão: “não se criam, não se fazem profissionais e a 
maioria anda afastada das suas aptidões, torcida nas suas tendências” (Lima, 1916: 6). 
 Teremos oportunidade de analisar, ainda que de modo breve, o modo como a aptidão 
é colocada, a partir do século XIX, como uma tecnologia utilizada para justificar 
desigualdades que seriam mais ‘naturais’ do que sociais, assim se dizia. O que a psicologia 
diferencial se esforçou por determinar foi uma definição científica para a aptidão e esta teve, 
como campo empírico de aplicação e de sustentação de uma realidade que ela própria criava, 
a selecção escolar e profissional. Sousa Holstein, vice-inspector da Academia de Belas Artes 
de Lisboa, a propósito da necessidade do ensino das artes aplicado à indústria, sublinhava o 
atraso português e simultaneamente a imprescindibilidade da escola como o meio para 
detectar vocações. “Sem escolas”, dizia, “não podem descobrir-se e aproveitar-se os homens 
que nasceram para cultivar a arte em alguma das suas multíplices formas”. Não era somente 
aconselhável, mas antes um dever do Estado “espreitar as tendências dos indivíduos” e 
proporcionar-lhes os meios para o completo desenvolvimento das suas faculdades (Holstein, 
1875: 15): 
 

“A escola é o crysol em que se depura e afina aquele ouro nativo, que se 
chama vocação artística, a qual, à semelhança da pepita do precioso metal, 
pode jazer ignorada e desprezada, enquanto mão cuidadosa não vier 
manifestar o seu brilho e o seu valor” (Holstein, 1875: 15). 

 
 Mais tarde, Faria de Vasconcelos empenhava-se na explicação da necessidade, do 
alcance e da cientificidade do método de determinação da aptidão. Configurava o 
dispositivo escolar como o espaço no qual se proporcionavam todas as condições para a 
observação de cada escolar, a partir de uma categoria que se diria ser universalmente válida. 
Fixava as idades compreendidas entre os 11 e os 15 anos como o momentum de “acordar e 
suscitar as aptidões e vocações dos adolescentes, permitir-lhes definirem-se, precisarem-se e 
exercitarem-se” ao mesmo tempo que se estudaria e controlaria, “por meio de processos 
científicos, a natureza, a amplitude, e o desenvolvimento das referidas aptidões” 
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(Vasconcelos, 2010 b [1935]: 956). Ora, os instrumentos de classificação de sujeitos constituem 
os próprios sujeitos como habitantes de determinados territórios e estrangeiros a outros 
territórios. Claparède considerava desnecessário demonstrar a diferença de aptidões entre os 
indivíduos. Saltavam, por si mesmas, aos olhos de qualquer pessoa. Um seria “hábil nas 
operações do espírito” outro nas “ocupações manuais”, um seria “artista” outro seria 
“matemático”. O que considerava ser a aptidão do ponto de vista científico remetia já para 
uma outra plataforma. A da determinação precisa das diferenças que geravam outras tantas 
diferenças. “Uma aptidão é uma disposição natural a comportar-se de certa maneira, a 
compreender ou sentir de preferência certas coisas ou a executar certas espécies de trabalho” 
(Claparède, 1959: 140, 141). 
 A aptidão como instrumento capaz de determinar perfis de sujeitos configurou-se, 
pois, como um marcador de exclusões cuja justificação se encontrava em princípios que se 
naturalizavam. O princípio da igualdade então proferido teria que partir de um comum que 
se veria depois repartido pelos diferentes graus de aptidão. Era na própria escola, um espaço 
laboratorial, que emergiam dados que seriam analisados com lentes muito particulares: “the 
collection of comparable information a large number of subjects and its analysis in such a 
way as to construct norms” (Rose, 1990: 142). De acordo com Rose o desenvolvimento de 
uma norma era o princípio fundamental a partir do qual as capacidades e performances da 
criança numa idade específica e numa actividade particular seriam avaliadas. Daqui 
resultava não apenas uma imagem daquilo que era normal para crianças daquela idade, mas 
também se abria a possibilidade de comparar a normalidade de cada criança, por 
comparação, e tomando essa norma como o eixo referencial. Visto que as escolas a que se 
referia Vasconcelos eram espaços de “despertamento”, de “escolha” e de “selecção de 
aptidões”, claro que elas deveriam “ser comuns e obrigatórias para todas as crianças cujo 
desenvolvimento mental lhes permita tirar partido delas” (Vasconcelos, 2010 b [1935]: 956, 
957).  
 A aptidão desenhou-se, na paisagem educativa, como o instrumento por excelência 
da diferenciação e da selecção. 'Aptidão' e 'selecção' converteram-se nos filtros que 
encontraram na genética a sua justificação. Com isto evitavam-se quer as profissões erradas, 
quer as vocações que passavam despercebidas. Era de um grave problema social que a 
aptidão se ocupava. O governo de todos passaria pelo governo de cada um. A escolha errada 
da profissão resultaria unicamente em mediocridade e perda de tempo. Do outro lado, e 
apenas à distância de focar a realidade com umas lentes especiais, estaria o mérito, o 
proveito próprio e o proveito colectivo. Era nestes termos, de uma “pesquisa, cuidada e 
solícita” das aptidões que se manifestavam em cada educando, que o provedor da Casa Pia 
Francisco Simões Margiochi, mesmo ao encerrar do século XIX, colocava o problema da 
rotina sem fim, para mais, “absurda, de distribuir os alunos pelo aprendizado de diferentes 
ofícios e artes liberais, sem uma indagação sistemática das suas aptidões, sem o mais 
rudimentar exame das suas condições físicas e até morais”. Que o resultado que se obteria 
seria unicamente o de um desvio, evitável, era o que transparecia nas suas palavras, pois que 
proveito haveria, do ponto de vista social em “distrair-se um cantor hábil, da carreira onde 
poderia facilmente ganhar os primeiros lugares, para fazer dele um mau sapateiro, toda a 
vida desconhecido, ou ir lançar numa oficina de alfaiate uma criança, que seja o gérmen de 
um pintor notável”? (Margiochi, 1894: 24).  
 Na abertura de um curso de aperfeiçoamento na Escola Normal de Lisboa, António 
Aurélio da Costa Ferreira sintetizava a arte de governo a partir do aproveitamento das 
aptidões individuais. À semelhança do que se vinha fazendo noutros países onde “a arte de 
governar os homens se prende intimamente e depende intencionalmente da de governar as 
crianças”, e “onde a felicidade da Nação se trabalha e forma principalmente na escola” 
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lançava-se também em Portugal a possibilidade de determinar a inteligência do escolar e a 
sua avaliação. Falava do valor dos tests, que nada mais eram do que “verdadeiros reagentes 
mentais titulados, ou, se quiserem também, verdadeiros padrões, tipos de reacção em que a 
forma desta e a sua velocidade, foi precisamente observada e medida em muitos” (Ferreira, 
1921 a: 377, 382). Novamente surgiria a figura de Binet e o seu trabalho sobre a inteligência 
que permitiria determinar, em função da idade da criança, o seu grau de normalidade. Não 
surpreendentemente a valorização da idade não é independente do campo ao qual Binet 
aplica as suas teorias. A fixação de idades a desempenhos específicos, "as normas escolares e 
sociais, através das quais é valorizada a 'precocidade' e depreciado o 'atraso', tornam-se, e 
permanecerão para o futuro, a referência central em torno da qual se organizarão as 
pesquisas sobre as noções de idade mental, quociente intelectual, desenvolvimento" 
(Bisseret, 1979: 49). Se a própria aptidão é a lâmina cortante entre o estado de posse e o 
estado de ausência de manifestações específicas, a verdade é que a "aptidão está sempre do 
lado do mais" (Bauman, 2001: 93). 
 Ian Hacking fala dos processos de classificação como processos que por si só não 
criam objectos ou relações. Mas é no seu acontecimento em lugares e tempos específicos que 
agem e provocam efeitos: “for a name to begin to do its creative work, it needs authority. 
One needs usage within institutions”. Com isto quer dizer que as classificações funcionam 
num imenso mundo de práticas, instituições, autoridades, conotações, histórias, analogias, 
memórias e fantasias (Hacking, 2002: 8, 9). Voltemos ao conceito de aptidão para o 
considerar agora sob a lente da classificação. Faria de Vasconcelos fazia todos os fenómenos 
psíquicos equivalerem-se à aptidão, e esta, seria sempre estudada para cada caso individual, 
ainda que o princípio de racionalidade aplicado fosse sempre o da comparação entre esses 
fenómenos, em cada ser. Era na linha mutante das variações que se encontrariam as 
especificidades, as regularidades e os desvios. Fosse na estatura, no peso ou na força, fosse 
no equilíbrio mental, na inteligência, na emocionalidade ou na moral, não haveria 
característica corpórea ou espiritual” na qual os indivíduos não diferissem e, contudo, essas 
diferenças não eram qualitativas, mas quantitativas. O lugar, de acordo com Foucault, que 
alguém ocupa numa classificação corresponde à colocação em série, à possibilidade que se 
abre, a partir da sistematização e organização por critérios de intensidade numérica, de 
governar com uma só mirada uma multiplicidade: “individualiza os corpos por uma 
localização que não os implanta, mas os distribui e os faz circular numa rede de relações” 
(Foucault, 2004 e: 125). Os sujeitos passariam a ser medidos a partir da aptidão e comparados 
entre si a partir dos resultados nessa mesma aptidão. A aptidão recortava, no real, tipos de 
sujeitos. Debaixo desse grande chapéu instrumental de selecção, as características de cada 
um não apareceriam nem da mesma maneira nem com a mesma força. Exemplos: 
 

“Há capacidades que se revelam quase imediatamente, logo no começo da 
actividade do indivíduo: é o caso do génio. Exemplo: Mozart. Há aptidões que 
só aparecem depois de certo tempo e esforço: Exemplo: Edison, Franklin, 
Milton. Há por fim aptidões latentes que são lentas no aparecer, onde é 
preciso tempo e esforço” (Vasconcelos, 2010 b [1935]: 961). 

 
 A tecnologia do génio52 continuava a dominar, pela excepcionalidade do seu ser, a 
categoria das aptidões naturais. No entanto, era agora para mostrar que a não ser nesses 
casos raros de excepção, dificilmente os sujeitos conseguiriam, por si sós, aperceber-se das 
suas próprias aptidões. Os exemplos, mesmo de grandes homens cujas aptidões não 

                                                
52 Veremos mais adiante como se articula a ideia da excepcionalidade e dos princípios inatos. 
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detectadas na escola haviam conduzido a situações de injustas classificações, multiplicavam-
se. Tal como o diamante, os génios seriam detectados logo à camada superficial da terra, mas 
o metal precioso estaria mais oculto. “As aptidões latentes” seriam como “minas de ouro 
situadas nas entranhas da terra”. Veja-se como a comparação não é somente económica, mas 
da potenciação de um saber que ampliaria o poder de dominar e de fazer derivar a realidade 
em múltiplos. E era no corpo que se instalava esta realidade da aptidão. Só deste modo ela 
seria mapeável e mensurável. “As aptidões, os dons que estão ocultos são como os 
diamantes em bruto que necessitam de ser cortados, limados, polidos e exibidos à luz antes 
de os seus raios poderem brilhar” (Vasconcelos, 2010 b [1935]: 962).  
 Na Casa Pia de Lisboa, que já antes abordámos e na qual pudemos perceber o seu 
carácter laboratorial, a economia de governo correspondia a um aproveitamento útil de todas 
as aptidões. São várias as tecnologias a confluírem no excerto que a seguir se reproduz, 
algumas delas que serão explicitadas mais adiante. Não apenas a detecção da aptidão 
especial, como o seu cruzamento com a tecnologia da genialidade que governava, não 
somente os modos de fazer, como os modos de ver aquilo que se fazia. A aptidão, de resto, 
seria ela própria governada por uma gramática que instituía, no caso da aptidão artística, os 
lugares de legitimidade da arte: 
 

“Havendo o aluno nº 1547, Pedro Guedes, feito um excelente retrato a crayon, 
copiado duma fotografia e notavelmente ampliado [...]. Sendo conveniente e 
justo não só louvar o excelente trabalho, produzido pelo aluno, como animá-lo 
a prosseguir em tão bem iniciada carreira; Sendo muito agradável a esta 
administração poder honrar a memória de antigos alunos da Real Casa Pia, 
que, pelos seus talentos e saber, se elevaram a posições elevadas e distintas, 
dando assim testemunho frisante da proficuidade do ensino recebido no 
estabelecimento e que lhes preparou o espírito para se elevarem acima de 
tantos milhares” (Margiochi, 1894: 86).  

 
 A articulação já estabelecida entre a aptidão como uma capacidade excepcional e a 
precocidade é também aqui apontada. Como veremos mais à frente na abordagem do génio 
como uma tecnologia de governo, a precocidade é a condensação na infância de um conjunto 
de características conceptualizadas como próprias do adulto. Pierre Bourdieu abordou a 
ideia de precocidade como uma construção social simplesmente definida pela relação entre a 
idade em que uma prática é alcançada, e a idade considerada ‘normal’ para essa 
‘performance’. Mostrou ainda que a precocidade é uma fabricação da modernidade. Na 
Idade Média, a pedagogia indiferenciada não assumia essa relação estrutural entre 
capacidades, idades e desenvolvimento. Do século XVII em diante, as carreiras precoces 
tornam-se mais raras e apenas a partir daí começam a surgir como índice de superioridade e 
como promessa de um sucesso social (Bourdieu, 1996 c: 20). O que se torna muito evidente é 
que o ‘dom’ ou a ‘aptidão natural’, manifestados na infância, são também um índice dos 
modos de aquisição cultural favorecidos pela instituição escolar.  
 
 Da portaria que se reportava a este caso de excepcionalidade, falando da aptidão de 
um ponto de vista empírico mas totalmente governado por um regime de visualidade muito 
particular, tentarei já de seguida precisar os métodos de estudo das aptidões da criança para 
o desenho. Continuarei a seguir o argumento de Faria de Vasconcelos, de modo a mostrar 
que a aptidão foi mais um instrumento de governo populacional. Tratava-se de inscrever a 
realidade em grelhas que a tornariam mais transparente e com isso devolveriam a cada 
sujeito as coordenadas exactas da sua localização. Do estudo de Faria de Vasconcelos 
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sobressai a polifonia das características, em termos da aptidão, que cada criança 
manifestaria, por comparação a outra, e o seu lugar social em função unicamente à 
manifestação dessa aptidão. O princípio orientador era o da estatística, pela obtenção de 
colecções de desenho de numerosas crianças, “sendo em seguida classificados esses 
desenhos segundo a idade, o meio, a raça, etc., e faz-se o seu estudo em harmonia com 
determinados pontos de vista e objectivos que se têm em mira” (Vasconcelos, 2010 a [1934]: 
218). A estatística, não sendo uma ciência humana, influenciou estas ciências ao nível da 
determinação das leis e do desenvolvimento dos factos sociais. Em França, a estatística 
começou por ser denominada ‘ciência moral’ precisamente porque se concebia como a 
ciência que permitia detectar todo e qualquer tipo de desvio, da criminalidade à 
anormalidade, à prostituição ou ao divórcio. Ian Hacking mostra como muitas das categorias 
modernas a partir das quais pensamos sobre as pessoas e as suas actividades começaram por 
ser colocadas a partir do esforço de coleccionar dados numéricos. A ideia de ‘normalidade’ é 
o meta-conceito estatístico (Hacking, 1991: 182, 183). Do que se fala, então, quando se coloca 
a aptidão sobre a mesa laboratorial é de uma tecnologia bio-política, que toma o corpo, o seu 
desenvolvimento e capacidades como o foco de análise e de intervenção. 
 As malhas estabelecidas para a observação do desenho eram apertadas e teciam-se na 
observação de uma espiral de capacidades perceptivas, sensoriais e motoras: “capacidade de 
percepção de diferenças e de semelhanças”, “discriminação dos tamanhos”, “proporções e 
direcções [...] de linhas, superfícies, volumes e movimentos”, “capacidade de visão das cores, 
dos matizes, das gradações da luz”, “capacidades de rapidez, destreza e precisão”, 
“capacidades de fatigabilidade”, “capacidades de controlo e de coordenação das funções 
óculo-motrizes”, “memória visual das formas”, “memória muscular de movimentos 
executados e de coordenações estabelecidas”, “capacidades de comparação, abstracção, 
generalização e raciocínio”, “capacidade de adaptação visual e motriz a novas formas, 
movimentos e coordenações”, “capacidade de imaginação criadora”, “capacidade de 
representação mental” (Vasconcelos, 2010 a [1934]: 217, 218). Para além destas diferentes 
entradas orientadoras da observação, o gosto, o sentido da linha e a beleza determinariam da 
excepcionalidade da aptidão. 
 Os métodos para a obtenção do material de análise variavam. As colecções de 
desenho que seriam colocadas sob escrutínio crítico seriam obtidas quer através de desenhos 
espontâneos, quer de desenhos produzidos sendo prescrito um assunto, quer através do 
método biográfico que consistia no olhar lançado sobre um conjunto de desenhos de uma 
criança em diferentes fases da sua infância. E para que o leitor tenha uma visão da tomada 
dos objectos em massa, diga-se, por exemplo, que as colecções de desenhos analisados por 
Ballard consistiam em vinte mil desenhos e por Kerschenteiner, em quinhentos mil desenhos. 
Deste material emergiam fabricações a partir das quais a realidade seria lida.  
 A evolução do desenho e as suas etapas características são o resultado desses 
processos. A diversidade de cada escolar só surgiria a partir da padronização de todas as 
possibilidades da sua acção. Dos anos trinta em diante, as crianças passariam por seis fases 
de desenvolvimento ao nível do desenho. O primeiro período, ‘estádio da garatuja’, 
correspondia à “massa de traços sem direcção definida”, traduzidos como “simples e pura 
alegria de movimento escolar, geralmente da direita para a esquerda” e então, “desta 
mancha feita só pelo prazer do movimento”, acabaria por sair “o primeiro esforço 
intencional”. Aqui se localizariam todas as crianças entre os dois e três anos, muito embora 
se observasse que o período de desenvolvimento se poderia prolongar até à idade de cinco 
anos. No ‘estádio da linha’, que se iniciaria em média pelos quatro anos, a criança 
abandonava a anterior massa informe para se dedicar à “relação visual entre o objecto e o 
desenho desse objecto”. Digamos que se posicionava a criança a caminho de uma maior 



 

205 

objectividade, fazendo equivaler ao crescimento físico o crescimento mental e as respectivas 
características que permitiam ao adulto ler a ‘realidade infantil’. A observação científica 
provava que as crianças de quatro anos teriam manifestamente preferência pela figura 
humana. Fora da análise ficava todo o conjunto de referentes com os quais a criança estava 
então em contacto. Assumia-se naturalmente esta preferência, que seria desenvolvida logo 
no ‘estádio do esquematismo ou do simbolismo’. Aqui, o “círculo grosseiro” da cabeça, 
depois de tanto o fazer, evoluiria para uma geometria formal mais perfeita: círculo, oval ou 
quadrado, assim seriam desenhadas todas as cabeças por crianças com cinco anos. Dos seis 
para os sete anos, os braços e as pernas seriam representados por linhas paralelas. Os dedos 
“irradiam dum ponto como os raios duma estrela ou partem duma linha semelhante aos 
dentes dum garfo; o nariz, a boca e os pés são figurados por convenções semelhantes; os 
joelhos, os cotovelos e o pescoço só mais tarde aparecem” (Vasconcelos, 2010 a [1934]: 219, 
220). Da informidade ou monstruosidade da representação à sua adequação à realidade. Tal 
como a criança, inicialmente num estado desprovido de ‘civilização’, também o desenho 
seguiria o mesmo percurso de paulatina aproximação e integração na massa homogénea de 
todos os desenhos de todas as crianças de uma dada faixa etária.  
 Da descrição sumária de cada um dos estádios sobressai o cruzamento entre 
características vistas como naturais e discursos psicológicos. No quarto estádio, o do 
‘realismo lógico’, a criança de sete ou oito anos, seria capaz de um “realismo mais descritivo 
do que representativo, mais lógico do que visual”. Era a um tipo genérico que, por ora, a 
criança se reportava nos seus desenhos. As capacidades compartimentavam-se: “aos seis 
anos 70% dos desenhos são feitos de frente, aos 8 anos 70% são feitos de perfil”. O rosto era o 
primeiro elemento a sofrer a rotação. Os desenhos enchiam-se de pormenores e à vontade 
infantil era dada uma causa cientificamente mensurável e explicável. Toda a realidade era 
passível de ser inteligibilizável: “em virtude do seu realismo lógico a criança procura pôr em 
evidência todos os elementos do objecto desenhado, é natural que esse cuidado a leve à 
justaposição dos pormenores e não à sua síntese verdadeira” (Vasconcelos, 2010 a [1934]: 
221). 
 Estava-se em presença de carácteres tidos por universais e constantes de 
desenvolvimento do desenho infantil, sem os quais o excesso ou a falta de aptidão para o 
desenho não encontrariam lugar. O olhar do professor era governado por aquela que se 
construía como a normatividade da representação. No ‘estádio do realismo visual’, aos nove 
ou dez anos, “a criança deixa de confundir o que sabe com o que vê” (Vasconcelos, 2010 a 
[1934]: 221). Os dados que se tomavam como objecto de observação transformavam-se na 
própria teorização da infância enquanto um estado de desenvolvimento em constante 
progresso. A grelha de referência que permitiria definir a normalidade era a dos próprios 
estádios, e os dados coligidos da massa de crianças em análise faziam derivar essa mesma 
grelha, ao mesmo tempo que contribuíam para um governo da infância. As ciências da 
individualização fixaram-se a partir do registo minucioso, sistemático e em grande escala de 
dados materiais, depois convertidos em imagens, quadros, diagramas, medidas, etc. (Rose, 
1990: 134). A crença fundamental estava ligada a uma visão normalizada da infância e no 
interior deste campo de governo, a noção de desenvolvimento era aquela que cumpria um 
efeito mais poderoso. Pareceria hoje perverso dizer, como o propõe Nikolas Rose, que até ao 
século XX as crianças não ‘desenvolviam’. No entanto, o que o autor procura mostrar, – e que 
é bem evidente a partir desta compartimentação das capacidades e a sua adequação a idades 
–, é que era visível um crescimento da infância até à maturidade, mas o que não se mostrava 
evidente em si mesmo era que o conhecimento sobre a infância tivesse de ser construído a 
partir da noção de que os seus atributos teriam de ser ligados ao longo, e por referência, de 
uma linha temporal numa sequência unificada. Só a partir de finais do século XIX se 
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desenvolve um olhar que se dirige à infância a partir da lente da evolução. Era a partir desta 
perspectiva que se acreditava que o desenvolvimento da criança repetia os estádios de 
desenvolvimento da própria evolução cultural humana, de um estado primitivo para um 
estado civilizado. Era nesse nível, da educabilidade da infância, que o Estado depositava a 
missão de transformação da criança em cidadão (Rose, 1990: 141). 
 Depois de, aos onze anos, a criança manifestar uma preocupação e capacidade para 
registar sobreposições, perspectivas, sombreados, corpos, espaços e relevos, eis que a 
evolução era abordada por uma ligeira inflexão. O ‘estádio de regressão’ coincidia com a 
saída da infância e a entrada no território da adolescência. A crise da puberdade traria 
consigo “a regressão” ou o “estacionamento no desenho”. Esta época, “de profunda 
fermentação, efervescência e transformação” fazia com que o jovem se distanciasse do 
anterior entusiasmo realista. Tudo encontrava uma causa assente na racionalidade da 
evolução:  
 

“Por um lado as capacidade de observação, de senso crítico, aumentando e 
aperfeiçoando-se, fazem com que o adolescente note deficiências e lacunas, 
nas quais até à data a criança não reparava. Acaba por ver que aquilo que faz 
não é aquilo que desejaria fazer. A sua experiência estética, embora 
alvorescente, já lhe dá a impressão de fealdade, de discordância, de 
inadequação. E como no fazer encontra resistência, oposição ao seu impulso, 
ao seu desejo, apodera-se do adolescente o sentimento dinâmico da sua 
inferioridade, da sua incapacidade. E o interesse desloca-se da expressão por 
meio do desenho para a expressão por meio da linguagem (Vasconcelos, 2010 
a [1934]: 222). 

 
 Perante o conhecimento destas diferentes fases, o modo como o ensino do desenho se 
organizava teria de ser adaptado não por referência ao desenho enquanto saber, mas antes à 
fabricação de uma dada ideia de criança ou adolescente. A norma do desenvolvimento da 
infância e da adolescência constituía a média das capacidades e performances de crianças e 
adolescentes em actividades específicas. O que isto possibilitava era não apenas a 
determinação de uma imagem de normalidade, mas permitia, mais do que isso, a avaliação 
da normalidade de cada um, por comparação com a própria norma (Rose, 1990: 142). Neste 
sentido, organizavam-se escalas para a medição da aptidão para o desenho. Concebidas 
como “um poderoso instrumento” que permitia “apreciar o desenvolvimento das crianças e 
adolescentes no desenho e despistar as disposições, as suas aptidões e inaptidões”, essas 
escalas faziam um desenho equivaler a uma idade mental e no interior desse dispositivo de 
medição, o próprio desenho teria um valor e um merecimento particulares (Vasconcelos, 
2010 a [1934]: 224). 
 Foi neste enquadramento de recorte minucioso de cada sujeito, de registo das 
diferenças individuais e da sua colocação milimétrica no mapa social que, em 1925, se 
fundou o Instituto de Orientação Profissional, que ficaria sob a direcção de Faria de 
Vasconcelos até 1939. O que se havia iniciado para resolver um problema social, 
transformava-se no resgate do próprio aluno, sob o nome da ‘orientação’. A orientação 
profissional passaria a reportar-se à psicologia individual, às aptidões e às capacidades dos 
indivíduos. Havia uma ciência, escrevia Faria de Vasconcelos, “que nos ensina a orientar o 
indivíduo para as carreiras que mais convêm às suas aptidões, ciência delicada e difícil, que 
assenta fundamentalmente na psicologia mas que vai buscar à fisiologia, à medicina, à 
economia, à técnica dos misteres, os elementos de que carece para preencher a sua 
finalidade” (Vasconcelos, 2010 d [1934]): 923). A preparação de observadores experts 
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revelava-se uma preocupação para o Instituto. ‘Conhecer bem’ aqueles que tem de se 
ensinar, ‘habituar-se a estudá-los’, ‘inquirir das suas capacidades mentais’ passaram a 
circular como os atributos essenciais de todo aquele que tinha por função dirigir e educar. 
Um indivíduo treinado para ver, seria capaz de pormenorizar microscopicamente a 
realidade.  
 Parecerá agora menos estranho afirmar que a aptidão natural foi construída como 
uma característica capaz de diferenciar tipos de sujeitos e de os situar em planos específicos a 
partir da sua leitura em termos dessa mesma aptidão. Do que se tratava era da escolha de 
uma carreira, e o que a expertise científica mostrava era que não se deveria deixar essa tarefa 
ao livre arbítrio individual, mas antes determiná-la a partir do exame clínico, 
antropométrico, fisiológico e mental.  
 
 
 
A mão em liberdade: do dom para o desenho à natural tendência da criança para desenhar 
 

“A arte, qualquer que seja a sua manifestação que se encare, é uma 
necessidade, mas uma grande necessidade, absoluta, para o bom, para o 
harmonioso desenvolvimento da alma infantil, alguma coisa de que carece o 
intelecto do pequenino ser para a sua completa e mais rápida evolução. 
A arte, com todas as suas convenções, com toda a imaginação de que depende e 
que promove, é bem para a criança, para o seu espírito, para a sua educação, 
porque é conforme à sua psicologia: porque a arte muito tem de jogo, o prazer 
estético, dizendo como Groos, repousa numa espécie de imitação interior que 
não é senão um jogo, que como um jogo implica uma auto-ilusão e constitui 
um enriquecimento do ser, uma satisfação de tendências profundas” (Ferreira, 
1920 b: 333). 

 
 As primeiras décadas do século XX, à semelhança e por reflexo do que acontecia no 
campo artístico, viriam colocar em questão o valor pedagógico da cópia como exercício 
fundamental no treino e na aprendizagem do desenho. Que a aprendizagem do desenho era 
possível e desejável na educação de todas as crianças e jovens, terá sido então o grande 
campo de concordância entre os diversos autores que se dedicaram a pensar esta questão. A 
separá-los surgiam os métodos a seguir, que se afastavam pelo posicionamento adoptado 
face à própria artisticidade do desenho. Todos eles insistiam no comum de que de um ponto 
de vista social, o desenho seria visto como dependente de dons inatos. Surgia então o campo 
da expertise pedagógica avançando que “nada há mais falso do que este preconceito, sendo 
por ele desconhecido a acção educadora e moralizadora do desenho” (Silva, 1905: 338). A 
certeza buscava-se numa conceptualização da criança à luz das ciências psico-pedagógicas, 
particularmente da pedagogia diferencial. Negando-se a tendência natural para desenhar 
bem, insistia-se, contudo, na natural inclinação para o desenho: 
 

“Para radicar na criança o gosto pelo desenho bastará aproveitar essa 
tendência artística tão natural e espontânea” (Silva, 1905: 338). 

 
 O professor deveria saber aproveitar essa tendência, tornando atraente o ensino e a 
metodologia empregue. Para Betâmio de Almeida, já na segunda metade do século XX, 
reconhecendo que para muitos as disciplinas de carácter artístico eram percepcionadas "só 
para alguns predestinados", tornava-se imperativo propagar a ideia segundo a qual era 
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precisamente "no âmbito destas disciplinas, por serem ajustáveis a múltiplas personalidades" 
e por "as metodologias terem deixado a solução única e invariável" que se encontraria a 
possibilidade de "desenvolvimento educacional das funções mentais associadas à invenção e 
à sensibilidade estética de todos" (Almeida, 1967: 11). 
 A ‘natureza’ infantil precisava de ser excitada. Nunca por nunca se utilizaria a cópia 
como método. Freitas e Silva, que reflectia n’O Magistério Português sobre o ensino do 
desenho, vislumbrava os benefícios que a sua aprendizagem traria à formação de um espírito 
observador, capaz de analisar e de comparar, submetido a um método e a uma ordem. Via o 
desenho, em particular o de ornato, como o instrumento capaz de desenvolver o gosto e 
iniciar a criança no caminho do belo. Embora julgando-se num campo oposto àquele que era 
trilhado pelos defensores da cópia, o que se propunha não diferia, no seu sistema de 
racionalidade, do que nestoutro era proposto. Na escola primária, eram três os grandes 
objectivos depositados na importância de aprender a desenhar: 
 

“1º adestrar a mão de modo que sem hesitação ela possa obedecer ao 
pensamento. 
2º desenvolver o sentimento do belo, educar e aperfeiçoar o gosto, cultivar o 
poder criador da imaginação, levando-a à concepção de obras harmónicas. 
3º iniciar a criança nos meios de representar pela imagem os objectos que vê” 
(Silva, 1905: 339). 

 
 As propriedades disciplinadoras do desenho na modelação do corpo e da alma 
continuavam a ser reconhecidas. Que o desenho desenvolvia na criança “o espírito de 
observação, de análise e de compreensão” (Silva, 1905: 339). Faria de Vasconcelos defendia 
que a escola “deve ser um ambiente de vida moral, social e artística, onde se pratiquem as 
virtudes necessárias” e nesse sentido, todo o sistema de disciplina seria baseado no “self-
government, excluindo-se todo o mecanismo de autoridade imposta exteriormente e 
mecanicamente” (Vasconcelos, 1921: 287). No entanto, a consciência de que os métodos de 
ensino não se adaptavam ao preconizado pelas ciências psicológicas, a um saber cada vez 
mais profundo de uma natureza infantil, levavam a que o ponto de focagem fosse agora o 
próprio interesse da criança, dispondo-a num dispositivo capaz de a afectar profundamente. 
Para a realização da cultura artística, o próprio ambiente escolar deveria ser “um ambiente 
artístico, pela sua organização interior, pelas suas instalações, pelo seu arranjo e decoração, 
pela atmosfera de vida elevada que nela deve reinar”. Além disso deveria fazer parte das 
práticas regulares da escola, o recurso “a todos os meios que a criança possa sentir 
naturalmente”. Eram eles “os trabalhos artísticos”, a “música e o canto, sobretudo o coral”, 
as “representações teatrais infantis”, as “leituras”, os “passeios e excursões”, as “festas 
escolares” e as “projecções e cinematografia” (Vasconcelos, 1921: 287). Palyart Pinto Ferreira 
começava por colocar o problema a partir do seu inverso, o desinteresse. Este era, para si, a 
causa directa do “aborrecimento natural” da criança face “ao emprego da quadrícula e do 
papel estigmografado” que continuavam a ser os modos a partir dos quais o aluno tinha 
acesso a práticas artísticas na escola (Ferreira, 1916 b: 341). Esses traços, que reportava 
“incompreensíveis” na representação de objectos que a criança não poderia ver, eram uma 
herança dos métodos de ensino do desenho do século anterior. Certamente se posicionaria 
contra Guillaume pois que apontava o apagamento de outros métodos, bem mais profícuos, 
também dessa data, como os de Félix Ravaisson.  
 O enquadramento teórico destas perspectivas pode ser encontrado não no século 
anterior, mas no de Rousseau que, tendo sido o primeiro, em França, a propor o estudo do 
desenho a partir do natural, havia caído no erro, para Gabriel Compayré, ainda ano século 
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XIX, de “extremar de um modo absoluto o desenho de geometria”. Mas havia sido Rousseau 
a estruturar o terreno profícuo à natural tendência da criança para desenhar: “’as crianças, 
que gostam muito de imitar, fazem todas por desenhar; desejava que meu filho cultivasse 
esta arte, não precisamente pela própria arte, mas para obter certeza de olhar e mão 
flexível’”. No geral, importava muito pouco, para Rousseau, que o seu Emílio soubesse “’tal 
ou tal exercício’”, desde que adquirisse “’a perspectiva dos sentidos e o bom hábito do 
corpo’”. O importante seria que Emílio desenhasse, tendo “’à vista o próprio original e não o 
papel que o representa’”. Seria mesmo persuadido a “’desenhar de memória’” para que se 
habituasse, nos períodos de observação, a fixar de tal modo os objectos que estes se 
gravassem na sua memória. “’Sei muito bem’”, escrevia Rousseau, “’que deste modo ele só 
rabiscará por muito tempo coisas sem semelhança alguma’”, que os contornos e o traço 
próprio dos que muito desenham seria atingido já tarde, mas “’em compensação contrairá 
certamente uma maior precisão de vista, uma mão mais segura, o conhecimento de 
verdadeiras relações de grandeza e de figura’” (citado em Compayré, 1896 a: 418, 419). 
 E não se pense que a geometria era completamente negligenciada pelos educadores 
do início do século. Tudo se tratava de um equilíbrio e de um saber trazer as matérias até à 
arena da sala de aula. De ora em diante, a criança era o centro de qualquer acção a 
empreender, e por isso Pedro Guedes, professor de desenho na Casa Pia de Lisboa, 
sublinhava a sua convicção de que era a forma “atraente” e “verdadeiramente intuitiva” com 
que a geometria era introduzida nos planos de estudos que determinava o seu valor e 
alcance. Para corroborar a sua posição trazia uma passagem recente da revista Les Arts 
français. Nela pode ler-se que aos olhos desses autores se tornava necessário ‘disciplinar a 
imaginação da criança’, dando-lhe as ‘primeiras noções de geometria’ de tal modo que esta 
reconheceria nos objectos quotidianos, as superfícies geométricas. O seu olhar ficaria 
regulado pelas faces, tal como Cézanne, havia proposto: “triangles, carrés, circonferences”. 
Mas nem por isso Pedro Guedes deixava de alargar o espectro das possibilidades de 
desenhar, mostrando já a imensa panóplia de modalidades e funções do desenho. O desenho 
cotado era considerado pela sua relação de excelência com o desenho industrial, e iniciava-se 
logo nas classes elementares porque fazia ‘parte da bagagem técnica’ do ‘operário da elite 
moderna’, asseverava este professor apoiando-se em Réné Leblanc. O desenho de imitação, à 
vista e de memória, tinha “grande alcance educativo”, porque deste modo a mão se libertaria 
em ‘croquis’ tão necessários a qualquer profissão (Guedes, 1922: 392, 393). 
 Em 1911, o Nouveau Dictionnaire de Pédagogie de Ferdinand Buisson voltava a publicar 
dois artigos relativos ao desenho. Um, de carácter histórico, escrito por Maurice Pellisson e o 
outro sobre o método intuitivo do desenho, por Quénioux. Pellisson recordaria a batalha 
teórica que havia oposto Guillaume a Ravaisson no século XIX, para sair, agora, Ravaisson o 
vencedor. O método geométrico começava a dar provas do seu declínio, vindo agora 
substituí-lo, em França, um método experimental de ensino do desenho que tomava por 
ponto de partida a observação directa da natureza. O desenho geométrico, de carácter 
impessoal, via-se substituído pela impressão pessoal que o modelo produziria no espírito da 
criança ou do jovem e que seria expresso pelo desenho. O método intuitivo do desenho 
começava por estabelecer a primeira regra: adaptar os programas à psicologia infantil. O 
problema era muito mais abrangente do que a determinação de uma receita prática para o 
ensino do desenho. A iniciação estética estabelecia-se como o princípio necessário a fortificar 
e completar a faculdade que se deveria colocar lado a lado com a razão, ou seja: o 
sentimento. Para justificar a presença da educação artística no processo formativo das 
crianças, voltava a sublinhar-se o carácter moralizador da arte, mas agora não apenas de um 
ponto de vista utilitário, mas antes como forma de cultivar a ‘beleza’ e a ‘verdade’. Uma 
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educação que tivesse por ponto de partida as emoções estéticas providenciaria um ‘homem 
melhor’ (Quénioux, 1911).  
 Em 1927, para o ensino primário, já se dizia que o desenho, “cultivado nas suas 
diferentes modalidades” contribuía para a educação geral do aluno e portanto teria por fim 
“habilitar os alunos com um instrumento de trabalho e expressão do pensamento”. O 
desenho entendido agora como pensamento. E sem “precipitações”, com uma “grande 
persistência e confiança”, sem “qualquer desânimo”, devia-se conduzir o aluno a uma 
realização que buscava superar-se a si mesma. Mesmo os “menos bem dotados”, 
conseguiriam executar “trabalhos limpos, correctos, quer usando apenas lápis e borracha, 
quer usando ou utilizando bem a régua, o esquadro e o compasso”. O papel recomendado 
era agora “liso” e “muito limpo e bem conservado”: “condena-se formalmente o uso de 
papel quadriculado, excepto para a realização de certos exercícios de geometria e execução 
de projectos de decoração” (Portaria 5060, 21 de Outubro de 1927).   
 De permeio, ia ficando claro que o conceito de liberdade, tão comum no campo 
artístico, se aproveitava no campo da conceptualização da infância. Vemos operar-se  a 
transferência entre a ideia de infância para a figura do artista, e da imagem do artista como 
criança, para a própria categoria da infância. Era na formulação desse intercâmbio que Faria 
de Vasconcelos se fixava. Dizia que não havia “invenção artística, moral, científica” que não 
fosse “de certo modo actualização e aplicação de algumas virtudes características da 
infância” (Vasconcelos, 2010 [1934]: 13). Numa primeira abordagem da questão, vislumbra-se 
já a tónica de naturalidade que se depositava na infância como um período 
excepcionalmente criativo: 
 

“Sem uma vigorosa plasticidade ou capacidade de se modificar e de se 
renovar, sem uma incessante e viva curiosidade, sem o poder da fantasia e da 
imaginação criadora, sem o amor ao jogo, que é ensaio e que é risco, sem a 
visão ingénua e directa que exclui toda a rotina, sem o estado de graça, de 
entusiasmo e de alegria, sem o dom de si próprio que se entrega com 
optimismo e confiança, sem a fé que actua e a acção que vai direita ao seu fim, 
não há artistas, nem sábios. 
Ora estas qualidades são as qualidades da infância, princípio da vida e 
condição de progresso” (Vasconcelos, 2010 [1934]: 13). 

 
 Palyart Pinto Ferreira arrojava no alcance do dito: “a criança é artista por 
temperamento”. Sobre o mais pequeno tema ela conseguiria as mais mirabolantes fantasias e 
as mais “inesperadas concepções”: mas ponto assente continuava a ser o de que a criança 
aprenderia por imitação. A sua “bela faculdade de imitação” vista como “um dos melhores 
pontos de apoio para o desenvolvimento da sua mentalidade” (Ferreira, 1920 b: 334). 
Fantasia e liberdade par a par com a imitação? A articulação acontecia pela presença dos 
‘grandes ilustres’, das imagens da arte, das boas ilustrações, dos bons e legítimos exemplos. 
 Na década de trinta do século XX era Paulino Montez, arquitecto, a dizer que o 
desenho era um problema, e como tal, deveria ser resolvido. Discursava na Assembleia 
Nacional. Não imaginava melhor cenário do que instituir-se que os professores de desenho 
fossem os especializados em Belas Artes, porque só assim poderia ‘incutir-se’ no aluno do 
ensino primário ou secundário “o que na Arte há de belo e de elevado”. Apontava o lugar da 
indiferença em que o desenho vivia nos liceus, “como instrumento educador da mão”, 
servindo apenas um pensamento positivista de execução de traçados precisos. No ensino 
primário, encontrava deficiências semelhantes. O segredo estava na fórmula mágica da 
“atracção e simpatia” que, na generalidade, qualquer criança manifestava pelos exercícios de 
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desenho, “mesmo os adequados ao desenvolvimento metódico e progressivo das suas 
faculdades” (Montez, 1936: 19). 
 Na arena internacional, o pragmatismo do filósofo americano John Dewey informava 
também essa naturalização da tendência da criança para as actividades de carácter artístico. 
Definia o problema característico dos primeiros anos de escolaridade como sendo o de 
“aproveitar os impulsos naturais e os instintos da criança”, utilizando-os como a via de 
acesso a “um plano mais elevado de percepção e raciocínio” (Dewey, 2002: 110). A partir das 
teorias contemporâneas do inconsciente, Dewey vinha colocar a arte como um modo de 
satisfazer necessidades intrínsecas do sujeito: “unconscious activities are realities, and the 
newer biology is making it clear that such organic activities are just of the kind to re-shape 
natural objects in order to procure their adequate satisfaction, and that the re-shaped object 
will be marked by the features known to belong to works of art”. Tudo aquilo que 
encontrava expressão através da arte reverberava os seus efeitos na própria experiência e era 
essa a máxima razão da sua absoluta necessidade na educação: “for to make of paintings an 
educational means is to assert that the genuine intelligent realization of pictures is not only 
an integration of the specialized factors found in the paintings as such, but is such a deep 
and abiding experience of the nature of fully harmonized experience as sets a standard or 
forms a habit for all other experiences” (Dewey 1964 a [1926]: 145, 148). 
 A liberdade começava a querer impor-se no discurso oficial. Nos programas do 
ensino liceal de 1936, fazia-se notar que muito embora o desenho fosse um ramo do saber 
que se apresentava de uma forma tríplice, – desenho geométrico, de invenção e à mão livre –, 
a verdade é que deveria agora dar-se mais ênfase ao desenho de invenção e ao desenho de 
imitação à mão livre. No desenho de invenção era de evitar que o aluno copiasse, o que aliás 
faria com que o desenho de invenção perdesse “todo o seu carácter educativo”. A cor fazia o 
seu intróito sob a forma da opacidade do guache e presa às grelhas das teorias da cor, quer 
nas suas qualidades harmónicas, quer complementares ou contrastantes. No desenho de 
imitação à mão livre, o legislador advertia logo: “é vedada a utilização de modelos de 
estampa” e “igualmente é de reprovar o uso do esfuminho e do lápis Conté”. Com o fim dos 
esfumados, vinha impor-se a linha, de contorno e a lápis preto, ou então, alargando o 
desenho de modelos à representação também da cor ou interpretando o claro-escuro a lápis 
preto. Por onde começar, no confronto com o modelo? O aluno deveria lançar-se à 
representação, mas caso se verificasse “a dificuldade de compreensão de algum modelo”, 
por ora, o professor era ainda autorizado a desenhar, “no quadro preto, à vista dos alunos, a 
sua explicação, mostrando qual a ordem construtiva a empregar”. O professor evitaria “fazer 
emendas no desenho do aluno”, para essas correcções as margens do próprio trabalho 
serviriam, não interferindo, desse modo, com o trabalho do autor (Decreto 27085, 14 de 
Outubro de 1936). 
 Surgia o desenho livre. Na reforma do ensino liceal de 1948, vinha inscrever-se 
directamente o discurso da psicologia na pedagogia. Propunha-se que do programa de 
desenho fizesse parte o desenho livre e explicava-se que por desenho livre se entendia a 
parte da disciplina do desenho “em que o aluno usa livremente a imaginação, recorre 
livremente à memória e à observação e escolhe também livremente os materiais com que 
trabalha”. Mas logo se advertia que esta extrema liberdade não significava “o abandono do 
aluno a si mesmo”. Pelo contrário, era nesta, mais do que em qualquer outra área disciplinar, 
que o professor assumia o papel de condutor do aluno. O poder pastoral tomava forma sob a 
modalidade da “assistência” e “orientação”, “pois o conselho, a sugestão e o ensinamento” 
tinham quase sempre de ser dados individualmente. E eis que se relembrava o austríaco 
Franz Cizek que, ao tempo em que Portugal continuava entusiasmado no nevoeiro 
stigmográfico, em “final do século XIX descobriu nos desenhos espontâneos das crianças um 
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belo e útil caminho educativo”. Tal caminho assentava num só princípio: “toda a criança 
possui o poder inato de criar” e “cabe à escola aproveitá-lo e desenvolvê-lo” (Decreto 37112, 
22 de Outubro de 1948). Seguia-se toda a elaboração psico-pedagógica das idades e do 
desenvolvimento, a mostrar que a infância e a juventude eram o sector mais intensamente 
governado da existência individual (Rose, 1990: 121): 
 

“Até à idade de 11 anos, em regra, toda a criança narra, escreve ou desenha 
sob uma forte influência da imaginação. Por isto, até esta idade deve o ensino 
do desenho fazer-se tomando principalmente em conta esta faculdade” 
(decreto 37112, 22 de Outubro de 1948). 

 
 Cada criança teria uma personalidade única ainda que se desenvolvesse numa 
plataforma de estádios de desenvolvimento universais. As crianças não eram já as folhas 
brancas nas quais os adultos podiam escrever as linhas, os ângulos, e as curvas das 
convenções artísticas (Stankiewizc, 2007: 19). Entre ser criança ou artista, a distância tornava-
se ambígua. A linguagem propagava os conceitos da arte moderna: natural, expressiva, 
espontânea, colorida, passavam a enquadrar o olhar das produções ‘artísticas’ da criança. O 
tema não era completamente novo em Portugal. Para José Pereira, escultor e professor na 
Escola Industrial Afonso Domingues, este desenho caracterizava-se “pela liberdade da 
criança desenhar o que mais lhe agrada e quando lhe aprouver” (Pereira, 1924: 41). Tanto o 
desenho, quanto a modelação ou a pintura, eram definitivamente vistos como formas de 
expressão de elevados potenciais educativos que, assentando na liberdade, não poderiam 
senão partir do ‘obrigar’ “a criança à iniciativa” e que, contribuindo para a formação da sua 
inteligência, “quando seriamente postas em prática” e tendo em vista acima de tudo “a 
actuação do aluno”, “pessoal e reflectida”, ajudavam “a moldar-lhe a personalidade”. Se no 
passado se perseguia “a perfeição da técnica”, a contemporaneidade dos anos quarenta do 
século XX mostrava que, “sem esquecer a perícia manual”, se procurava “desenvolver a 
capacidade de expressão, o poder criador e o gosto artístico, de modo a influírem útil e 
beneficamente através da vida” (Decreto 37112, 22 de Outubro de 1948). O poder das artes 
estava na salvação que potenciavam do próprio ‘eu’ do aluno. Veremos à frente como este 
‘eu’ se foi construindo psicologicamente. Este desenho via-se equiparado à linguagem em 
termos de evolução e como linguagem significaria primeiro que tudo, expressão (Pereira, 
1924).  
  Nas mentes de 48, com evidentes repercussões para a actualidade, dizia-se que a 
variedade dos meios era “uma das formas de despertar o interesse nos alunos”, bem como 
uma via para “procurar a revelação das suas personalidades”. E por isso o professor teria 
sempre presente que nos trabalhos de desenho livre, principalmente nos primeiros, 
importava “muito mais a forma pessoal da expressão do que a perfeição técnica”, ainda 
assim, numa ambiguidade própria de quem se dá conta que o estado da arte não se deixa 
submeter a uma definição de dicionário, sugeria-se que o caminho a seguir fosse, 
simultaneamente, o da “perfeição técnica” e o do “valor artístico”. Era o estatuto da infância 
a tornar-se realidade: “nas manifestações artísticas infantis, de início desajeitadas, há uma 
capacidade de expressão plástica de singular e atraente harmonia cromática, há um desenho 
cheio de ingénua beleza”. Toda uma arte, embora não se tratasse da formação de artistas, 
“que na idade própria se deve cultivar”. Óbvio se tornava, uma e outra vez, que era com 
base no saber que o professor poderia actuar, ou antes, “sugerir”. Conheceria as 
características dos desenhos e das pinturas infantis e sugeria. Sugeria os materiais que se 
‘coadunassem’ “mais com a maneira de ser do aluno”, sugeria “o assunto mais interessante”, 
sugeria os “elementos” que ‘enriquecessem’ “do ponto de vista estético o desenho”, sugeria 
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“as cores” que tornassem “o trabalho mais belo”, sugeria “a eliminação de um ou outro 
pormenor” que prejudicassem “o conjunto da obra”. E ainda assim, a grande tarefa: a de que 
“o trabalho realizado por cada aluno seja pessoal”. Era necessário apontar o perigo do 
passado que havia enclausurado o desenho na cópia. Que todo o desenho feito no quadro 
preto, não o fosse com o pretexto da cópia. Só se desenharia para sugerir temas ou para 
cumprir a ordem explicadora da escola. “Qualquer cópia de desenhos”, insistia o legislador, 
“quer sejam feitos pelo mestre, quer de estampas, é absolutamente contrária ao espírito deste 
desenho”. O nome do desenho, livre, não era ao acaso. Este desenho não tinha “programa 
taxativo”. Tudo se baseava na criação de um dispositivo capaz de agilizar o impulso interior 
do aluno. A sala seria decorada com trabalhos dos próprios alunos, valorizando-se assim a 
sua acção, e servindo de um “estímulo constante”, “fonte de sugestões permanentes”. Os 
temas seriam a vida, “cenas que o aluno viveu ou vive”, para acentuar o carácter de escrita 
de si que o desenho assumia, mas também assuntos que repetidamente lhe seriam 
lembrados, como “as festas tradicionais” em determinadas épocas do ano, e aqueles outros 
assuntos que se ‘conjugavam’ “muito bem com a imaginação infantil”. O aluno imaginado, 
que seria a imagem para a qual o aluno real deveria caminhar a partir do desenho livre, 
gostaria naturalmente de temas da “selva africana”, da “vida na pré-história”, da vida na 
“China”, entre outros exotismos (Decreto 37112, 22 de Outubro de 1948).   
 Já na década de 50, Calvet de Magalhães vinha reforçar a ideia de que a imaginação 
da criança só tomava corpo e se concretizava através do desenho. Para além de “um 
poderoso instrumento de cultura geral e de cultura estética”, formava “o espírito e o 
coração”, assim como o “pensamento do ideal”. O desenvolvimento das habilidades, 
destrezas manuais e da sensibilidade assumia um carácter de produção de saber, para o 
professor, e terapêutico, para a criança. Era na contínua escrita de si que o desenho se 
incorporava no corpo infantil. Poder-se-ia dizer que “se ‘reproduz a imagem’ com palavras” 
e que “se ‘fala’ com representações gráficas”. O desenho, tal como as palavras, permitia “a 
intuição daquilo que ocorre na consciência daquele que nos falou com palavras ou com 
figuras”. O modelo é o modelo psicológico, mas também clínico, da escuta e do mapeamento 
que o psicólogo ou o médico efectuam sobre aquilo que o paciente ‘diz’ ou do estado em que 
o seu corpo se ‘mostra’. A tarefa do professor de desenho para a segunda metade do século 
XX revelava-se complexa: “ele tem de possuir, além de sólida habilitação artística, 
qualidades de psicólogo e de pedagogo e intuição paternal que lhe permitam [...] 
compreender o universo da criança e interpretar os seus sentimentos ocultos” (Magalhães, 
1952 a: 10, 14). 
 Aproximando-se, mais tarde ou mais cedo, o “enfraquecimento” da imaginação, 
resultante quer de um maior “senso crítico” quer de “uma tendência natural”, que levaria o 
aluno aos caminhos de uma maior objectividade, evidentemente que o que havia a fazer era 
deixar fluir essa vontade. O desenho deixaria de ser “expressionista” e iria preparando o 
aluno para o “desenho à vista”. Tudo se sucedia, na voz da pedagogia, naturalmente, e 
também naturalmente existiam já as zonas territoriais da acção. Evidentemente, segundo se 
dizia, a composição decorativa ligava-se ao desenho livre. Formas geométricas iriam agora 
servir de fronteira a “pequenas paisagens, figuras, flores, frutos, objectos, simples manchas 
de cor, etc., mas que se submetem neste ramo da disciplina às regras que as leis da 
composição decorativa estabelecem”. Os trabalhos deviam aplicar-se a situações concretas de 
decoração, ou seja, assumia-se o carácter de projecto, ainda que fosse o professor a 
determinar as tarefas “de acordo tanto” quanto fosse “possível com as tendências de cada 
aluno”. Progressivamente, este habituar-se-ia a encontrar não só o motivo mais adequado, 
como o seu desenho se tornaria “mais sóbrio” e a “combinação de cores mais harmoniosa” 
(Decreto 37112, 22 de Outubro de 1948).   
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 Para Betâmio de Almeida, quase na década de setenta do século XX, a "educação 
estética" era vista como uma "educação aberta" e reclamava já que esta não se deveria fechar 
numa única disciplina. "Há", dizia, "uma forma de apreciar literatura, de encadear e 
expressar raciocínios, de escolher música, ver cinema ou até conviver, que se reflecte no 
gosto de procurar atitudes elegantes e comungar com a Beleza". Mais de século e meio 
depois das cartas de Schiller sobre a educação estética do homem, e a escola portuguesa 
continuava "a aceitar com lentidão a necessidade da educação estética, e a admitir, como 
predominantes, os aspectos educativos que parecem ser de interesse mais imediato". Betâmio 
de Almeida recorria não somente a Schiller, mas a Goethe, a Herbart e ao seu contemporâneo 
Herbert Read, para mostrar o quanto a arte tinha um papel central na escola. Referia-se agora 
a dois novos conceitos: " inteligência visual e função estética" (Almeida, 1967: 9, 10). Uma e 
outra definiriam não apenas áreas teóricas mas modos de ser e de viver. Na sua descrição 
emergem as regras que geram os princípios acerca de quem a criança, como um tipo de 
sujeito, é, e aquilo que deverá ser no futuro. Como um efeito de poder, o saber é tomado 
como uma verdade, e não se questiona o modo como ordena e classifica aqueles que são os 
objectos da sua reflexão: 
 

"A aceitação de uma função estética humana necessária à vida, parece-nos 
algo, quando devidamente considerado na escola, capaz de ter as maiores 
consequências para um ajustamento do ser ao mundo exterior, e para uma 
consciência mais ampla sobre todos os fenómenos. Não devemos, todavia, 
deixar de considerar a possibilidade de esta função vital existir em graus de 
intensidade e níveis de qualidade, muito variáveis no ser humano e em cada 
sociedade, mas existindo sempre. E é desta realidade, que por vezes de forma 
indistinta existe no silêncio de nós mesmos, que parte o trabalho escolar para 
um desenvolvimento das percepções, da receptividade às descobertas, da 
consciência e capacidade de formular juízos de gosto. É lamentável que ainda 
não nos tenhamos apercebido da importância de um ensino visual moderno, 
de uma educação artística progressiva, especialmente para os estudantes de 
ciências e futuros engenheiros" (Almeida, 1967: 11). 
 

 Este discurso naturaliza a interioridade psicológica da criança e do jovem. A 
psicologia é 'o olho pedagógico' a que se refere Popkewitz (2004) para definir que o saber 
escolar não é apenas acerca da aprendizagem cognitiva, mas antes acerca dos modos morais 
a partir dos quais o aluno deverá relacionar-se consigo e envolver-se com o mundo. Deste 
modo, as capacidades tornam-se medíveis e quantificáveis e é nessa variabilidade, - que 
expõe a falta -, que a criança é tomada como o objecto de intervenção ao cuidado da 
pedagogia. Todas as tarefas se definiam como jogos de intuições, exploração de 
possibilidades, combinações, contrastes e semelhanças, ritmos e linhas de continuidade. Na 
enumeração desta gramática da visualidade envolvia-se a estrutura mental do aluno, através 
de "um adestramento voltado para a invenção e atitude de descoberta, busca de equilíbrio e 
de harmonia, incontestavelmente necessárias a todo o ser". A proposta de Betâmio fixava-se 
já não no desenho por si só, mas na educação visual e estética de "níveis didáctico-
psicologicamente graduados" (Almeida, 1967: 12). À medida que o discurso é examinado de 
perto, compreendemos que não é o saber artístico o lugar da intervenção, mas o governo da 
criança como agente moral. Na distinção estabelecida entre educação estética e artística 
percebe-se como a primeira é considerada como "uma educação da consciência em função da 
Beleza" e a outra como "uma educação que se projecta e radica na vida espiritual do ser" e 
como "catalisador da vida intelectual" (Almeida, 1967: 13). Estabelece-se uma fusão entre as 
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aprendizagens escolares e a conduta moral de cada sujeito. Popkewitz argumenta que "like a 
fish swimming in water, the psychological rule over pedagogy is so much part of the 
mentality of education that one does not question the medium of pedagogical translation, 
but only which terms are more effective or how to unify them" (Popkewitz, 2004: 11). 
  Deste modo, as ciências educacionais não apenas planeiam, como desenham a 
sociedade por meio do governo da criança enquanto aluno. Através da apreciação estética, o 
sujeito sairia do “caos emotivo”. A linguagem pedagógica ditava que “até à pré-
adolescência” a escola devia “limitar-se a práticas artísticas educativas” que estimulassem a 
expressão plástica espontânea. O que se pretendia era fabricar tipos de sujeitos, utilizando a 
expressão de Ian Hacking (1999). Para Hacking ‘certos estilos de pensamento’ fabricam 
‘certos tipos de pessoa’ e esses tipos, vistos como ‘classificações’, são ‘interactivos’, ou seja, 
interagem não apenas com os sujeitos que são objecto da classificação, como com a 
classificação ela mesma. A ‘criança estética’ era a criança que estava exposta a experiências 
estéticas que transportaria para o futuro: 
 

“A experiência de criar, de procurar coisas novas de interesse estético, de 
descobrir e estar atento até a fenómenos fortuitos, dará à juventude uma 
experiência que se transferirá para a vida futura” (Almeida, 1967: 15). 

 
 Betâmio de Almeida recorria a John Dewey para explicar a ligação que a arte 
estabelecia com as qualidades visíveis da vida quotidiana, introduzindo-se, deste modo, na 
esfera mais ordinária da vida, a possibilidade da “’transformação moral das actividades 
humanas em factos de valor artístico’” (Almeida, 1967: 15). A cópia como processo e como 
actividade continuava a ser banida, com cada vez maior intensidade, do discurso de 
educadores como Betâmio. O princípio desenvolvido não era diferente daquele que no 
próprio ensino artístico de belas artes se havia manifestado e era, aliás, numa consonância 
com o lugar e o estatuto do artista da modernidade que tal pensamento encontrava espaço. 
Não se poderia considerar que não se aprendia copiando, mas o trabalho da cópia 
negligenciava as funções mentais ligadas ao acto da invenção. Cumpre recuperar a 
centralidade do argumento que, agora, se encontrava enquadrado pelos estudos 
psicológicos.  
 Wolfang Metzger, discípulo de Kohler e psicólogo na Universidade de Munster, 
chamava a atenção para a possibilidade e até a vantagem de, logo pelos seis anos, deixar que 
a criança fosse influenciada pela presença de desenhos. “Mas, ao que parece, não é qualquer 
tipo de desenho que é conveniente, pois também foi verificado que há não só influências 
positivas, como também negativas”, explicava Betâmio de Almeida (Almeida, 1967: 16). Era 
então que a ciência criava o seu próprio problema como uma ficção e como uma realidade, o 
de saber quais os quadros e quais as gravuras que deviam estar nas paredes da escola e quais 
os textos e ilustrações dos livros didácticos: 
 

“A educação estética através da influência de obras de arte é um problema 
delicado para as idades infantis, e de que os professores se têm alheado, 
deixando ao comércio essa tarefa” (Almeida, 1967: 17). 

 
 Problema linear mas não de simples solução. Em Portugal registava-se uma 
nebulosidade quanto às vantagens da educação estética. Se era claro que a educação física, a 
lógica e a moral tinham fins muito objectivos, o mesmo se não verificava para este domínio 
do sensível que era mesmo reclamado como o elemento de ‘equilíbrio’ de todas as funções 
do ser humano.  
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 O elo de ligação de toda esta geração de educadores era o de uma natureza específica 
da infância, que levava tão naturalmente a que a criança encontrasse nas actividades 
artísticas um foco de atracção. Mais óbvia esta ligação se tornava no discurso daqueles que já 
em finais da década de cinquenta se empenhavam na ‘educação pela arte’53.  
 Em 1979, a Revista Arte Opinião abria as suas páginas com palavras provocadoras que 
reflectiam o estado do ensino artístico na já então denominada ‘educação visual’. Reclamava-
se um outro estatuto para a educação artística na escola, não como ‘o parente pobre’ em 
comparação com as outras áreas de conhecimento escolares: 
 

“Relacionada histórica e culturalmente com a noção de que junto com o artista 
anda a miséria de braço dado e ainda um certo grau de excentricidade, 
complacentemente tolerada, persiste hoje com bastante peso, apesar de tudo, 
essa ideia consolidada nos tempos longínquos do mundo artístico do Paris-fim 
do século XIX. Há pois que, e só por exemplo, actuar de tal forma que a nossa 
velha conhecida bilha de barro, matreira e simetricamente decalcada para 
agradar ao sonolento professor de desenho se estilhace ruidosamente e de 
uma vez por todas” (Arte Opinião, 1979: 1). 

 
 
As lentes da alquimia no ensino do desenho 
 
 Na sua transferência para a arena escolar, a arte via-se filtrada pelo discurso da 
pedagogia e, nesse percurso, também a figura do professor de arte se tornava num objecto de 
governo e simultaneamente governado pelas lentes de uma psico-pedagogia normalizadora. 
Aquilo em que neste momento me centrarei é na análise do discurso tecido em torno da 
questão do saber essencial à prática do professor de artes, em especial de desenho, muito 
embora, em Portugal, a formação específica destes professores se tenha efectuado e 
coincidido, na sua máxima expressão com o próprio percurso académico de formação em 
belas artes. Relacionado com este foco estará, igualmente, o da transformação do saber 
artístico em matéria escolar. 
 “Não pretendo aqui um retrato original do professor de desenho tal como se pode 
idealizar”, eram estas as palavras de Calvet de Magalhães a abrir um relato de uma 
‘observação clínica’ realizada pela técnica de ‘exame de produtos’ durante todo um ano 
lectivo: “de ver como um professor foi levado cada vez mais a orientar-se no sentido das 
preocupações psicológicas, como adaptou o ensino a essas preocupações”. Os objectos de 
observação situavam-se na maneira de desenhar do aluno, “mais importante que a matéria 
desenhada”, na “relação entre a inteligência geral e o desenho”, no “desenho do natural e os 
mecanismos elementares do desenho-cópia”, nos “testes”, nas “questões de método”, nas 
“funções periféricas” e nas “funções centrais do desenho” (Magalhães, 1950 a: 21). Neste 
discurso há uma sobreposição de técnicas de governo que permitem pensar a infância ou a 
adolescência como categorias às quais corresponde uma imagem que o professor 
(re)conhecerá a partir de um olhar capaz de traduzir a ‘realidade’. Articulados de normas 
que correspondem a uma sabedoria prática que não é outra coisa senão um efeito de poder. 

                                                
53 A expressão de ‘educação pela arte’ que em Portugal deu nome a uma associação que se oficializou em 1957 e 
teve como figura de vulto Arquimedes Santos, com o mesmo nome de um livro de Herbert Read que haveria de 
ser, geração após geração, mobilizado no discurso dos educadores portugueses, pretendia evidenciar “a 
importância da actividade pedagógica pelas expressões artísticas no desenvolvimento bio-sociopsicológico das 
crianças” (Santos, 1989: 31). O seu âmbito de actuação era total no que ao governo da infância dizia respeito. 
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 Tome-se agora o discurso de Betâmio de Almeida num artigo que o autor intitulou ‘O 
professor de desenho, sua função’. A primeira questão que de imediato lhe surgia era aquela 
relativa à escola em que deveria receber formação um tal professor. As soluções que no país 
se encontravam em cerca de cem anos no que ao ensino secundário dizia respeito eram, 
“mais ou menos”, de “recurso”. A resposta encontrava possibilidade no imaginário daquilo 
que deveria ser a educação artística na escola, e esta, embora nunca de produção artística se 
tratasse, era na figura do professor que era também, e acima de tudo, artista, que se 
desenhava: 
 

“Muita da bagagem, científica e artística, de que este professor necessita, em 
nenhum outro lugar, que não seja uma Escola de Belas Artes, se pode adquirir. 
É verdade que para lá da oficina séria, suada, deve o professor de Educação 
Visual preparar-se nos domínios da Psicologia Experimental, Estética e 
Pedagogia e, talvez, não só” (Almeida, 1979: 9). 

 
 Começava a ficar claro à mente de todo e qualquer professor, independentemente da 
área de saber, que a teorização concebida nas redes da psicologia configurava-se como  
aquela que permitia pensar a criança ou o jovem a ‘administrar’ e que o conhecimento 
‘experiencial do professor teria de ser necessariamente valorizado, ainda que sem se 
questionar e reconhecer “que essa teorização é um efeito de poder normalizador” 
(Popkewitz, 1998: 93). Rocha de Sousa, professor na Escola Superior de Belas Artes de 
Lisboa, juntava também a sua voz ao debate acerca da formação de professores de índole 
artística para a conceber como um problema “há muito marcado pela indolência cultural de 
governantes e governados”. Não fosse embora o seu propósito o de historiar os factos que 
explicariam tal estado, “detalhe por detalhe”, diria “apenas que houve tempo em que, a par 
de cursos artísticos propriamente ditos, se tinha constituído um Curso de Professores de 
Desenho e que esse Curso procurava responder ao modelo de ensino, de nível secundário, 
que se praticava entre nós” (Sousa, 1979: 70). Razões a seu ver de ordem económica e de 
controlo do Estado teriam contribuído para o seu desaparecimento: 
 

“Por se entender que os Cursos Superiores de Formação Artística – 
Pintura, Escultura e Arquitectura – poderiam garantir de melhor 
maneira a capacidade bivalente para a exploração plástica e para a 
docência em torno dela” (Sousa, 1979: 70).  

 
Ora, considerando-se as duas Escolas Superiores de Belas Artes, de Lisboa e Porto, 

como “aparelhos do Estado”, “com directores nomeados e programas meticulosamente 
fiscalizados”, iluminava-se a paisagem que permitiria perceber o fim último do Governo ao 
deliberar o fim do dito curso de professores de desenho e ao circunscrever essa problemática 
ao nível das duas Escolas oficiais: “colocar o problema da criatividade no domínio das 
imagens convenientes que o regime desejaria para emblema e perfil” (Sousa, 1979: 70, 71).  

Do que falava, era de uma reorganização do campo cultural no sentido de uma 
materialização consentida pelos próprios actores, “sistemática e tentacular”, transformando 
“as letras e artes, as técnicas e ciências” em “elementos e factores do regime” (Ó, 1999: 30). 
Passado já esse tempo, Rocha de Sousa insistia, uma vez mais, na necessidade em construir 
um modelo profissionalizante de formação de professores para as artes, campo visto na sua 
especificidade muito particular: “nesta zona do conhecimento, nesta área de uma inteligência 
específica, o importante não é transmitir meras informações”, porque, “ensinar a ver é a mais 
difícil das artes”: “passa pela ciência e não recusa a poética” (Sousa, 1979: 73). O que 
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transparece é o percurso alquímico a que qualquer matéria escolar é sujeitada no sentido de 
se tornar ensinável e aprendível por sujeitos que não sendo cientistas ou artistas, mas 
somente alunos e futuros cidadãos, têm que aprender a ver e a resolver problemas. Assim, 
explica Popkewitz, pode dizer-se que há uma alquimia que “fragmenta” em, por exemplo, 
“categorias de ‘domínio de conceito’” cada um dos saberes escolares, em registos 
psicológicos sobre a aprendizagem das crianças e a sua motivação, levando em conta o bloco 
etário fabricado pela expertise psicológica: 
 

“A ‘ciência’, a ‘matemática’, a ‘composição’ ou a ‘arte’ escolares são o 
conhecimento pedagógico que se adapta às expectativas relacionadas ao 
horário escolar, às concepções sobre a infância e às convenções do magistério 
que transformam o conhecimento e a investigação intelectual em uma 
estratégia para controlar a ‘alma’” (Popkewitz, 1998: 35). 

 
Betâmio de Almeida insistia no poder pastoral do professor de desenho. Ele era 

aquele que, acreditando ele próprio na ‘função estética’, deveria conduzir os seus alunos até 
ela e não somente deixá-los “à porta do mundo da Arte sem os animar para nele poderem 
entrar”. Não era nem no “exemplo”, nem no “sermão” que o problema devia ser colocado. 
Entendia que a “lição do professor de desenho” se fixava na “revelação de situações 
conducentes a cada um encontrar-se, dentro das suas potencialidades, com o fenómeno 
artístico” (Almeida, 1979: 9). Tal encontro estava então, e à partida, dependente do potencial 
necessário para aceder a espaço tão ‘sagrado’. O objectivo da ‘educação visual’ era o de 
desenvolver a análise visual do aluno. A ligação ao exterior e à sua experiência resgatavam-
se como os elementos cheios, de um currículo que não se queria vazio de sentidos. “Sem ver, 
o ser humano caminha num vazio agressivo” (Almeida, 1979: 10). Como ‘resolução de 
problemas’, o desenho ensinaria o aluno a ver, mas para o ensinar era preciso que o próprio 
professor aprendesse a ensinar: 
 

“A função do professor de Desenho processa-se de muitos modos e a partir de 
técnicas variáveis e através de múltiplos recursos auxiliares. Mas a que não se 
pode fugir é ao desenvolvimento sistemático de uma prática de organização 
de formas com sentido e, também, uma prática de recepção dessas ou outras 
formas visuais com projecção equilibradora para o viver” (Almeida, 1979: 10). 
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                    Fig. 18, 19 – ilustrações do artigo ‘O professor de desenho, sua função’, Arte Opinião, nº3, 1979 
 
 
 

Essa prática de organização correspondia ao planeamento da prática do professor 
através de grelhas conceptuais que informavam o seu olhar. Muito embora não refira em 
nenhum momento do seu texto as imagens escolhidas para o ilustrar, as relações 
estabelecidas entre uma e outra deixam o leitor perceber a distância que sete décadas 
colocavam no plano do pensamento que se pensava a ele próprio diferente. Para ‘ilustrar’ o 
ensino secundário em 1907, Betâmio utilizava um desenho de ornamentação arquitectural, 
talvez de um friso, e para o de 1977, a escala métrica modulor. Nesta segunda ilustração, o 
corpo humano como unidade de medida que se mede a ela própria, articulava-se como a 
metáfora de um ensino mais à medida daqueles que se têm a educar e de um alvejado 
‘equilíbrio’ no viver.  

Lígia Penim nota que a “disciplina [de desenho] foi temperada de psicologia a fim de 
dar lugar à tecnologia de auto-governo. Este auto-governo não visava apenas a ordenação do 
pensamento, mas também a sensibilidade estética. O aluno progredia, apreendendo e 
acomodando a realidade externa” (Penim, 2003: 194). Deste modo percebemos o quanto, na 
sua própria prática, o professor incorpora o Estado nessa tarefa de salvação do aluno a partir 
da salvação da sua alma. O “verdadeiro objectivo” do processo educativo do desenho 
estabelecia-se em “abrir os olhos dos alunos à realidade viva e aumentar o panorama do 
mundo”. Colocada numa espécie de ‘cegueira’, a criança ou o jovem têm de ser conduzidos 
pelo professor que terá como tarefa “disciplinar os poderes de expressão inatos sem os ferir” 
e “resolver o problema de estimular a actividade e fazer com ela um ensino sem destruir os 
impulsos espontâneos de expressão gráfica” (Magalhães, 1950 a: 28). Não é apenas a criança 
que se encontra regulada, mas também o professor. O discurso que se desenvolve na voz 
daqueles que ensinam não se reduz ao conhecimento enquanto saber, mas muito mais aos 
modos como ‘chegar’ ao aluno e atingi-lo na sua interioridade. Só esta impressão deixa o 
gosto de que o aluno absorve aquilo que se confeccionou como adequado ao estado que se 
julga o seu. Recentemente, Thomas Popkewitz comparava os diversos ‘ingredientes’ que 
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compõem a infância e a adolescência, aos ingredientes que compõem um bolo54. Num e 
noutro caso é a mistura de porções específicas de diferentes ingredientes que dão forma ao 
produto final, e, no entanto, aquilo a que no final se tem acesso é, precisamente, a essa forma 
acabada que constitui ora o bolo, como uma classe particular de comida, ora a categoria 
infância ou adolescência, como um tipo de sujeito. Tomando este processo que desconstrói o 
‘acabado’ mostrando as suas regras de produção, percebemos nas palavras de Calvet de 
Magalhães precisamente a inquestionabilidade do acabado, aqui entendido como a 
arquitectura natural: 
 

“O que verificamos é a existência de uma espécie de estádios, instantes, psico-
escolares de desenvolvimento mental ou de evolução de carácter, que se 
agrupam com extrema diversidade nos indivíduos cujo equilíbrio mental e de 
carácter é perturbado pelos começos da grave crise da sua transformação” 
(Magalhães, 1950 a: 22). 

 
Tal crise, coincidente com a ‘adolescência’ exige que o professor se aproxime do 

aluno, que o perceba, que lhe leia a alma. Em face de qualquer produção artística do aluno é 
então preciso que o olhar do professor se fixe não tanto no domínio da representação gráfica 
pelo desenho, mas “nas intenções do autor” e sempre que possível, ao invés de reprimir, 
antes incentivar “a predisposição tão frequente dos alunos para desenhar nas margens dos 
seus cadernos”. Qualquer acção do aluno encontra um território significativo ao nível da sua 
viagem para a mesa de raio-x e de dissecação da interioridade. A escrita de si, que mais não é 
do que a exposição de um ‘si’ que se imagina livre de regras, “as margens dos cadernos” ou, 
agora mais comum os diários gráficos, “ilustram-se agora impunemente com esboços que o 
professor já não reprova como atentatórios da dignidade dos estudos”. Ao contrário, o aluno 
é levado a descobrir-se em qualquer acção que efectue. “O papel do professor é o de sugerir e 
incutir no aluno a fé em si próprio, favorecendo o que existe de genuíno e pessoal no 
trabalho do aluno” (Magalhães, 1950 a: 34). O mito da originalidade da produção que se quer 
artística, tem de ser trazido até à arena escolar como única forma de conceber a narrativa da 
verdade e da salvação do ‘eu’ do aluno. Ainda que não seja o aluno a falar, o professor fala 
por ele e fá-lo a ele, graficamente, falar: 
 

“O aluno desenha mais espontaneamente do que fala, e, para ele, a imagem 
gráfica é o meio de se encontrar a si próprio, de exprimir aquilo que um 
vocabulário insuficiente nem sempre lhe permite dizer, pelo que as suas 
manifestações de espontaneidade, exuberância e indisciplina são importantes 
para o professor como base de iniciação da actividade gráfica. A imposição 
dos motivos a desenhar quebra a espontaneidade do trabalho” (Magalhães, 
1950 a: 35). 

 
É no sujeito ‘perdido’ e ‘insuficiente’ que o discurso da pedagogia, não pensando as 

grelhas de sentido no qual se funda, se constrói como a narrativa de salvação da alma das 
crianças e dos jovens. E nisto se aproximam os discursos pedagógicos tecidos quer em torno 
do desenho, quer da matemática ou das ciências. É nesta alquimia comum que se encontra 
governada a criança enquanto aluno, mas também a figura do próprio professor. Estas 

                                                
54 Conferência realizada a 28 de Abril de 2011 na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, com o título 
‘Research and the utopism of contemporary empiricism in education’. 
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formas de ‘dizer’ e de ‘ver’ constroem-se nas teias das gramáticas psi55. Toda a reflexão que 
acompanha o olhar do professor é o próprio arquivo das práticas discursivas que encontram 
possibilidade. Tome-se agora como exemplo o desenho de uma aluna de Calvet de 
Magalhães, com 11 anos e o relatório que o professor constrói em torno dele. Sobre o 
desenho foi sobreposta a grelha de sentido que, num sistema de looping, afecta aquilo que se 
torna possível ver. A correspondência traçava-se pela aplicação de letras a territorializar cada 
parte do desenho. O extenso discurso com o qual deixarei já o leitor opõe modos e 
possibilidades de ser que, invariavelmente, gravitam entre a normalidade e a anormalidade. 
É, portanto, todo um pensamento construído em volta de pólos duplos acerca do potencial e 
daquilo que a criança é e daquilo que poderá ser. Abro apenas um parêntesis para dizer que 
a criança pode sempre ser tudo, porque esse ‘tudo’ não é mais do que o limite daquilo que é 
discursivamente pensável. Assim, depois de se fabricarem estádios de desenvolvimento da 
criança e correspondentes estádios do seu potencial, não há fricção alguma em misturá-los 
quando a criança revela habitar mais do que um em simultâneo. As lentes com as quais se 
olha a criança e a sua produção situam-na em espaços conceptuais de governo. O olhar 
clínico do professor estabelece-se numa quase ‘medicina’ da percepção que espacializa, em 
grelhas numéricas o que é da ordem do visual. O olhar é governado por um saber que é, 
simultaneamente, um ver. A ordem do saber passa da ficção à realidade neste contínuo de 
integração do visível no dizível. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
                Fig. 20 – desenho de aluna reproduzido por Calvet de Magalhães (1950 a) 
 

“Fig.1 – Maria Celeste, 11 anos. D.S.E. (livre), o primeiro desenho. Ficha: desenho de tendência 
narrativa de intenção realista; narrativa gráfica de tipo Epinal (os quadros são distintos uns dos outros 
mas faltando as linhas de separação) com carácter para o convencionalismo (simplificação progressiva 
das formas, supressão de pormenores que não têm um papel a desempenhar na narrativa, anotação 

                                                
55 O discurso psicológico é a dobra que a modernidade encontra para enquadrar as condutas dos indivíduos. 
Nenhuma conduta, por mais estranha que pareça do ponto de vista de uma inteligibilidade moral, é impossível. 
Qualquer manifestação, de loucura, de perversão, de desajuste social, de desequilíbrio afectivo, não infringe lei 
alguma. A partir do momento da sua manifestação, a conduta encontra, na sua formulação discursiva, o seu 
espaço de existência. Deste modo, aquilo que a conduta infringe é o próprio desenvolvimento óptimo da espécie a 
partir da exibição da irregularidade. Para ela são formuladas paisagens descritas por recurso às gramáticas da 
psicologia. O sujeito será imaturo, perverso, terá uma personalidade desestruturada, será desequilibrado, entre 
tantos outros estados passíveis de serem modificados pela colocação na máquina ortopédica da correcção ou da 
terapia. 
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das características, traçado rápido), as pernas são traçadas cada uma por uma linha vertical que 
mudando de direcção forma às vezes o pé e o resto da perna; o antebraço (A) foi emendado por 
correcção tácita; adição dum pormenor (B) determinado por associação de ideias; exemplaridade na 
posse dos grupos; fidelidade de recordação no carácter de algumas colegas, nos casos ocorridos no 
passeio, que provocaram a intenção do desenho e crescimento do tipo (C). Rebatimento no grupo que 
dança (D), nas árvores (E), piscina, etc.; figuração por transparência nos membros superiores da figura 
F, saia-calção da M.P.F. na figura C, em parte do grupo G e nas raízes de algumas árvores; colocação 
das árvores em pisos (H); realismo do gesto (I,J, G, K, C, F); modelo interior no desenho de memória 
(flores nas saias); negligência no desenho dos braços (G), das proporções topográficas árvores-
raparigas, barco-escada, raparigas-flores); realismo intelectual nos dois olhos de face em semblante de 
perfil (L); subsistência do realismo intelectual no realismo visual na figura I que está na posse do ‘ring’ 
quando o mesmo ‘ring’ é já lançado pela figura F para a figura A; automatismo no desenho da relva, 
pernas, árvores, etc. O pormenor sedutor (flores) é sempre desproporcionado pela atenção nele 
concentrada que ocupou o pensamento da autora; na proporção relativa das várias partes do conjunto 
não viu primeiro senão cada grupo e desenhou-o sem se preocupar com pô-lo em relação, sob o 
aspecto das dimensões, com as outras partes da composição, desenhou por fragmentos e obteve assim 
uma sobreposição de elementos feitos cada um numa escala diferente (processo empregado pelos 
pintores italianos dos séculos XIII, XIV e mesmo XV). Na evolução da representação da figura humana 
esta pertence, nos estágios de Rouma, ao de apresentação completa  do ser humano visto de frente e só 
uma figura (L) pertence ao estádio do perfil de transição; A forma de representação da figura humana 
é leve, viva, e alcança um grau de certa verdade sob  o aspecto da representação (permite a indicação 
de todas as partes do indivíduo) e o corpo das figuras ocupa o lugar importante que lhe pertence.  A 
representação geral do movimento situa-se  no terceiro estádio (movimentos  parciais independentes 
que ficam isolados nas figuras cujo conjunto fica ainda estereotipado) e apresenta uma importância 
capital na evolução do desenho da autora, pois é um aspecto da passagem do desenho-linguagem 
para o desenho-imagem (realismo visual); o grupo G está no entanto no quarto estádio, pois a pintura 
dos movimentos e das atitudes demonstradas de modo aliás imperfeito, evidentemente, a grande 
preocupação manifestada para fixar e caracterizar o movimento e a atitude das pessoas em pose 
fotográfica. 

Quanto à perspectiva observa-se um único aspecto tipo na representação, que pertence ao 
terceiro estádio da representação do espaço, pelo ensaio da notação de relação entre os vários planos 
sobrepostos,  sendo essas relações sobretudo marcadas pela direcção, pois impotente para desenhar as 
deformações da perspectiva dos corpos, a aluna conservou os esquemas habituais das suas 
representações, pelo que o desenho aparece como se fosse composto segundo vários aspectos. A 
análise deste desenho demonstra que a evolução da aluna não é constante, que há paragens e voltas a 
estádios anteriores, que a sua autora conduziu-se durante o traçado do seu desenho executando – 
impulsões motoras – todas as acções das personagens (as quais se apresentam no papel com forma 
rígida e neutra) fazendo caretas, trejeitos, e imitando a fisionomia das figuras, empregava as duas 
mãos no trabalho com predominância da direita, as figuras foram desenhadas começando pela cabeça, 
depois o corpo e as pernas; a adaptação muscular do movimento determinado pelas figuras, árvores, 
flores, impediu novas adaptações, o hábito tornou o movimento mais fácil, e a aluna, feliz com o 
achado da chapa visual do boneco-tipo, do boneco perfeito, reproduziu as mesmas figuras um grande 
número de vezes.  

No desenho das árvores a aluna está, segundo Rothe, na fase da superfície (copas 
representadas por bolas, como se fossem novelos colocados sobre tubos). Quanto ao colorido, que a 
zincogravura não deixa observar, é decorativo no vestuário, realista nas faces das figuras e nos 
vegetais (desde o verde inglês ao esmeralda), tentativa de colorido realista na água da piscina e no 
muro (G) e a mistura de colorido realista e decorativo nas flores, escada e braços. 
No teste Decroly, executado seguidamente a este desenho, a aluna situou-se no segundo estádio 
(aptidão média) e no teste Goodenough (medida da inteligência por um desenho) a valorização 
corresponde, segundo a escala da psicóloga americana, a uma idade mental de 12 anos e 11 meses; 
sendo a sua idade real de 11 anos obtemos um Q.I. de 101, o que na classificação das inteligências, 
segundo Terman, é normal” (Magalhães, 1950 a: 33, 34). 
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 Deste extenso relato-retrato gostaria de apenas deixar explícito que hoje nos é 
praticamente impossível empreender discussões acerca do ensino e de nós mesmos sem o 
recurso a categorias psicológicas. Mais adiante, procurarei explicar com mais profundidade 
esta questão, mas por agora quero sublinhar que o uso da psicologia nos nossos discursos 
não é neutro. De facto, ela é utilizada como uma tecnologia que dirige, administra e conduz a 
nossa própria conduta. 
 
 
Os trabalhos manuais: ‘poderoso agente educativo’ 
 

“A criança traz o cérebro nas mãos, fala principalmente com as mãos; 
eduquemos-lhe, portanto, as mãos” (Ferreira, 1914 b: 306). 

 
 A primeira metade do século XX registaria ainda uma prolixidade discursiva em 
torno das propriedades educativas dos trabalhos manuais na educação. Justamente, escrevia 
Faria de Vasconcelos, os trabalhos manuais eram considerados “como um dos mais 
poderosos agentes educativos” e essa era a razão pela qual deveriam adquirir o estatuto de 
disciplina escolar e não de mera ‘ocupação’ (Vasconcelos 2010 a [1934]: 81). Na portaria que 
vinha dar as instruções pedagógicas aos programas do ensino primário elementar em vigor 
pelo decreto de 12 de Outubro de 1927, insistia-se no valor que quer o desenho, quer os 
trabalhos manuais, possuíam para o desvendamento da figura do aluno: “é necessário 
estudar atentamente as tendências de cada um e delas tirar o melhor partido para a 
orientação do respectivo ensino. A análise inteligente de um desenho ou de um trabalho 
manual livremente realizado por um aluno explica muitas vezes atitudes, estados, 
possibilidades que não seria fácil descortinar por outro meio” (Portaria 5060, 21 de Outubro 
de 1927). Neste enquadramento, e pelo que anteriormente ficou dito a propósito do desenho, 
os trabalhos manuais revelavam-se como instrumento útil à produção de um saber sobre 
cada criança. O pressuposto era o de que qualquer actividade artística ou manual 
correspondia a uma actividade espontânea, num movimento de dentro para fora, deixando a 
transparente, nesse processo, a verdadeira ‘natureza’ do aluno. Uma vez mais anunciava-se 
urgente começar pela desconstrução da ideia naturalizada de que a ‘habilidade’ era condição 
essencial ao desenho ou aos trabalhos manuais: 
 

“É necessário que a escola prove, realizando, que todos os indivíduos normais 
podem, trabalhando, desenhar e modelar em barro com suficiente correcção, 
embora muito poucos disponham de aptidão natural bastante para que 
possam vir a ser pintores de arte ou escultores” (Portaria 5060, 21 de Outubro 
de 1927).   
 

 No ano seguinte, as instruções para a execução dos programas do ensino primário 
complementar eram mais claras face aos objectivos do desenho e dos trabalhos manuais: 
“pode dizer-se, sem grande exagero que, bem compreendidos os objectivos do ensino do 
desenho e dos trabalhos manuais, se encontra quase assegurado o reconhecimento prático da 
utilidade do ensino primário complementar na sua função de cultura geral, profissional e de 
selecção” (in Revista Escolar, 1928: 163). As primeiras experiências ao nível dos trabalhos 
manuais, no ensino primário, terão ocorrido em contextos muito particulares, que serão aqui 
focados a partir daqueles que sobre essas experiências escreveram na Casa Pia de Lisboa, no 
Colégio Militar ou na Escola Oficina nº1, tendo sido a partir destes contextos e 
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personalidades com eles ligadas que uma maior riqueza discursiva emergiu. No ensino 
liceal, apareceriam pela primeira vez em 1918 e especificava-se que “os trabalhos manuais 
educativos, sem perderem a sua feição própria, deverão ser relacionados com o que os 
alunos estudam nas aulas de matemática, física, química, geografia e desenho” (Decreto 
4650, 14 de Julho de 1918). Com uma carga horária de duas a três horas semanais, foi neste 
atravessamento disciplinar que os trabalhos manuais encontraram o seu primeiro perfil. 
 Adolphe Ferrière, professor na Escola de Ciências de Educação de Genebra, apontava 
as múltiplas vantagens pedagógicas dos trabalhos manuais para o desenvolvimento, do 
ponto de vista físico, psicológico e social, das crianças e dos jovens. Em número de sete, essas 
vantagens estabeleciam um percurso entre o indivíduo, a sociedade e a moral. Entre elas, 
falava na “sinceridade”, porque “no trabalho concreto não há mentira possível, nada a 
esconder”, resultava daí que “nada permite melhor ao pedagogo dar-se conta do carácter 
moral da Criança que vê-la trabalhar com as suas Mãos”. Apelidava os trabalhos manuais 
como uma “escola de cultura moral: “da mesma forma que o carácter moral da Criança 
transparece na maneira como trabalha manualmente, assim as marcas deixadas pelo trabalho 
manual se encontrarão em todas as actividades superiores do espírito; elas agirão no sentido 
da formação do carácter” (Ferrière, 1965: 82, 83). 
 Faria de Vasconcelos sintetizava essas vantagens para o contexto português: ao nível 
físico “satisfazem por um lado a necessidade de movimento, aumentam a força e a 
flexibilidade musculares, por outro lado dão às energias físicas o seu destino natural, que 
consiste em adaptar o indivíduo ao meio e o meio ao indivíduo”; a nível psicológico tornava-
se útil diferenciar entre os progressos que traziam às faculdades intelectuais e às faculdades 
em geral. Na arena da intelectualidade, “põem em acção e exercitam numerosas funções”. 
Educavam ao nível da observação, “acostumando os alunos a ver, a medir, a calcular com 
exactidão”, e treinavam igualmente a associação de ideias, pela constante comparação que 
solicitavam. Desenvolviam a imaginação pelo exercício de antecipar um objecto, quer 
mentalmente, quer pelo desenho. Numa palavra, fundiam a ‘inteligência prática’ com a 
‘inteligência crítica’. E faltava ainda especificar o seu contributo para as faculdades gerais: 
engenhosa adaptação, ou, como então o escrevia Faria de Vasconcelos, “coordenando as 
faculdades permitem a melhor adaptação do indivíduo ao meio, adaptação realizada graças 
ao espírito inventivo, que leva não só a criar objectos, mas a triunfar das dificuldades que se 
apresentam, para a satisfação das necessidades materiais e espirituais que a vida implica”. 
Na sua faceta social, os trabalhos manuais, para além da sua representatividade económica, 
ajudavam na formação de um carácter sincero e consciencioso de si mesmo: “o aluno sabe o 
que é capaz de fazer, conhece as forças de que dispõe, as aptidões que possui”. Adquiria, por 
este meio, a imagem justa do seu perfil (Vasconcelos, 2010 a [1934]: 82, 83). E tudo isto num 
misto entre trabalho e prazer.  
 Eram os trabalhos manuais, explicava Luísa Robertes, “o instrumento dos 
instrumentos”, pois “brincando, a criança se irá educando e instruindo”, teria a “impressão 
da mais inteira liberdade”, enquanto ‘disciplinaria’ “os seus instintos” e “todos os seus actos, 
mas suavemente, insensível mas despreocupadamente” (citado em Penim, 2003: 95). Sousa 
Tavares, professor no Colégio Militar, sublinharia os “hábitos da iniciativa, da 
independência, da ordem e da precisão, valiosíssimos factores da educação do carácter e da 
educação militar” (Tavares, 1913: 8). Lado a lado, não se opondo mas antes alimentando-se, 
liberdade e disciplina, figuravam como o par inseparável de toda uma geração de pedagogos 
e educadores filiados na Educação Nova. Procurava-se, fundamentalmente, “educar a mão” 
e por essa via “educar o cérebro”. Os trabalhos manuais educativos, afirmava Costa Ferreira, 
não só ‘adestravam’ a mão, tornando-a “mais fácil” e “desembaraçada para exprimir e ajudar 
a exprimir o pensamento”, como cumpriam finalidades mais elevadas de educação do 
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“espírito”, “fortalecendo a memória, adestrando a imaginação, despertando as aptidões, 
treinando a atenção, ensinando a observar, a ver, a sentir, a julgar, a comparar”, em suma, “a 
pensar” (Ferreira, 1914 b: 305, 306). 
 John Dewey falava na ‘escola ideal’, aquela em que a criança se tornava o centro e a 
sua vida o objectivo dominante. “Aprender?”, questionava o pedagogo americano. 
“Certamente, mas antes de mais viver, e aprender através e em interacção com esta vivência” 
(Dewey, 2002: 41). À dúvida que sabia pairar na cabeça de muitos cépticos face à Educação 
Nova, - se se partiria somente dos interesses ainda tão incipientes, arbitrários e 
desorganizados da criança, que só resultariam em desconsideração ou repressão pelo 
educador -, respondia com uma terceira possibilidade. Eis como liberdade, interesse e 
disciplina se conjecturaram na voz de Dewey: 
 

“Podemos dirigir as actividades da criança, exercitando-a de acordo com 
determinados vectores, e conduzindo-a assim a objectivos que são o corolário 
lógico da via escolhida” (Dewey, 2002: 42). 

 
 “’Se os desejos fossem cavalos, os mendigos nunca andavam a pé’”, era com esta frase 
lapidar que Dewey explicava que satisfazer desejos implicava “impulso” ou “interesse” para 
realizar esses desejos, mas colocá-los em prática envolvia a confrontação com obstáculos, 
“familiarização com materiais, dar mostras de engenho, paciência, persistência e vivacidade” 
o que, mutatis mutandis, significava só e apenas “exercício da disciplina” (Dewey, 2002: 42, 
43). Em Portugal, Adolfo Lima, insistia nos potenciais disciplinares, no poder de sublimação 
e desvio de tendências imorais, na educação do gosto e simultaneamente no sentido de self-
activity em que assentavam os trabalhos manuais: 
  

“Criam hábitos de asseio, de limpeza das mãos, do fato, do mobiliário. 
Educam a mão, tornando-a hábil ferramenta de imaginação criadora da 
criança. Educam todos os órgãos das sensações, tornando-os afinados, 
apurados, de grande susceptibilidade e fiéis criadores de percepções 
verdadeiras. Criam e desenvolvem a imaginação criadora, inventiva e 
construtora pela grande variedade de actividades que estimulam e de obras 
que podem ser realizadas, como, por exemplo com os trabalhos de papel e 
cartonagem. Educam o gosto artístico ou o senso estético, ‘pelas formas belas 
e perfeitas, pela decoração e pelo bem matizado e harmonia das cores, das 
linhas, das figuras, etc.’. Criam e educam o gosto pela perfeição, pela precisão 
e bom acabamento na execução dos trabalhos. ‘Satisfazem e cultivam a 
tendência da criança para a acção: alimentam esta tendência e orientam-no 
para o que é belo e útil’ (Roberto Seidel). ‘Despertam um interesse vivíssimo, 
assim como o prazer pelo trabalho e pelos frutos do trabalho; levam deste 
modo a criança a satisfazer, pelo seu esforço próprio, esse interesse e esse 
prazer’ [...] Moralizam, porquanto evitam todos os vícios que nascem da 
ociosidade ou desocupação” (Lima, 1932: 357, 358). 

 
Face a estas palavras só nos cabe afirmar o papel que os trabalhos manuais teriam no 

governo dos alunos. Seriam uma técnica que permitia à escola ir de encontro aos desejos do 
aluno, à sua interioridade, calculando de antemão a produção de subjectividades. A presença 
do professor era mais a de um condutor e facilitador da livre expressão da criança, uma 
espécie de terapeuta, do que a do guardião de um saber. Todo o seu saber e toda a sua acção 
resultariam do conhecimento exacto daqueles que teria de educar. Ele era a figura perante a 
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qual o aluno expunha todo o seu ser, um híbrido de amigo e confessor. Nada mais evidente 
do que o lugar de auto-disciplina e de auto-correcção que os trabalhos manuais, tal como o 
desenho, ocupavam através da auto-expressão. Tudo aconteceria numa negociação constante 
entre desejos pessoais e normas sociais. O professor garantiria o equilíbrio da balança e 
mobilizaria todos os meios para que “a actividade” de cada aluno significasse “algo aos 
olhos do próprio” (Dewey, 2002: 31). 
 A corrente de professores filiados na Educação Nova não se cansava de repetir que 
assim como “papel e lápis” não bastavam para o desenho, também “madeira, papel, cartão, 
tesoura” não bastavam para o trabalho manual. O trabalho manual deveria ser considerado 
“como a integração do método experimental” na paisagem escolar e, como tal, havia que 
declarar abertamente a sua matriz psicológica: “todo o movimento consciente tem sua 
origem numa excitação de células motrizes do cérebro”. Assim imaginados, eles eram 
simultaneamente o excitante e o processo pelo qual se fazia “passar o consciente no 
inconsciente” (Ferreira, 1914 b: 314, 315). Deste modo, estabelece-se uma nova porta de 
entrada para os trabalhos manuais na arena educativa. Afirmando o seu carácter mais 
terapêutico do que a sua vertente profissionalizante, os seus fins disciplinares e 
normalizadores, os trabalhos manuais emergiam no discurso como excelentes tecnologias na 
educação de ‘anormais’, como o referia Palyart Pinto Ferreira, ao relatar a sua experiência 
com uma classe de atardados no Instituto Médico-Pedagógico da Casa Pia de Lisboa. Era 
sobre os trabalhos manuais que este professor lançava todo o trabalho de educação com 
esses alunos, funcionando essa área como a ponte de ligação com os outros saberes escolares. 
“Um recorte, uma colagem, uma dobragem” valiam mais do que “muitos jogos educativos” 
no desenvolvimento dos sentidos do tacto e do sentido cromático (Ferreira, 1917: 294). O 
olhar científico construía uma realidade. A normalização surgia no horizonte dos efeitos dos 
trabalhos manuais sobre o corpo do aluno. António Aurélio da Costa Ferreira descrevia o 
antes e o depois de uma série de observações, medições e análises levadas a cabo em duas 
classes, uma da Casa Pia de Lisboa, outra, numa Escola de Belém. O olhar científico baixava 
sobre a criança a partir de uma perspectiva de desenvolvimento, que era apenas a de uma 
ortopedia. Como um garimpeiro, Costa Ferreira prosseguia em busca dos elementos mais 
interiores e mais ‘verdadeiros’: 
 

“Medi a atenção dos alunos, observei e medi a fadiga após uma hora e meia 
de trabalho, procurei apreciar o grau da sua sensibilidade muscular, a 
agudeza e precisão da sua percepção estereognóstica e, por meio de ‘tests’ 
apropriados, fui até procurar determinar-lhes o grau e tipo da sua inteligência; 
e de todas as experiências que fiz, adoptando processos psicométricos de 
confiança, mas simples, que qualquer professor pode praticar, cheguei à 
conclusão de que havia uma manifesta superioridade no grau de 
desenvolvimento mental da classe da Casa Pia, superioridade que a meu ver 
resulta principalmente da prática e da orientação seguida nos trabalhos 
manuais” (Ferreira, 1914 b: 307). 

 
 Todavia, era maior o alcance desta área disciplinar. O trabalho manual fornecia ao 
professor a plataforma necessária à observação da manifestação da intensidade profunda da 
interioridade da criança e do jovem. Os tests faziam uma vez mais a sua aparição, não já para 
determinar do grau de aptidão dos escolares, mas antes para apreciar do seu “valor 
psíquico” e “grau de aproveitamento” (Ferreira, 1914 b: 306). Os testes funcionavam como 
dispositivos que faziam visível e notável tanto o normal quanto o anormal. Tornaram-se no 
instrumento que permitiria determinar das variabilidades individuais dos sujeitos e 
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encontraram no captar da realidade ‘tal como ela era’ um núcleo a explorar. Ou seja, 
partindo do princípio de que se captava a criança durante uma brincadeira, no jogo, nas 
actividades de desenho ou de trabalhos manuais, e que a interpretação desses momentos da 
criança ‘em liberdade’ resultaria numa imagem verdadeira de si mesma e dos seus 
potenciais. O objectivo era então o de construir dispositivos que fossem a arena na qual o 
verdadeiro carácter e as disposições individuais se expusessem aos olhos de observadores 
ávidos por conhecerem profundamente a natureza daqueles que se expunham. Do que daqui 
se retira, de um ponto de vista da produção de um saber que potencia o exercício do poder, é 
o próprio mecanismo de produção de subjectividades, que elas mesmas funcionarão como 
um treino contínuo e exaustivo de produção do ‘eu’, como tecnologias de treino moral e do 
exercício de um poder pastoral. Os trabalhos manuais, tal como o desenho, ao serem 
concebidos como o ponto de passagem de uma interioridade para uma exterioridade, ou 
seja, como um reflexo expressivo de algo interior e profundo, desenvolvem duas técnicas que 
caminham em paralelo. Por um lado, incitam o aluno a discursificar constantemente, a fazer 
dos seus desejos discurso, a expressar o seu ‘eu’, a ler-se a si próprio, a condenar-se pelas 
suas faltas e a regozijar-se pelos seus sucessos, por outro lado, activam as técnicas de poder, 
por meio de um saber continuamente filtrado a partir das representações que passam no 
‘moinho sem fim da palavra’, das formas e das cores. “Então”, continuava Palyart o seu 
relato, “reclamo o esforço do aluno, todo o esforço de que ele é capaz, faço um apelo ao seu 
amor próprio, à sua combatividade, [...] a criança segue, trabalha e aproveita” (Ferreira, 1917: 
296). Incitamento e intensificação constante a um exercício sobre si mesmo, nos quais o 
trabalho individual é introduzido na dinâmica mais geral de administração das condutas. 

Outra entrada para a defesa dos trabalhos manuais na educação era a de compensar a 
fadiga intelectual devida às exigências das outras disciplinas escolares. A questão colocava-
se no modo de abordar a presença desta área na educação: como um fim ou como um meio. 
Definitivamente, a experiência das escolas nórdicas, – onde se vai beber a inspiração para a 
conceptualização dos trabalhos manuais em Portugal –, mostrava que era como um meio que 
esta se deveria entender: “isto é, os trabalhos manuais educativos não se propõem preparar 
artífices, mas compensar a fadiga intelectual, incutindo ao mesmo tempo excelentes hábitos 
de precisão, de iniciativa, de ordem e de liberdade”. No Colégio Militar, onde a sua 
introdução datava de 1909, encerravam a enorme vantagem de desenvolvimento da 
“habilidade manual, utilíssima na carreira das armas” (Tavares, 1913: 9, 10). O nome de 
Froebel surgia, não para aplaudir a sua ‘metafísica’ assente nas ‘geometrias abstractas’, mas 
antes os princípios que situavam a criança directamente no campo da acção, mostrando que 
nela existia sempre um “criador”, “obreiro ansioso por criar e por produzir” (Ferreira, 1914 
b: 306). A alquimia moral operada pelos trabalhos manuais partia dos focos de interesse da 
criança e da erupção do seu inconsciente, ainda que se exigisse uma persistência absoluta 
para que fosse capaz de se ultrapassar a si própria.  

E foi precisamente por esta percepção que os trabalhos manuais, - depois da sua 
entrada nos programas do ensino liceal em 1918, e por um silêncio no campo legislativo de 
dezoito anos -, voltaram a ser objecto de discurso na reforma do ensino liceal de 1936. Dizia-
se, ao tempo, que “os trabalhos manuais devem ser considerados como um meio educativo e 
nunca como um fim”. Incutiam os hábitos de “precisão” e de “ordem”, transformando os 
exercícios em operações de “fiel reprodução dos desenhos ou dos modelos”. Sempre que um 
trabalho ficasse “mal executado”, o aluno deveria “fazê-lo de novo” e assim sucessivamente 
por mais duas vezes. Falhando pela terceira tentativa de recriação, deixava-se o caso em 
stand-by até que o aluno adquirisse maior expertise e então tornaria ao assunto. “Persistência 
“ e “virtude” eram o mote. Especificava-se que os trabalhos manuais não se destinavam a 
preparar artífices, “mas a retemperar o espírito do esgotamento nervoso e da fadiga dos 
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estudos modernos” (Decreto 27085, 14 de Outubro de 1936). Fadiga que vinha a ser apontada 
já desde 1926, encontrando-se na imensa especialização um dos motores que a causavam.  

O legislador de 1926 não se inibia da dura crítica: “cada um pregava a 
preponderância das disciplinas da sua lavra. Estes, os clássicos, o benefício espiritual e 
cultural das humanidades. Outros, os modernos, o desenvolvimento das ciências, a marca 
saliente e o préstimo útil da mentalidade moderna. Outros, os últimos chegados, falando do 
outro lado da barricada, queriam que, em vez de tanta cerebração extenuante, se atendesse 
imperiosamente à musculatura e à revigoração do aluno. E como a todos assistia razão, cada 
um pretendia a parte de leão nas horas e nos programas dos liceus [...]. Todos estes muitos se 
ajeitaram, mais mal que bem, atravancando os horários, inchando os programas, retendo o 
aluno nas aulas o dia inteiro. Uma inflação a mais” (Decreto 12425, de 2 de Outubro de 1926). 
Pois bem, era tempo dos trabalhos manuais serem mobilizados e com eles os seus efeitos, 
“incutindo, desenvolvendo e afinando, sem tolherem a liberdade, os hábitos de observação, 
de iniciativa, de ordem e de precisão”, ou seja, constituindo um “valiosíssimo factor da 
educação do carácter”. Nem por isso deixava de se referir a disciplina escolar, “embora 
muito desafogada, e amorosa e inteligentemente compreendida”, mas que se constituía como 
factor central para “a proficuidade” do ensino. Aliás, os trabalhos manuais, alternando entre 
o individual e o colectivo da classe as suas dinâmicas, deixavam a nu que quem não se auto-
governasse dificilmente se integraria num todo mais abrangente: “mal poderá, porém, 
mantê-la [à disciplina] no trabalho em comum quem não possuir predicados para a 
conservar na secção isolada” (Decreto 27085, 14 de Outubro de 1936). 

Seria sobretudo pela pena de Faria de Vasconcelos que vinha a ser exposta  a 
descontinuidade face ao discurso sobre o carácter dos trabalhos manuais numa vertente 
profissional do ensino, ou seja, relativamente à produção de ‘capital humano’. As razões da 
recusa de uma feição profissional para os trabalhos manuais encontravam motivos de ordem 
pedagógica e de ordem prática. Educar e instruir assumiam-se em pólos opostos. A escola 
primária tinha por objecto “educar mais do que instruir” e, portanto, uma orientação 
profissional subjacente aos trabalhos manuais, tal como a própria introdução dos ofícios, 
seria “violar o fim da escola primária”, enfim, seria transformá-la numa ‘escola especial’ 
quando a sua missão não era outra senão a de ser uma ‘escola de cultura geral’. Nem a 
criança em idade escolar teria força para a aprendizagem de um ofício, nem esse seria um 
gesto reflectido por quanto continha de arbitrariedade ao nível da escolha da profissão. 
Relembrava a experiência de Salicis, que Joaquim de Vasconcelos anos antes trazia às 
páginas da imprensa portuguesa. A sua ideia de criação de oficinas junto das escolas 
primárias francesas tinha tido como resultado, ao invés de despoletar um gosto pelos ofícios, 
o efeito contrário. A razão estava na desadequação à natureza da infância, “nas dificuldades 
que encontram as crianças em trabalhar com uma matéria demasiado dura, com ferramentas 
demasiado pesadas para as suas forças, na sua falta de habilidade característica e na sua falta 
de interesse pelo que não é próprio da sua idade” (Vasconcelos, 2010 a [1934]: 99).  

Para serem pedagógicos, os trabalhos manuais teriam de ser ‘saudáveis’, ‘higiénicos’, 
adaptados à ‘mentalidade’ dos alunos e às exigências do seu ‘crescimento’, de responder às 
suas ‘tendências interiores’ e proporcionarem os meios para estas se realizarem. E como a 
cada idade seu interesse específico, eis como os trabalhos manuais deveriam ser ‘genéticos’. 
Deste modo, seriam ensinados ‘individualmente’, ‘variados e graduados’ (Vasconcelos, 2010 
a [1934]: 102, 103). A lista que então se apresenta abre, para o leitor de hoje, uma diversidade 
maior do que aquela que certamente imaginaria como integrando esta disciplina. No 
espectro dos trabalhos manuais enquadravam-se:  
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“a) Trabalhos comuns a ambos os sexos: 1) jardinagem; 2) criação de animais; 
3) aplicações práticas dos ramos de ensino: ciências naturais, física, química, 
geografia, etc.; 4) estenografia e dactilografia; 5) exercícios de ambidextria; 6) 
modelação, desenho e composição decorativa. 
b) Trabalhos especiais para as raparigas: 1) economia doméstica; 2) costura, 
chapéus e bordados; 3) puericultura; 4) enfermagem doméstica. 
c) Trabalhos especiais para os rapazes: 1) trabalhos de utilidade doméstica e 
escolar: preparação e aplicação de cola, verniz, duma pintura, instalação 
eléctrica, colocação de vidros, etc., etc.; 2) trabalhos simples em arame e metal; 
3) trabalhos em madeira; 4) trabalhos em ferro” (Vasconcelos, 2010 a [1934]: 
104). 

 
 No ensino liceal também se tornava claro que os trabalhos manuais não tinham uma 
vocação técnica ou oficinal. A acentuação do discurso psicológico levava a que cada vez 
ganhasse mais força a tese de que esta área se estabelecia como uma “disciplina formativa”, 
que devia “satisfazer alegremente a necessidade de construir e a natural disposição da 
criança para a actividade”, para já não falar do seu auxílio “precioso” para “o ensino de 
outras disciplinas” (Decreto 37112, 22 de Outubro de 1948). Seriedade e facilidade, assim 
como liberdade e disciplina, casavam-se para todo o sempre. Novamente chamo a atenção 
do meu leitor, agora, para a estranha familiaridade com que receberá estas directrizes:   
 

“Sem prejuízo da exigência na execução, que deve ser compatível com a idade 
do educando e aumentar gradualmente, os trabalhos devem ter carácter 
infantil e falar à imaginação e tendências naturais da criança; procedendo 
assim, os resultados deste lógico procedimento são mais fáceis e não excluem 
o carácter sério dos objectivos deste ensino. 
O ambiente das aulas de trabalhos manuais será resultante da disciplina 
espontânea e gostosamente aceite, e o professor, procurando sempre que os 
alunos apliquem o seu esforço para vencer qualquer dificuldade, deve parecer 
um companheiro amigo e mais sabedor. 
O ensino deve ser tanto quanto possível individual, e por isso é necessária a 
divisão da turma em dois turnos, podendo dentro dum turno dois ou mais 
alunos realizar um trabalho comum” (Decreto 37112, 22 de Outubro de 1948).   

 
 As linhas de filiação para os trabalhos manuais no contexto português foram 
directamente agarradas a partir dos modelos das escolas primárias finlandesas, também 
apropriados em contexto sueco, norueguês, dinamarquês e islandês. Na reforma do ensino 
liceal de 1936 falava-se no slojd nacionalizado, quer dizer, “o método sueco adaptado ao aluno 
português”. Quanto a essas origens que foram frequentemente evocadas, falava-se quase 
sempre na Suécia, ainda que Faria de Vasconcelos tenha vindo ‘desfazer’ o erro ao situar 
antes na Finlândia as primeiras experiências do trabalho manual educativo, a partir da 
obrigatoriedade da disciplina nas escolas primárias e normais logo em 1866. Propagado por 
Uno Cygnaeus, estruturava-se em alguns princípios básicos que agora se reconhecerá em 
tudo coincidirem com o que tem vindo a ser o discurso justificativo da sua presença no 
caminhar para a segunda metade do século, pela tradução de Faria de Vasconcelos: i) “o 
trabalho manual não tem por objecto a aprendizagem de ofícios, não visa fins profissionais, 
não tem um carácter industrial”; ii) “o seu objectivo consiste em formar alunos hábeis 
capazes de manejar as ferramentas e de fabricar objectos úteis, com limpeza, ordem e 
exactidão”; iii) “o trabalho manual deve ser um trabalho verdadeiro e não um jogo ou 
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passatempo”; iv) “o trabalho manual deve ocupar a mesma situação que as outras 
disciplinas, porque é tão importante, tão necessário e tão educativo como o trabalho 
intelectual”; v) ”o seu ensino não deve estar a cargo dum artífice, dum operário, mas de uma 
pessoa com preparação pedagógica, que saiba orientar, dirigir e formar os alunos” 
(Vasconcelos, 2010 a [1934]: 87). 
 Quanto às experiências suecas, que Palyart Pinto Ferreira apelidava de pedagógicas, 
por contraponto à escola Russa, na qual o trabalho manual assumia o carácter técnico, 
consistiam numa forma de abordagem que despertava “um interesse máximo no aluno, 
originando o esforço voluntário, e pondo em trabalho todas as suas faculdades”. Este sistema 
de Naas, como então se vulgarizou chamar, foi o grande núcleo a partir do qual a escola 
sueca de trabalhos manuais se internacionalizou pela criação de uma Escola normal à qual 
acorriam inúmeros professores europeus e norte-americanos. Fosse na “cartonagem”, no 
“papel” ou na “madeira”, se as séries de exercícios a empreender se guiassem pelo “grande 
sistema pedagógico”, os “resultados” seriam “seguros”. Os princípios eram os mesmos que 
Faria de Vasconcelos atrás apontou, sublinhando-se duas questões: “qualquer trabalho 
concluído deve ser resultante do esforço do aluno e só dele” e nunca por nunca se colocaria 
um artífice à frente de classe pois logo esta se transformaria em “oficina” e o aluno em 
“aprendiz”. Os tão ansiados efeitos que os trabalhos manuais produziriam no aluno, 
relatava-os Palyart na primeira pessoa: “os resultados têm-se feito sentir, isto é, [...] o aluno 
produz mais e melhor em todos os ramos de ensino, quer primário quer especial, onde o 
trabalho manual o acompanha” (Ferreira, 1914 b: 314-317). 
 
 
 

A gramática da máquina 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fig. 21 – Curso de cinzeladores, primeira metade do séc. XX 
    [Arquivo da actual Escola Secundária Soares dos Reis] 
 
 
 Nos sub-capítulos que se seguem irei estudar o modo como o ensino do desenho foi 
elaborado nos discursos que o reclamavam no interior de uma educação que deveria 
adequar-se à emergência da indústria e da vida moderna. Referir-me-ei, portanto, ao 
desenho, agora reportando-me ao Ensino Técnico, como um elaborado de elementos que se 
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organizavam numa gramática que tinha a máquina como metáfora e referente. Não é minha 
intenção realizar um estudo sobre o Ensino Técnico em Portugal56, mas tão só, em torno do 
discurso sobre o desenho, ampliar o leque de problematização já aberto nos capítulos 
precedentes relativamente aos poderes disciplinares e morais do desenho na subjectivação 
de sujeitos. O que o campo do Ensino Técnico nos mostra de forma muito evidente, é um 
recorte do sensível por referência aos lugares imaginados e ocupados por aqueles em torno 
dos quais se produz o discurso. Neste caso, esse largo grupo dos trabalhadores destinados às 
artes e ofícios industriais. De uma forma muito clara ficou expresso, no discurso de 
educadores e das sucessivas reformas neste campo, que o desenho era uma ferramenta e 
uma ‘habilidade’ que teria de ser considerada num campo à parte dos complementos de uma 
educação ‘refinada’. Percebia-se que o desenho era uma ‘língua’ e, como tal, possuía uma 
gramática. Ao desenho era agora reservado um lugar  à parte das problemáticas das belas 
artes. Sobretudo, o desenho resolveria os problemas da vida moderna. No entanto, o cenário 
da crise estabelece-se como um incontornável da sociedade portuguesa. Era inquestionável 
que sem oficinas a nacionalidade dificilmente se construia, mas perguntava-se Fialho de 
Almeida, ao fechar do século XIX, se “era já possível encontrar nas gerações obreiras mais 
recentes, vestígios da educação artística e profissional que nos últimos anos lhe tem sido 
dada”. A resposta era um ‘desconsolado’ não. “A própria feição do ensino, tal como está 
ainda agora, é quase toda platónica e teórico-sentimental”. Havia que “insistir cada vez mais 
no ensino prático, desdobrar as especialidades d’oficina, e não deixar sair os alunos enfim 
senão mestres feitos e artistas consumados” (Almeida, s/d [1892: 331, 335, 336). 
 
 
 
O desenho industrial: a gramática da máquina 
 
 

“A oficina diferenciou-se, deixou de ser educativa? Coloque-se-lhe ao lado a 
escola. O trabalho parcelou-se? Instrua-se o operário para que seja capaz de o 
simplificar ainda mais, de o simplificar tanto que logre substituir o seu braço 
pela máquina” (Machado, 1985 [1900]: 8, 9). 

 
 
 Numa cronologia histórica, 1852, terá sido o ano em que se implantou o ensino 
industrial em Portugal, pela criação do Instituto Industrial de Lisboa e da Escola Industrial 
do Porto. De muito antes, contudo, datam as preocupações de conceber um ensino técnico 
que, no seu carácter, fosse capaz de fazer frente às necessidades de produção que as 
sociedades e economias nascentes na modernidade impunham. As experiências que 
antecederam quer a fundação do Ensino Técnico, industrial ou comercial, - na data a que 
agora nos reportamos como marcante -, quer mesmo a fundação das Academias de Belas 
Artes, - e que de modo breve apontamos noutro local57 -, são a imagem desse desejo. A ideia 
que então se tornava manifesta era a de que os progressos da civilização, morais e 
económicos, seriam um forte impulsionador, se não mesmo o único, na defesa de um 
património artístico da nação e de um aperfeiçoamento nos estudos das artes aplicadas, não 
                                                
56 A esse respeito vejam-se os trabalhos de Luís Alberto Marques Alves (1998) e Sérgio Grácio (1998). 
57 Refiro-me às diversas Aulas fundadas ainda durante o século XVIII, particularmente às Aulas de Desenho da 
Real Fábrica das Sedas, de Desenho na Fábrica de Estuques, na Fábrica das Caixas, de Gravura na Imprensa 
Régia, de Debuxo e Desenho no Porto, de Desenho na Casa Pia de Lisboa e da Aula Régia de Desenho e Figura. A 
este respeito veja-se, por exemplo, a tese de doutoramento de Luís Alberto Marques Alves. 
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apenas às belas artes, mas às artes e ofícios industriais. A modernização que se impunha um 
pouco por toda a Europa mostrava que era por uma política de organização a partir da base 
da aprendizagem, que o desenvolvimento económico teria lugar. Caldeavam-se princípios 
de governo com princípios económicos e com princípios estéticos, naturalizando a ideia de 
que a arte e o seu saber, muito para lá das artes maiores, belas artes, que eram como que o 
embraiador desse pensamento pelo seu carácter ‘elevado’, se assumiam como o vector 
estratégico na educação das massas.  
 William Morris terá sido das figuras que, no plano internacional, foi continuamente 
alertando para a necessidade de uma educação artística de toda a população. Como, 
perguntava-se, “se podem realmente educar os homens que levam uma vida maquinal, que 
só pensam durante as poucas horas em que não estão a trabalhar, que passam a maior parte 
do tempo das suas vidas a fazer um trabalho desajustado ao desenvolvimento do seu corpo e 
da sua mente, seja em que sentido for?”. A reposta encontrava-a na impossibilidade de 
‘educar’ ou ‘civilizar’ sem ser por recurso a uma ‘participação’ na própria arte (Morris, 2007 
[1882]: 40). Que esta participação aconteceria por meio do domínio do desenho como uma 
nova língua que todos deveriam aprender, transformou-se então no topoi do século XIX, 
muito embora tenha oposto, a respeito dos métodos, diferentes concepções do que seria esse 
desenho. 
 É no contexto do desenho como o sublime tecnológico do século XIX que em 1836, 
ano da fundação das Academias de Belas Artes, o legislador vem também criar o 
Conservatório de Artes e Ofícios de Lisboa (decreto de 18 de Novembro de 1836)  e o 
Conservatório Portuense de Artes e Ofícios (decreto de 5 de Janeiro de 1837). No que respeita 
ao Conservatório da capital, cujos princípios se manteriam para o Porto, abria logo o 
respectivo decreto estipulando a natureza e fins de tal espaço: 
 

"Formar-se-á em Lisboa um depósito geral de máquinas, modelos, utensílios, 
desenhos, descrições, e livros relativos às diferentes Artes, e Ofícios" (decreto 
de 18 de Novembro de 1836). 

 
 Que este seria, portanto, o museu-arquivo da indústria e da arte a ela aplicada, tanto 
ao nível de uma coleccção de máquinas e dos seus múltiplos objectos afins, quer de modelos, 
de desenhos e de descrições, bem assim como de livros. Muito embora esta descrição se 
inicie pelas máquinas, o certo é que já aqui se denota que um eixo central passava pela 
própria gramática da máquina no sentido da sua conceptualização e produção. O horizonte 
da invenção perpassava nas palavras do diploma legal. Uma só sala, ou mais do que uma, 
deveriam ser reservadas para se guardarem "as máquinas, ou artefactos que para o futuro se 
inventarem dentro do país" e o seu inventor teria a "obrigação de depositar na Sala Pública 
de exposição geral um modelo, desenho, ou descrição do seu invento", iluminando-se assim 
o processo criativo (decreto de 18 de Novembro de 1836). É neste cenário de clara consciência 
de que o progresso passaria inevitavelmente por uma qualificação técnica dos ainda 
escolares portugueses que se vem apresentar, em Dezembro de 1852, e sob o nome de Fontes 
Pereira de Melo, o ensino industrial nas duas principais cidades do país.  
 O ensino industrial admitiria alunos com mais de doze anos e seria professado à 
noite, com a excepção do trabalho oficinal, realizado em período diurno. Seria genérico para 
todas as artes e ofícios e dividir-se-ia em três fases: i) elementar; ii) secundário; iii) 
complementar. Do ensino elementar fariam parte duas cadeiras. A primeira delas contendo a 
aritmética elementar, com as primeiras noções de álgebra, e de geometria elementar. Na 
segunda cadeira, o desenho linear e de ornatos industriais. Era essa a primeira fase do ensino 
e aquela que abriria a via da possibilidade ao ensino industrial propriamente dito. O ensino 
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secundário compunha-se de três cadeiras. Era agora o tempo dos elementos da geometria 
descritiva aplicada às artes, das noções elementares de química e de física, e da primeira 
parte do desenho de modelos e de máquinas. Por último, o ensino complementar subdividia-
se em quatro cadeiras: mecânica industrial, química aplicada às artes, economia e legislação 
industrial e a segunda parte do módulo já iniciado relativo ao desenho de modelos e 
máquinas. Do ensino industrial sairiam operários especializados, oficiais mecânicos, oficiais 
químicos, forjadores, fundidores, serralheiros ajustadores, torneiros modeladores, mestres 
mecânicos e mestres químicos, bem assim como directores mecânicos ou químicos. Cada 
uma destas diferentes  especializações correspondia a uma combinação das duas primeiras 
cadeiras do ensino elementar, com outras do ensino secundário ou complementar e com a 
frequência das oficinas de forjar, de fundir e moldar, de serralheria e ajustamento, de tornear 
e modelar ou de manipulações químicas. Pelo programa de estudos, rápido se percebe esta 
tentativa de adequação da componente teórica à prática, e a urgência de criar um ensino que 
pudesse responder à natureza do trabalho exigido por uma economia industrial que se ia 
impondo mais noutros países do que em Portugal. 
 O Estado vê-se então perante a obrigação de responder face às mudanças no mundo 
do trabalho, garantindo não apenas a preparação dos futuros trabalhadores, mas mais do 
que isso, garantindo a produção de sujeitos capazes de se introduzirem na nova disciplina da 
fábrica. Aquilo a que começamos a assistir é ao desenvolvimento de uma nova literacia, não 
apenas visual, mas técnica. A literacia técnica envolvia o domínio de quatro sistemas de 
notação e seus respectivos vocabulários e gramáticas: a expressão alfabética, as notações 
científicas, as notações matemáticas e a representação gráfica e espacial de objectos (Stevens, 
1995: 2). Era sob esta nova literacia, particularmente repousando sobre o desenho, que 
começava a emergir o discurso do progresso, reunindo-se a fábrica, a oficina e o atelier. A 
este conhecimento que emergia agora como útil juntava-se também o horizonte do 
desenvolvimento cognitivo dos futuros operários e a linha da moralidade. O ensino, quando 
“bem orientado, é o maior moralizador do povo”, desse modo deveria mobilizar-se para 
fornecer uma organização perfeita e dispor dos meios necessários para exercer “a sua acção 
proficuamente”. “Um ensino mau e incompleto”, advertia o legislador em 1918, “poderá ser 
prejudicial para o cidadão, mas é sempre perigoso para o Estado” (Decreto de 5 de 
Dezembro de 1918). A disciplina da oficina, do atelier ou da fábrica tem por fim fabricar um 
corpo capaz de responder com eficiência, como se ele próprio fosse uma das peças de uma 
máquina multisegmentar. Os hábitos da disciplina, da circunspecção e da reflexão permitem 
desenvolver as bases de um cidadão moralmente enquadrado. É este o dispositivo no qual se 
enquadra, aqui, a introdução do desenho numa educação que queria abranger o maior 
número. Eram estes, essencialmente, os filhos das classes populares. E era este o aluno 
imaginado e este o seu processo de formação: 
 

“Toda a mira dos legisladores da nossa redenção industrial deve ser esta: 
tornar o ensino prático, pela anexação quanto possível estreita da aula à 
oficina, e prender as incontestáveis aptidões do operário à tradição histórica 
das antigas indústrias e manufacturas portuguesas [...]. Uma vez familiarizado 
o aprendiz com os rudimentos científicos e gráficos do curso, feita a mão no 
desenho, e o olhar nos segredos da perspectiva, valorização da cor, e 
apercepção geométrica e estética do objecto a copiar ou a criar, para fazer dele 
um operário correcto, ou um artista agilíssimo e elegante, imperetrível se 
torna chamá-lo a um campo de criação onde as suas faculdades inventivas 
tomem voo, variando ao infinito as concepções, e evitando que os próprios 
velhos tombem no ramerrão deletério das reedições maquinais, antagónicas 
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de todo o progresso, e desonra de uma nação que se preze industrial” 
(Almeida, s/d [1892]: 341). 

 
 
As escolas de desenho industrial: reproduzir para produzir 
 
 A 3 de Janeiro de 1884 seriam criadas 8 Escolas de desenho industrial58 e uma escola 
industrial na Covilhã. A criação destas escolas aconteceu na década que se seguiu ao aturado 
estudo de Joaquim de Vasconcelos acerca da importância do ensino do desenho industrial e 
das escolas de arte aplicada, em diferentes regiões e adaptadas àquilo que seriam as 
características locais. Na sua análise das escolas de arte aplicada então em expansão na 
Áustria, fica claramente definido o papel e o lugar dessas escolas no desenvolvimento 
económico dos países modernos:  “levantar a educação ao operário na própria localidade 
onde floresce a indústria a que ele se dedica; de levantar essa educação pelo lado técnico e 
estético” (Vasconcelos, 1879: 70). 
 Abria o decreto com a consideração de que, estando trabalho e indústria já 
‘emancipados’, deveriam estar também “aptos a produzir em condições indispensáveis de 
barateza e perfeição”. Este cenário atingir-se-ia pela “instrução dada aos trabalhadores nas 
escolas oficiais com uma feição eminentemente prática”. O princípio que então ficava 
expresso era o de criar “sucessivamente ‘escolas industriais’ nas demais terras do reino onde 
estejam estabelecidos, ou vierem de futuro a estabelecer-se, importantes centros de 
produção”. A missão destas escolas, para que não restassem dúvidas e se recortasse a 
finalidade deste ensino que nada tinha que ver com belas artes, era “ministrar o ensino do 
desenho exclusivamente industrial e com aplicação à indústria ou indústrias predominantes 
nas localidades, onde são estabelecidas” (decreto de 3 de Janeiro de 1884).  
 Definiam-se dois níveis de ensino do desenho, o primeiro, elementar ou geral, 
destinado a crianças até doze e com mais de seis anos de idade, e o segundo, industrial ou 
especial, vocacionado para adultos, aprendizes ou demais mestres de várias indústrias e 
ofícios. O ensino de desenho elementar estabelecia-se como “diário e diurno” e as lições da 
classe preparatória não podiam exceder, em tempo, a hora, e as da complementar teriam 
hora e meia de duração. Já quanto aos cursos de desenho industrial, organizavam-se “por dia 
quatro lições de uma hora, duas diurnas e duas nocturnas; leccionando-se de dia o primeiro 
ano de um ramo e o segundo de outro, e de noite o inverso” (decreto de 6 de Maio de 1884). 
 A análise dos programas e dos métodos de ensino colocam-nos uma vez mais face ao 
comum de um discurso pedagógico, progressivamente mais afinado, graduado por forma a 
garantir maior eficiência na assimilação e preparação do corpo na disciplina do trabalho. Mas 
era explícito o princípio de que a escola funcionava como o próprio laboratório no qual os 
alunos seriam colocados sob a observação dos professores e inspectores. É aqui que 
acedemos ao modo como as dinâmicas de poder se entanglam com a produção de saberes 
cujo objectivo é sempre o de potenciar os efeitos do poder que se exerce. Tanto as 
metodologias, decretava o legislador, quanto os processos de ensino, “serão especial e 
cuidadosamente estudados pelos inspectores, que nos seus relatórios apresentarão os alvitres 
que entenderem oportunos, instruindo por todas as formas as instâncias superiores” (decreto 
de 6 de Maio de 1884). 

                                                
58 “Três em Lisboa, sendo uma em Alcântara, uma em Belém, junto ao museu industrial e comercial, e a outra em 
qualquer dos centros fabris de Lisboa. Três no Porto, sendo uma no Bonfim, uma junto ao museu industrial e 
comercial, e a outra em qualquer dos centros fabris do Porto. Uma nas Caldas da Rainha. Uma em Coimbra” 
(decreto de 3 de Janeiro de 1884). 
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 O ensino elementar do desenho compunha-se de duas classes, a classe preparatória e 
a classe complementar. O objectivo último era o de “habilitar o aluno a desenhar à vista”, 
sem recurso a qualquer instrumento auxiliar, compasso ou régua, mas também o de o treinar 
na cópia através da “reprodução de figuras”, “planas ou de três dimensões”, usando para tal 
“modelos sólidos, estampas ou quadros parietais”. O aluno seria introduzido a outras 
variações metodológicas do desenho, que deveriam contemplar quer a ‘índole’ dos 
estudantes, quer a sua ‘aptidão’ e ‘preferência’: desenho ditado, desenho de memória, 
desenho de invenção, desenho a tempo fixo. O limite do ensino elementar do desenho era o 
de desenhar “francamente à vista os contornos dos objectos”, com “uma observação exacta e 
rápida”. Toda a gramática a aprender e a dominar, na ‘ponta dos dedos’, se estabelecia tal e 
qual a gramática de uma língua. Do simples para o complexo, do mais abstracto, para o mais 
próximo da aparência do ‘real’, proceder-se-ia, “primeiro nas linhas rectas e suas 
combinações elementares, depois nas curvas”, seguia-se pelas “figuras planas” com 
combinações dos dois tipos de linhas, esboçavam-se “os contornos dos objectos sólidos”, 
introduzindo já os primeiros “rudimentos da perspectiva”, a “noção da beleza da forma, 
procurada especialmente em objectos de uso comum”. Era dada preferência à utilização da 
lousa stigmográfica na qual, por entre pontos e linhas, o aluno aprenderia a situar os objectos 
entre coordenadas visuais, nela ensaiando “a cópia dos objectos ditados na pedra pelo 
professor, dos que estiverem expostos em quadros parietais, dos modelos reais, etc., 
conforme os processos de ensino preferidos pelos professores” (decreto de 6 de Maio de 
1884). Em 1892, à vista dos trabalhos realizados pelos alunos das escolas de desenho 
industrial, o escritor e jornalista Fialho de Almeida acusava que à falta de “modelos artísticos 
capazes”, o que acontecia com regularidade era os professores fazerem “copiar verdadeiras 
porcarias a alunos duma aptidão quase perfeita” (Almeida, s/d [1892]: 342).  
 No curso complementar, o objectivo era passar do simples ao complexo. Os modelos 
utilizados seriam “menos comuns”. De entre eles, os elementos de ornato vegetal e 
geométrico, combinados entre si. Mas a graduação própria do período de exercitação 
aparecia novamente. Era a vez da chegada da cor ao desenho. Primeiro, as sombras, e logo 
depois, “a teoria das cores por meio de diagramas convenientemente graduados”, o que 
permitiria ao aluno não apenas “reproduzir à vista qualquer objecto, não já somente nas suas 
linhas ou contornos, mas também na sua aparência real”. As novidades eram acompanhadas 
pelo necessário alargamento dos materiais a utilizar: “preferir-se-á nesta classe o uso do 
papel stigmográfico, amarelo ou cinzento, do carvão e do lápis preto, branco, e de cores” 
(decreto de 6 de Maio de 1884). 
 Quanto ao ensino industrial ou especial do desenho, dirigido já a jovens ou adultos, o 
reportório visual não diferia em natureza do anterior, mas afinava-se na sua especificidade. 
Dividida por três ramos, a viagem a percorrer iria do desenho ornamental ao mecânico, 
oferecendo-se ainda o arquitectural. Que se tratava de preparar profissionais para diversos 
ramos situados no interior do campo, agora alargado, das artes, torna-se visível pelo número 
de destinos profissionais contemplados: estucadores, pintores, douradores, litógrafos, 
gravadores, encadernadores, correeiros, escultores em madeira ou pedra, marceneiros, 
entalhadores, torneiros, serralheiros, ourives, louceiros, bordadores, tecelões de lã, linho, 
algodão e seda, estampadores, fabricantes de oleados e de papéis de casa, pedreiros e 
carpinteiros, mestres de obras, construtores navais, arquitectos, agrimensores, montadores e 
ajustadores, maquinistas, relojoeiros e telegrafistas.  
 Com a duração de dois anos para cada área, era no desenho ornamental que se 
introduziam as técnicas de desenho com régua, compasso, transferidor, esquadro, duplo-
decímetro. Desenho puramente geométrico. Os alunos seriam ensinados “de um modo 
prático e tanto quanto possível experimental”, experimental significando tão só a prática 
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adquirida na repetição do fazer até que este se tornasse num saber fazer. O desenho de 
ornatos, naturais (figuras, flores, frutos, animais) cruzados com os geométricos. Estudo da 
perspectiva e das primeiras aguadas. Para o fim, ficava a modelação, que seria em cera ou em 
barro, dos mesmos motivos anteriores, mas que não seria já obrigatória para todas as 
profissões. 
 O desenho geométrico, as perspectivas e as aguadas mantinham-se para os dois 
outros ramos do ensino de desenho complementar. Era esta a gramática essencial: conhecer e 
reconhecer as linhas e saber manusear os instrumentos especiais do desenho, reconhecer as 
propriedades retinais da aparência dos objectos. No ramo arquitectural, o desenho linear 
alargava-se às projecções, trabalhando-se nos diferentes nichos temáticos (arquitectural, de 
ornato arquitectónico e topográfico). Os alunos aprenderiam a elaborar cortes, plantas, 
perfis, projecções, detalhes, épures e a empregar as tintas convencionais, para além de serem 
introduzidos às artes da stereotomia e do corte de madeiras para a construção. Qualquer 
subjectividade era abolida logo à partida.  
 Ainda assim, analisada duas décadas adiante, a Reforma de António Augusto de 
Aguiar continha, para António Arroio, zonas de alguma ambiguidade. Era sobretudo na 
separação entre arte e arte industrial que, diria António Arroio em nota retrospectiva do que 
havia sido até 1911 a história do ensino técnico em Portugal, se encontraria o caminho da 
necessária descentralização e adequação do ensino técnico às indústrias locais ou à sua 
especialização. Para Arroio era um erro crasso continuar a valorizar-se “excepcionalmente o 
ensino artístico” quando aquilo de que se precisava era do “ensino propriamente industrial”. 
Logo, a incorporação do desenho arquitectural no interior do ensino técnico, vislumbrava-se 
incompreensível. Qualquer espaço era legítimo para deixar clara a linha de separação entre a 
formação de artistas e de artífices: 
 

“Aí se encontra também desde logo o erro de compreender o desenho 
arquitectural nas nossas escolas, em lugar do desenho rigoroso da construção 
civil, ou ainda em lugar de desenvolver devidamente o ensino das artes 
decorativas onde esse desenho arquitectural, que pertence às academias ou 
escolas de belas artes, se transforma e toma uma feição especial, a que 
corresponde uma função também especial com carácter privativo que nunca 
chegou a ser devidamente formulado nas nossas escolas” (Arroio, 1911: 14, 
15). 

 
 O desenho industrial era o desenho geométrico, aquele que se concebia como a língua 
da indústria, com uma gramática específica, a qual, sendo embora comum a todas as artes, 
era sobretudo aquela que constituía a prática de todos os que trabalhavam no mundo das 
formas. Havia uma ordem, que não era somente formal, mas uma ordem social.  
 Quanto ao desenho do ramo mecânico, para além da geometria, da perspectiva e das 
aguadas, englobava ainda o desenho à vista de máquinas e de aparelhos industriais “em 
croquis exactos e rápidos”, a elaboração de cortes, planos, épures e a construção minuciosa e 
geral de máquinas motoras e de máquinas industriais (decreto de 6 de Maio de 1884).  
 A preparação de professores é, no decreto que temos vindo a seguir assinado por 
António Augusto de Aguiar, uma preocupação central que desapareceria dos diplomas 
legais que se lhe seguiriam, reaparecendo novamente em 1898 com Elvino José e Brito. 
Aplaudindo, desta feita, a proposta de Aguiar, António Arroio reconhece o que Aguiar vira e 
que continuava, no entanto, a ser um dos pontos frágeis do ensino técnico em Portugal à data 
de 1911: “ele viu certamente que nós careciamos, desde logo, de formar o nosso pessoal 
docente e achou uma solução nas duas escolas ligadas aos museus para as quais transportara 
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também a alta direcção pedagógica de todo o nosso ensino” (Arroio, 1911: 15). Eram estas 
escolas designadas por escolas normais de ensino de desenho e artes industriais, “destinadas 
a criar o pessoal de professores que de futuro” houvesse que “exercer por todo o reino o 
ensino de desenho e artes industriais” (decreto de 6 de Maio de 1884). O problema da falta de 
professores qualificados para o ensino do desenho não era novo, mas foi essencialmente no 
quadro do ensino técnico que essa questão pedagógica mais se colocou. Tomem-se as 
palavras de Schiappa Monteiro, reportando-se à cadeira de desenho da Escola Politécnica, 
nomeadamente quanto à dificuldade em arranjar docentes, já pelas qualificações, já pelo 
estatuto: 
 

“Nessa época era realmente difícil encontrar artistas que estivessem nos casos 
de reger convenientemente a cadeira de desenho, e mais difícil seria encontrar 
indivíduos que reunissem a aptidão científica à artística; e, quando mesmo os 
houvesse, de certo não se sujeitariam a exercer a regência duma cadeira de 
categoria mui inferior à das outras” (Monteiro, 1900: 97). 

 
 Quanto às cadeiras a criar, na proposta de Aguiar, que representavam novidade no 
quadro do ensino técnico, e agora para a formação de professores e não para a instrução dos 
alunos, propunha-se a gravura, a fotografia e as suas diversas aplicações, a litografia, a 
cromolitografia, a galvanoplastia e a moldagem de gesso. Era referida a importância de uma 
biblioteca “de obras relativas à arte industrial” com “reproduções fotográficas”, bem como 
com cromolitografias e estampas. Mas o que se ensaiava no plano do discurso era algo mais 
arrojado, bebido nas experiências de viagem de Augusto de Aguiar a Inglaterra: 
 

“Destas colecções se destacará o museu ambulante, que à semelhança do que 
sucede em Inglaterra, percorrerá as escolas industriais, as cadeiras ou escolas 
de desenho, sufraganeas do museu, bem como as localidades e centros 
industriais que parecer oportuno” (decreto de 6 de Maio de 1884). 

 
 O museu ambulante, como propagador da educação e de um certo gosto artístico, era 
tomado como a possibilidade de multiplicar, a custos reduzidos, um certo senso artístico, 
familiarizando um grande número de escolares com os referentes das novas artes industriais. 
Os resultados obtidos pelo ‘travelling museum’ inglês várias vezes foram relembrados na 
arena de discussão portuguesa. Joaquim de Vasconcelos apresentava números. Perante essa 
construção da realidade, tomada como irrefutável porque esses números se assumiam como 
a evidência do real, como não considerar este intrumento? Em apenas 16 meses, o museu 
ambulante que a Inglaterra fundou foi até 41 cidades e foi visitado por 735856 pessoas. Daqui 
renderam ainda perto de 20000 libras. De facto, estes dispositivos de exibição, nómadas, 
inseriam-se na espectacularização de uma modernidade que encontraria no ver um dos 
pontos estratégicos para a produção da subjectividade.  
 A questão dos professores seria por ora silenciada. Uma outra questão viria colocar-
se, a do ensino profissional feminino.  
 A questão do alargamento do ensino feminino vinha já sendo debatida no parlamento 
português. A 29 de Março de 1882, Tomás Ribeiro lançava a proposta de criação da 
Associação Maria Pia. Entre outros, esta associação teria como fim “fundar, junto das escolas, 
primárias e profissionais, oficinas elementares onde os alunos de um e outro sexo aprendam 
os processos gerais do trabalho manual” (debate parlamentar de 29-03- 1882). O ensino 
feminino vinha tornando-se usual, entendido não no sentido da sua aplicação às profissões 
emergentes no mundo industrial, mas mais como prendas próprias a esse género. Ainda em 
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1882, novamente na arena de debate político da nação, se falava de uma escola normal para o 
sexo feminino. Os argumentos encontravam-se no mundo da biologia e da moralidade: “a 
mulher é, por sua natureza física e moral, a melhor educadora da infância, e por isso, 
aproveitando a sua natural aptidão para o ensino, e habilitando-a para mais tarde 
desempenhar bem a importante missão de mãe de família, estabelece-se a verdadeira base 
para a cultura intelectual do povo, do qual depende o futuro do nosso ensino primário” 
(debate parlamentar de 17-04-1882). No seu Relatório sobre o ensino elementar industrial e 
comercial, António Arroio dedicaria algum tempo a esta questão. Diria que o ensino 
feminino “entre nós ficou sempre anexo às escolas de desenho ou às escolas industriais e não 
se desenvolveu como seria para desejar”. Mas neste, como em todos os outros casos, o que 
havia a realizar era um “inquérito directo” para que a partir dele se pudessem “formular as 
bases completas em que o ensino e seus graus pedagógicos devem assentar e fixar a sua 
distribuição” (Arroio, 1911: 16). 
 No decreto que vem logo reorganizar o ensino industrial e comercial, datado de 22 de 
Outubro de 1886, assinado por Emídio Navarro, introduz-se este foco inaugural. Era a 
primeira vez que se contemplava o ensino profissional feminino, dividindo-o em duas 
secções. Na primeira secção abrangiam-se “as obras de agulha”, incluindo-se aqui aquelas 
que então se entendiam por ocupações femininas pelo seu carácter ‘delicado’: costura, corte 
de roupa branca e de cor, bordados de todos os tipos, rendas simples e rendas aplicadas, 
ponto de Veneza, entre outros pontos. Definia-se, na segunda secção, uma área de matiz 
mais artístico, mas que corresponde de modo evidente à separação de género na adequação e 
distribuição de lugares sociais. Abria-se, - pela mesma altura em que se abria também nas 
Academias de Belas Artes a possibilidade de frequência feminina às aulas desde que as 
alunas trabalhassem em espaços separados dos espaços reservados aos alunos -, o campo da 
pintura. Destacavam-se aquelas que se entendiam como as artes menores, quer pelos 
motivos temáticos, quer pela dimensão, quer ainda pelos efeitos subjectivadores motivados 
pelo carácter simbólico que adquiriam na esfera social. Mas no ensino técnico não se tratava, 
como temos vindo a deixar claro, de formar artistas. Daqui em diante os lavores femininos 
passavam a incorporar, na letra da lei, as pinturas a aguarela, a gouache e a óleo, sobre papel, 
pano, seda, cetim, ou veludo, a pintura de cerâmica, de leques, abat-jours e flores  (decreto de 
22 de Outubro de 1886). Mas logo em 1897 se vinha pôr um fim no ensino industrial para o 
sexo femino. Não soava bem indústria e mulher aos ouvidos do legislador e da sociedade de 
então? O certo é que se dizia que dos “cursos industriais para o sexo feminino”, “não se tem 
colhido até hoje proveito algum real”. Em sua substituição, então, uma outra designação: 
lavores femininos (decreto de 14 de Dezembro de 1897). 
 Nesta organização do ensino industrial e comercial não seriam trazidas novidades de 
maior, apenas o número de cadeiras aumenta face ao cenário de 1884, dependendo das 
especialidades em questão, mas sublinha-se, sobretudo, o carácter eminentemente prático do 
ensino industrial. No leque da acção apareciam as oficinas anexas às escolas e aquelas que 
eram particulares, os estabelecimentos fabris do Estado e as fábricas particulares, as salas de 
estudo, os gabinetes, as escolas práticas e os laboratórios anexos aos institutos, escolas e 
museus, especificava-se o trabalho de campo, quer nas obras públicas, quer nas minas ou 
demais estabelecimentos ligados às profissões em questão. Os museus, que deveriam existir 
anexos aos Institutos industriais de Lisboa e Porto, seriam o arquivo dos “modelos, 
instrumentos, aparelhos, desenhos, produtos, amostras e materiais necessários para as 
demonstrações nas aulas dos diferentes cursos e para as experiências” (decreto de 30 de 
Dezembro de 1886). O ensino industrial pressupunha um conhecimento técnico que, no caso 
que aqui nos importa, do desenho, tinha mais que ver com o construir e produzir a partir do 
já existente, do que com o totalmente novo. Mas era sem dúvida no domínio de uma 
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visualização espacial do já conhecido que se depositavam os desejos do desenvolvimento e 
do progresso, e por isso se tornavam acessíveis aos futuros ‘produtores’ de objectos.  
 Anos antes, o próprio vice-inspector da Academia de Belas Artes de Lisboa, no seu 
estudo de observação do estado do ensino artístico em Portugal, dava conta da importância 
de modelos que alargassem a capacidade inventiva dos operários portugueses. Se por um 
lado eram exímios na reprodução e nela poderiam competir com qualquer outra nação, o 
mesmo não acontecia quando se lhes pedia que inventassem: “o caso porém é diferente 
quando se lhes pede algum trabalho original, quando se lhes pede não só que reproduzam, 
senão que inventem, quando lhes falta um guia seguro para o que respeita a concepção”. A 
razão do fenómeno era fácil de encontrar. Tendo, regra geral, “boa educação técnica”, não a 
tinham artística, “e esta falta é por tal forma importante que lhes não valem sua natural 
propensão e facilidade para suprir o que lhes não deu o estudo” (Holstein, 1875: 39). O meio 
encontrado para suprir a falta era a criação de aulas e de museus. 
 Em 1892, Fialho de Almeida insistia na importância de um museu de arte decorativa e 
industrial, como o de Kensington, que traria claros benefícios ao ensino prático, evitando-se 
situações tão perversas quanto a de se usarem, em aulas de pintura decorativa, 
“estampazinhas ridículas de cromos, pratos de Marselha modernos duma inolvidável 
chateza decoral, e na secção de cerâmica um armário cheio de jarrinhas e gomis, moringues e 
garrafas” (Almeida, s/d [1892]: 342).  
 A utilidade das imagens visuais no ensino do desenho estava já naturalizada. Desde 
Joannes Comenius que a ideia de que um referente visual ajudaria a reduzir o carácter 
abstracto das ideias a transmitir, se transformava numa prática didáctica que, no caso do 
desenho, ajudaria a desenvolver as capacidades visuais e espaciais. Muito embora se 
lamentasse face ao estado das salas de aula para o ensino do desenho industrial, no Porto, 
José Miguel de Abreu traçava um retrato animador face às colecções e modelos aí existentes, 
derivadas, em grande número, de uma ordem clássica que se impunha como o retorno 
legítimo na edificação do futuro: 
 

“Possui perto de oitocentos modelos de gesso para o estudo do desenho 
ornamental e para o de desenho de figura. Entre estes modelos encontram-se 
os dos notáveis frisos do Parténon, de Atenas, e o do célebre grupo de 
Laocoonte [...], magníficas colecções para o estudo das projecções ortogonais, 
para o das sombras, para o das ordens de arquitectura gregas e romanas, 
estilos arquitectónicos, elementos de construções civis e stereotomia. E possui 
excelentes modelos em relevo para o ensino do desenho topográfico e de 
cortes de minas. São importantíssimas as colecções de orgãos de máquinas e 
de máquinas que o instituto possui não só para o ensino do desenho de 
máquinas como também para o de mecânica. [...] As aulas de pintura 
decorativa e de escultura decorativa, instaladas no ano lectivo próximo findo, 
não têm ainda todo o material necessário para o ensino dessas dsiciplinas” 
(Abreu, 1892: 13, 14). 

 
 Meio século adiante, o valor das estampas e dos modelos era já em parte 
desconsiderado. Por certo teriam o poder de impressionar, mas no que à prática dizia 
respeito havia, isso sim, que sublinhar a gramática do desenho, essa que continuava a ser 
vista, nas suas mais variadas convenções, como “o alfabeto exacto do futuro”.  “Nada de 
grandes e belas estampas”, dizia Calvet de Magalhães, “mas coisas simples, para obter 
resultados modestos sem dúvida, mas exactos, sinceros, utilizáveis, para assimilar bom 
método de trabalho que permita aquisições futuras” (Magalhães, 1960 c: 19). E Joaquim de 
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Vasconcelos, tempos antes dizia que o artífice, que em Portugal se teimava em chamar de 
artista, “quando visita um museu, não procura o quadro mitológico, a escultura clássica ou 
as formas eruditas” da arquitectura (Vasconcelos, 1916: 294). Aquilo que lhe prendia o olhar 
eram os modelos, esses das denominadas ‘artes menores’, mas que lhe serviriam a si na 
oficina. 
 
 
Finalidades e organização disciplinar das escolas de desenho industrial e escolas 
industriais em finais do século XIX 
 
 Já na recta final da década de oitenta, ainda da responsabilidade de Emídio Navarro, 
é promulgado o Regulamento das Escolas Industriais e de Desenho industrial. As escolas de 
desenho industrial destinavam-se “a ministrar o ensino do desenho com aplicação à 
indústria ou indústrias predominantes nas localidades onde se acharem estabelecidas”. A 
determinar a sua existência apareceriam os índices estatísticos. Aquelas escolas em que em 
dois anos consecutivos não se notasse “frequência suficiente” seriam de imediato 
“transferidas para outra localidade onde” fossem “mais proveitosas”. Para as escolas 
industriais, particularizava-se com mais pormenor os seus fins: i) “destinadas a ministrar 
noções úteis aos operários e comuns a todas as artes e ofícios”; ii) “dar instrução preliminar 
aos indivíduos que se destinam aos cursos industriais”; iii) “habilitar com o ensino especial 
técnico, teórico e prático, os indivíduos que se propõem a exercer como contramestres, 
mandadores ou operários”; iv) “ensaiar” os “aparelhos, materiais e processos susceptíveis de 
vantajoso emprego nas indústrias locais” (decreto de 23 de Fevereiro de 1888). Joaquim de 
Vasoncelos diria que eram estas as primeiras experiências portuguesas que mais se 
assemelhavam às art-school inglesas (Vasconcelos, 1916). 
 O ensino do desenho dividia-se nos dois graus já conhecidos, o elementar ou geral, e 
o industrial ou comercial. O primeiro “destinado às crianças de ambos os sexos de seis a 
doze anos de idade”, bem como “aos adultos que” desejassem “preparar-se para a matrícula 
no desenho industrial”. O ensino industrial ou comercial estava vocacionado para “adultos 
dos dois sexos, aprendizes, operários e mestres de várias indústrias e ofícios” (decreto de 23 
de Fevereiro de 1888).  
 O ensino elementar de desenho, naquela que era a classe preparatória mantinha, no 
essencial, o texto legal já antes estabelecido, que consistia, grosso modo, no desenho linear e 
à vista, sem que se introduzissem para já os instrumentos de desenho rigoroso, muito 
embora fosse a geometria a constituir o lugar nuclear das aprendizagens a efectuar. Na classe 
complementar eram as propriedades retinais dos objectos e uma gramática das propriedades 
formais a ordenarem a zona gravitacional. O desenho a claro escuro, as noções de 
perspectiva, as sombras e as teorias das cores, subjugadas ao exercício da representação a 
partir de modelos ou do natural. Mister era garantir que ao terminus do curso o aluno saísse 
capaz “de reproduzir à vista qualquer objecto”. A materialidade dos objectos alargava-se um 
pouco: as lousas stigmográficas e o papel stigmográfico, o papel ordinário almasso, Ingres e 
inglês, branco, amarelo ou cinzento, carvão, lápis preto e de cores e esfuminhos (decreto de 
23 de Fevereiro de 1888). 
 Aos professores das escolas de desenho industrial era dada a liberdade de, embora 
respeitando na generalidade o programa ditado pela lei, empregarem “livremente os 
métodos”, situação que, nas palavras de Arroio não deveria nunca ter acontecido porque, “ a 
esse tempo, todo o ensino de desenho livre era moldado pelo tipo das Belas Artes e o 
desenho rigoroso pelos processos antiquados e absolutamente improfícuos das nossas 
Politécnicas e Institutos” (Arroio, 1911: 20). Para as escolas industriais a determinação era 
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semelhante, muito embora nestas, os próprios programas de cada disciplina fossem 
determinados pelo governo, mas ouvido o inspector da respectiva circunscrição. Deste 
modo, poderiam “ser revistos anualmente e modificados conforme as indicações da 
experiência” (decreto de 23 de Fevereiro de 1888). O perigo identificado por António Arroio 
era então o da  confusão que se poderia gerar face às finalidades de preparar artífices ou 
artistas, ou à falta de actualização científica por comparação com os métodos então 
empregues no estrangeiro e que constituiam o horizonte a atingir por um pequeno número 
de estudiosos portugueses como Joaquim de Vasconcelos e o próprio António Arroio. 
 Que uma atmosfera próxima das belas artes começava a aproximar-se do 
entendimento do desenho no ensino técnico, é algo que se torna evidente na delineação mais 
pormenorizada dos conteúdos programáticos e no desejo então lançado de que, quando a 
organização do serviço escolar o permitisse, poderia ser ministrado, também “o ensino 
especial do desenho de figura” que compreenderia “a cópia de gessos”, sendo que aqui se 
incluiriam as “extremidades”, a “cabeça e seus detalhes”, a “meia estátua” e a “figura 
inteira”. Mas também se inseria neste rol de fragmentos do corpo a partir de modelos de 
gesso, os “panejamentos” e o próprio “desenho anatómico”, “as proporções”, o “desenho do 
natural”, a “modelação” e a “escultura” (decreto de 23 de Fevereiro de 1888). Por detrás da 
escolarização do cidadão comum, as belas artes tinham então uma tímida entrada, que em 
nada parecia adequar-se aos objectivos centrais de um desenho que se queria aplicado à 
indústria. Aplicado à máquina, não ao corpo. 
 Os cursos nas escolas de desenho industrial estabeleciam-se como nocturnos e 
diurnos, consoante as necessidades e haveria três tipologias de alunos: ordinários, 
voluntários e extraordinários. Os primeiros eram obrigados “a frequentar as diversas 
matérias do curso” pela ordem respectiva dos programas, os segundos frequentariam apenas 
“as diversas matérias do curso” que mais lhes conviessem, os últimos, eram aqueles que ou 
se matriculavam fora já do prazo estabelecido, ou ainda os ordinários ou voluntários que 
houvessem perdido o ano, mas tivessem obtido autorização para frequentar as aulas. 
Definia-se que para a matrícula quer como aluno ordinário, quer como voluntário, em 
desenho elementar ou geral, nenhuma especificidade ao nível das habilitações era necessária. 
Mas esta configurava-se como a fase de passagem obrigatória para todos aqueles que 
desejassem prosseguir para o desenho industrial. A malha do discurso legal apertava no que 
ao controlo do aluno dizia respeito. Quando o número de faltas  cometidas excedesse “a 
quarta parte do número das lições em um ano” considerar-se-ia que havia perdido o ano, 
devendo ceder “lugar a outro que” pretendesse matricular-se e estivesse inscrito como 
suplente. As penas disciplinares a aplicar seriam as mesmas que para as escolas industriais e 
consistiam estas em “admoestação particular”, “repreensão registada”, “expulsão 
temporária” ou “expulsão definitiva” (decreto de 23 de Fevereiro de 1888). A primeira e a 
última pautavam-se pela presença directa do director para a sua aplicação. 
 No que ao método de avaliação dizia respeito, o exame desenhava o espaço possível 
da avaliação, a mostrar, precisamente, que a escola era esse espaço disciplinar que Foucault 
vai teoricamente articulando no seu estudo sobre as prisões e que constitui a gramática, com 
uma ou outra variação, da modernidade escolar: 
 

“O espaço escolar se desdobra; a classe torna-se homogénea, ela agora só se 
compõe de elementos individuais que vêm se colocar uns ao lado dos outros 
sob os olhares do mestre. A ordenação por fileiras, no século XVIII, começa a 
definir a grande forma de repartição dos indivíduos na ordem escolar: filas de 
alunos na sala, nos corredores, nos pátios; colocação atribuída a cada um em 
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relação a cada tarefa e cada prova; colocação que ele obtém de semana em 
semana, de mês em mês, de ano em ano” (Foucault, 2004 e: 125, 126). 

 
 A determinação desse processo de classificação a partir do qual cada aluno teria 
acesso a uma imagem das suas próprias capacidades, activa mecanismos de subjectivação. O 
aluno é colocado numa série e continuamente convidado a comparar a sua performance com 
as dos outros alunos e simultaneamente com os lugares desenhados como os desejáveis. Para 
ser submetido a exame de desenho industrial cada escolar teria que passar, primeiro, por 
toda uma mecânica semelhante, ou seja, que ser aprovado em desenho elementar. Os exames 
de desenho: 
 

“Art.23º (...) tanto elementar como industrial serão feitos perante um juri 
composto do inspector, do professor da escola e de um professor de outra 
escola nomeado pelo inspector. (...) 
Art. 24º Os exames de desenho poderão compreender uma ou mais das 
matérias de cada um dos ramos em que se dividir o ensino: cada uma dessas 
matérias será, porém, objecto de um julgamento especial, de que se lavrará o 
respectivo termo em separado. 
1º Os exames de desenho industrial constarão de trabalhos práticos feitos na 
escola durante os dias que o juri marcar, podendo os examinandos ser 
interrogados na ocasião da apreciação desses trabalhos. 
2º Os trabalhos dos indivíduos estranhos à escola deverão ser em número 
duplo dos que foram exigidos aos alunos. 
Art. 25º A classificação dos exames finais será sempre expressa por meio de 
número de valores. Para esta classificação cada membro do juri arbitrará um 
número compreendido entre 0 e 20; a soma destes números, dividida pelo 
número dos vogais, constituirá o resultado do exame, sendo no quociente 
incluida somente a primeira casa decimal. 
1º A média de 0 a 5 exclusive corresponde à classificação de mau; de 5 a 10 
exclusive, mediocre; de 10 a 15 exclusive, suficiente; de 15 a 19 exclusive, bom; 
de 19 a 20 óptimo. 
2º Considera-se reprovado o examinando que obtiver uma média inferior a 
10” (decreto de 23 de Fevereiro de 1888). 

 
 Desta extensa discursificação em torno desse instrumento que permitia a um só 
tempo classificar e comparar, se percebe o carácter individualizante e totalizante deste 
mecanismo que a escola, enquanto instituição disciplinar, desenvolve e afina. Mas debaixo 
desta arte de governo, estavam também os professores, não apenas relativamente aos modos 
como eles próprios teriam de configurar o seu perfil, enquanto as figuras ‘policiais’ da classe, 
como pelos próprios mecanismos de selecção aos quais também se viam obrigados. 
Relativamente ao seu papel propriamente disciplinar, cumpre referir-se que em 1888 se 
reabilitava a figura do decurião, figura cuja genealogia se encontra nos métodos de ensino 
mútuo. “Sob proposta dos professores”, poderiam os inspectores autorizar “a instituição de 
decuriões, escolhidos de entre os alunos mais habilitados, para coadjuvarem os professores” 
(decreto de 23 de Fevereiro de 1888). Era esta não só a possibilidade de repartir o controlo do 
grupo, como de possibilitar que o professor se dedicasse a um aluno ou pequeno grupo, 
estando certo de que os outros não cairiam na ociosidade.  
 As provas para o provimento de professores de desenho, agora, referindo-se o 
respectivo decreto às escolas industriais cifravam-se numa “dissertação escrita” sobre a 
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matéria directamente ligada com a da cadeira à qual o candidato concorria, “livremente 
escolhida”. Mas não era pela demonstração de um saber teórico que se ficava esta prestação 
de provas. Era também pela técnica, entendendo esta como um conhecimento que é, em 
simultâneo, um saber fazer de acordo com uma grelha de racionalidade específica. Teriam 
assim que executar “um desenho de máquinas em papel”, descrevendo quer o processo quer 
o cálculo, “sobre ponto tirado à sorte, na ocasião da prova”. Quer para o esquiço, quer para o 
acabamento que consistia na prova tirada a limpo, não deveria correr um período superior 
aos “oito dias a quatro horas úteis por dia”. O processo de concurso não difere, na 
racionalidade, do mesmo processo relativo à selecção de professores para as Academias de 
Belas Artes. Realizariam a “execução e exposição na pedra de um desenho de arquitectura” 
também sobre ponto tirado à sorte, “seguida de interrogações pelos membros do juri, num 
período de tempo que não excederia uma hora. Por último, a “modelação em barro”, de uma 
figura ou de um ornato, ficando aqui totalmente à deliberação do juri, mas num arco 
temporal que não fosse além dos cinco dias, a quatro horas de trabalho em cada um deles 
(decreto de 23 de Fevereiro de 1888). 
 Em Portugal não haveria, por precisamente se não ter estabelecido uma escola normal 
para o ensino do desenho, no fechar do século, profissionais capazes de concorrer a tais 
lugares, a não ser aqueles que provinham de uma formação académica em belas artes. É 
neste contexto que em 1888 e 1889 se contratam  professores de desenho industrial, para os 
ramos arquitectural, mecânico e ornamental, italianos, alemães, austríacos e suiços59 
(Pinheiro, s/d: 951; Arroio, 1911: 21).  
 Logo em 1891, o legislador vinha manifestar, uma vez mais, a profunda importância 
da arte industrial para as sociedades modernas. Indústrias haviam que precisavam mais da 
ciência, outras, da arte. “Daí os dois ramos, da ciência industrial e da arte industrial”. Este 
último ramo, à semelhança do que acontecia com as artes plásticas, assumia uma subdivisão 
tríplice: pintura decorativa, escultura decorativa e construção do mobiliário. O primeiro ano 
dos cursos industriais, designado por experimental, era comum quer ao ramo da ciência 
industrial, quer ao da arte industrial. O desenho representava uma disciplina regular nos 
planos de estudos, especificando-se como ‘desenho rigoroso de ornato e modelação’, para o 
primeiro ano do ramo científico e artístico, ‘desenho aplicado às indústrias’ e ‘desenho de 
máquinas’ para os anos subsequentes de ciência industrial, e ‘desenho aplicado às 
indústrias’, ‘desenho e modelação com aplicação à arte industrial’, ‘desenho arquitectónico, 
topográfico e de minas’ e ‘desenho de máquinas’, para a arte industrial. A este ramo do 
ensino técnico acrescentavam-se ainda as disciplinas de pintura decorativa e de escultura 
decorativa. Recomendava-se o ensino da arte industrial, “não só no interesse colectivo da 
sociedade”, mas muito particularmente face ao argumento já antes apontado: “habilitar 
professores para análogo ensino nas escolas industriais”. Era manifesto o desejo de acabar 
com o recrutamento de professores estrangeiros, visto como “dispendioso recurso dos que se 
atrasaram na senda da civilização”. Os institutos deveriam assumir a missão de formar 
pessoal docente que assegurasse a “transmissão do saber”, ainda assim, por ora, mantinha-se 
a regra de os contratar “nos países onde o ensino profissional chegou ao maior grau de 
desenvolvimento” (decreto de 8 de Outubro de 1891).  
 Desenhando-se de modo diferente do princípio que quatro anos adiante daria forma 
ao ensino secundário, no ensino técnico não era demais sublinhar o seu carácter sobretudo 

                                                
59 "Em 1889 foram contratados para as Escolas Industriais, pelo Emídio Navarro, 28 ou 30 professores 
estrangeiros, entre eles Formili, e os irmãos Ianz, Nicola Bigaglia, Rogenmozer, Richter, etc., e nesse ano fui 
também contratado, como se fosse estrangeiro, para professor de desenho de máquinas da Escola Industrial de 
Xabregas" (Pinheiro, s/d: 951). 
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prático. “O que é mister”, dizia-se, “é que os professores se não esqueçam nunca de que não 
se acham em estabelecimentos de ensino geral, onde as explicações teóricas têm largo 
cabimento”. No ensino técnico decerto que se educaria o aluno, “formando-lhe a razão e o 
gosto, imprimindo-lhe a capacidade interior de se dirigir”, mas sem o lançar, insistia-se, “em 
desenvolvimentos especulativos” que pudessem “parecer divagações”. Estabeleciam-se dois 
preceitos fundamentais para vincular o ensino técnico à sua matriz profissionalizante: “um é 
a obrigatoriedade do trabalho técnico do aluno tanto dentro como fora dos institutos”, o 
outro, “a incumbência aos professores da direcção das salas de estudo, laboratórios e oficinas 
de trabalho manual, e bem assim da inspecção do tirocínio industrial ou comercial dos seus 
discípulos”. No primeiro caso assumia-se como prioritário “pôr continuamente à prova” o 
saber através de “exercícios de aplicação prática”. A ligação do ensino teórico e prático 
deveria correr paralelamente e o mais possível vizinho das necessidades e tradições 
industriais locais. Colocava-se ponto final na examinação de colecções, na assistência a 
experiências, nas excursões e nas visitas que não tivessem fins eminentemente práticos. No 
segundo caso, havia que celebrar acordos locais com estabelecimentos profissionais, públicos 
e particulares. A concentração no útil e no essencial, acontecia também por meio dos museus 
e, nesse sentido, criava-se igualmente uma oficina junto ao museu do Porto. Dela deveria sair 
“todo o material artístico de ensino às escolas industriais”. A ambição de organizar o mais 
possível todos os objectos, coordenando-os, classificando-os e distribuindo-os era quase 
enciclopédica. As vantagens pedagógicas apontadas achavam-se indiscutíveis. Para além do 
carácter moral da nacionalização do ensino, abria-se a possibilidade de começar a preparar 
uma colecção nacional, substituindo todas aquelas instituídas pelo sabor do acaso (Decreto 
de 8 de Outubro de 1891). 
 O lugar dos museus que o decreto compunha era o de um permanente dispositivo de 
exibição, de carácter pedagógico. As exposições permanentes que os museus industriais e 
comerciais de Lisboa teriam de sustentar, funcionavam como mostras de “colecções de 
matérias primas, de produtos ou de modelos, fornecidas pelos particulares ou organizadas 
pelo estado”. O intuito então traçado era o de informar fabricantes e negociantes nacionais 
acerca do “andamento dos negócios nos países estrangeiros”, “mostrar aos fabricantes e 
negociantes estrangeiros e consumidores nacionais onde e como podem obter 
vantajosamente os produtos que necessitarem”. Mas esta montra permanente de exibição, 
mostraria ainda ao público em geral “os aperfeiçoados da indústria portuguesa moderna”. 
Os museus proporcionariam, para além da possibilidade de criar uma história das indústrias 
e artes industriais portuguesas, “instrução prática pela exposição permanente de bons 
padrões e modelos das artes industriais de todos os países e de todos os estilos”. Adivinha-se 
o objectivo máximo: educar “o gosto do produtor e do consumidor”, fazer “apreciar o que há 
de valioso, de original e de característico nas tradições artísticas da indústria nacional” 
(Decreto de 8 de Outubro de 1891).  
 A missão do museu aqui exposta, deixa perceber que estes espaços eram tidos como 
instituições educativas e que cumpriam uma função social. A grande narrativa era a da 
própria nação e nela encaixavam todas as outras, pois a salvação da nação estaria 
dependente da salvação individual. As técnicas expositivas não diferiam substancialmente 
daquelas que começaram por se desenvolver no interior da própria disciplina de história 
natural: um didactismo formal, exaustivo e enciclopédico, compondo-se narrativas 
universalistas para audiências indiferenciadas (Hooper-Greenhill, 2000: 2). Estes museus, 
que faziam equivaler o que mostravam àquilo que seria desejável não só produzir como 
apreciar, possuíam ainda gabinetes de estudo, abertos à consulta de livros e reservando-se 
espaços para que os visitantes pudessem fazer cópias ou esbocetos a partir de livros, objectos 
ou estampas do museu.  



 

245 

 
Para o fim, ficava a exposição dos próprios trabalhos dos alunos, os exames e os prémios. Na 
continuidade da premissa pedagógica activada pelos mecanismos de exibição, seriam 
“expostos anualmente no museu industrial e comercial da sede da circunscrição os desenhos 
e modelos executados pelos alunos de cada uma das escolas, que forem julgados necessários 
para demonstrar o estado do ensino”. Estabelecia-se ainda a exposição anual colectiva “dos 
trabalhos de todas as escolas industriais do reino” (Decreto de 8 de Outubro de 1891). Numa 
sociedade marcada já pela figura do espectador, a ordem do fazer aparecia regulada pelos 
regimes de visualidade que então se montavam e se generalizavam, no sentido de criar uma 
imagem partilhada de modos de ver. 
 Ficaria incompleto este retrato da forma que iam assumindo as escolas de desenho 
industrial se não nos detivéssemos por mais tempo nas questões de programas curriculares, 
mais próximos do final do século. É o que se segue. Mas antes tome o leitor como mapa 
conceptual do ‘estado’ do ensino nas escolas de desenho industrial, aquele que é traçado por 
Joaquim de Vasconcelos, a propósito da exposição das escolas de desenho industrial, em 
1891: 
 

“Todo o desenho geométrico elementar já é ensinado em todas as escolas, do 
natural, e à vista, por modelos, de arame e de madeira, em geral austríacos, do 
Museu de Viena; faça-se o mesmo no ensino do desenho arquitectónico, 
reduzindo a estampa de Vignola ao mínimo e aplicando os excelentes modelos 
em madeira e gesso da oficina de Stuttgart e Dresde – e teremos conseguido 
banir definitivamente, das novas escolas, as estampas, de qualquer espécie 
que elas sejam. [...] Importa muitíssimo chamar a atenção dos visitantes para 
estes factos, que consideramos de importância capital. Primeiro: a substituição 
da estampa, pelo desenho do natural, pelo modelo de gesso, de madeira, de 
arame, de bronze, etc. Segundo: a eliminação do uso dos instrumentos em 
todo o desenho que, pelo seu carácter, deve ser decorativo, em suma: em todo 
o desenho elementar e complementar. E este desideratum já se atingiu. [...] As 
escolas industriais recomeçaram, por fortuna, a campanha, com energia e 
proveito, como se vê” (Vasconcelos, 1891: 6-15). 

 
 
O desenho técnico em finais do século XIX: um desenho ‘quase’ futurista 
 
 

“Ah, poder exprimir-me todo como um motor se exprime! 
Ser completo como uma máquina!” (Pessoa, 1915: 77) 

 
 Por alterações significativas que vem apontar, principalmente relativas ao desenho, e 
à introdução dos trabalhos manuais nos programas das escolas industriais, seguiremos por 
ora o decreto de 5 de Outubro de 1893, mais pormenorizado do que o diploma legal de 1891. 
Dividia-se o desenho geral elementar em duas classes, a primeira de dois anos, a segunda, de 
três. Começava a prescrição curricular para o primeiro ano por um “conhecimento intuitivo 
dos corpos, das superfícies, linhas e ponto” (decreto de 5 de Outubro de 1893). Os elementos 
básicos da linguagem visual faziam explicitamente a sua entrada, começando a cristalizar a 
gramática da modernidade do ensino artístico. Os limites e os volumes dos corpos, as 
superfícies, as suas dimensões e limites, bem como as linhas e as suas dimensões, nas suas 
ramificações de linha recta, quebrada e curva. 



 

246 

 Linhas horizontal e vertical, perpendiculares e oblíquas, linhas paralelas. 
 O ponto. 
 O desenho à vista, através de cópias de “figuras feitas na pedra pelo professor à vista 
dos alunos” de linhas rectas, e de sólidos geométricos, somente à vista. Primeiro o cubo, o 
paralelepípedo, o prisma e a pirâmide, de seguida, o cilindro, o cone e a esfera. Todos os 
desenhos realizados a carvão e a lápis. Juntar-se-ia à lista dos resultados a atingir o do 
“conhecimento intuitivo da perspectiva” (decreto de 5 de Outubro de 1893). Aos exercícios 
de combinações e aplicação simples das linhas e dos polígonos, bem como da circunferência, 
somam-se os exercícios em cartão, de construção de sólidos geométricos. 
 Seguia-se a etapa seguinte, a demonstrar que o ensino se fazia de forma progressiva, 
não contemplando, ainda, a idade física e mental dos alunos. Contudo, era a entrada pela 
graduação dos exercícios que determinava a sua eficácia disciplinadora. Introduzido aos 
instrumentos auxiliares do desenho geométrico, – régua, compasso, esquadro, transferidor –, 
e depois de os verificar, a sua utilização entraria no traçado das paralelas, perpendiculares, 
marcação de ângulos, polígonos diversos, gregas e meandros. Aos exercícios anteriores de 
perspectiva era dada continuação, mas acompanhando-os de uma maior diversidade: 
elementos simples de arquitectura e vasos simples. Os sólidos geométricos em cartão seriam 
retomados, mas “aplicados a casos gradualmente mais complicados” (decreto de 5 de 
Outubro de 1893).   
 Para a II classe, 3º ano, insistia-se nos exercícios de perspectiva, agora tendo por 
objecto grupos de sólidos e objectos de uso comum. As noções da geometria plana, 
projecções e planificações, exercícios simples de perspectiva cavaleira. Para que se adaptasse 
à indústria era preciso que o aluno compreendesse o vaivém entre o objecto e a sua tradução 
no plano do desenho. De modo rigoroso. Aparecem as escalas, o compasso de proporção, as 
figuras simétricas e as semelhantes, o círculo e os círculos tangentes, as tangentes e as 
secantes. O desenho como uma língua que não seria estranha à matemática. A oval, o óvulo, 
as espirais, a elipse e os processos de as traçar. Constantemente se lembrava a aplicação a 
exemplos sempre “mais difíceis”. Para o 4º ano, que se manteria para o 5º, o desenho de 
ornato, num primeiro momento “à vista de modelos estilizados”, quer de folhas, quer de 
frutos, ou de motivos decorativos, os quais, no 5º ano, seriam “motivos decorativos 
nacionais”, a carvão, lápis e esfuminho. O lápis e as aguadas exploravam-se no desenho à 
vista de modelos a partir de trechos arquitectónicos. Subitamente entravam as “peças e 
órgãos de máquinas e ferramentas”, também para desenhar à vista, e os exercícios de 
modelação, igualmente graduados, e que deveriam evoluir em paralelo com o desenho. No 
5º ano preconizava-se o uso da estampa cotada, tanto para os “cortes e ligações de madeira”, 
quanto para os “objectos de ferro de uso comum” (decreto de 5 de Outubro de 1893). 
Sucediam-se elementos que assentavam certamente na cultura visual dos alunos. Grades de 
jardim, balcões, etc. Ainda, o desenho rigoroso e à vista de móveis cujos modelos fossem 
simples. Que o desenho era uma língua, a da indústria, das artes e dos ofícios, já não era 
estranho. Mas que fosse ensinada como uma língua estrangeira era aquilo que toda esta 
subdivisão e compartimentação dos saberes evidenciavam. 
 Os programas que se seguiam eram os do desenho ornamental, do arquitectónico e 
por fim do mecânico. Para o desenho ornamental advertia-se que a escolha dos modelos 
estaria em íntima conexão com o destino profissional do aluno. Para além da gramática do 
desenho, estabelecia-se o próprio dicionário das formas. De resto, os três anos de desenho 
ornamental voltavam a repetir a mesma graduação dos exercícios, naturalizando-se esta 
ideia tão própria da modernidade escolar de que as aprendizagens se tornam efectivas 
quando conduzidas do simples para o complexo, ou seja, quando os saberes se fragmentam e 
se compartimentam sob legendas e em blocos fixos que se celebram como as metas do saber. 
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O desenho seria de contorno com a entrada das tintas planas e a continuação das variações 
de claro escuro a partir de “elementos da flora e da fauna”. Os trechos ornamentais 
perseguiam-se a carvão, a esfuminho, a lápis, a aguada e a pena. Neste primeiro ano, a 
modelação de ornatos simples. No segundo ano, tais ornatos seriam convertidos em ornatos 
mais desenvolvidos, quer no desenho, quer na modelação. Para além disso, as “noções 
práticas gerais das cores, seus contrastes e combinações” acrescentavam o necessário 
pragmatismo que imprimia à aprendizagem o carácter de resolução de problemas. Mas o 
revestimento destas noções teria que ser pensado, precisamente pelo seu pragmatismo, em 
função de casos específicos: eram aplicadas aos elementos e aos exercícios de estilização das 
artes decorativas em modelos vários e de utilização quotidiana. Estofos, vasos, folhas e flores 
a partir do natural, móveis, gravuras, ainda, peças de ourivesaria. E novamente, agora 
legislada face a regras específicas, a aparição do “desenho elementar da figura humana, por 
partes e no todo, e de paisagem simples” (decreto de 5 de Outubro de 1893). Fragmentos, 
fragmentos e fragmentos que haveriam de se juntar até se obter a potência de uma 
totalidade. O conhecimento assumia-se como linear e cumulativo. O terceiro ano 
contemplaria tudo o que o antecedia, mas agora tomando como referente tudo quanto se 
afirmava estritamente nacional: 
 

“Composição e adaptação ornamental de elementos de diversos estilos 
decorativos. Aplicação a cores.  
Noções gerais dos estilos em decoração. 
Modelação de ornato desenvolvido, pincipalmente de motivos de arte 
nacional” (decreto de 5 de Outubro de 1893). 

 
 Frases curtas, concisas e objectivas. A figura humana e a paisagem desapareciam do 
terceiro ano, depois de uma passagem fugaz pelo segundo. E não voltavam a aparecer, nem 
no desenho arquitectural nem no mecânico. De resto, Joaquim de Vasconcelos, por exemplo, 
marcaria o seu posicionamento contra a introdução da figura humana no desenho industrial. 
Em 1891, a propósito da Exposição das escolas industriais, diria que " a figura humana não 
pode nem deve entrar em semelhante desenho senão como elemento simplesmente 
decorativo, aliás teremos um ensino híbrido, que não será nem académico, nem industrial" 
(Vasconcelos, 1891: 9, 10). Esse era um núcleo a desenvolver somente no ensino artístico de 
belas artes sob o risco de se incorrer em confusões e erros quanto à natureza de cada tipo de 
ensino. 
 O desenho arquitectónico iniciava-se com o desenho à vista, a lápis, pena ou aguada, 
de modelos de trechos arquitectónicos. No segundo ano, especificava-se que estes mesmos 
trechos seriam portas, janelas, arcadas e frontões e que o seu desenho seria já rigoroso. Ainda 
que a aventura se complexificasse, introduzindo a necessária aplicação e precisão para, 
contemplando a teoria das sombras, introduzir não só as representações a lápis, mas também 
a nanquim e a aguadas. Para o primeiro ano, como inevitáveis, soltavam-se as noções de 
geometria descritiva em projecções ortogonais, contemplando quer as planificações quer as 
penetrações de sólidos, e nas perspectivas axonométricas, o desenvolvimento de exercícios 
diversos. Para lá do desenho geométrico de carácter ornamental, tornava-se imprescindível 
viajar do mundo plano para as três dimensões a partir da modelação de ornatos 
arquitectónicos simples.  
 O que há de comum entre todos os anos, entre todos os programas para cada 
tipologia de desenho? Observação. Colocar o aluno a observar. Treinar o olhar, fazer a mão. 
Governar o olhar por métodos e processos de representação e por modelos que se encaixam, 
como entradas de dicionário, e se completam pela sua aplicação e conhecimento da 
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gramática das formas. O processo é simples, mas exige exercícios continuamente repetidos. 
As lições de desenho assemelhavam-se às lições de coisas. Cada objecto, todo o objecto, 
inclusivé o próprio corpo, era passível de ser representado, planificado, fragmentado, 
pensado e reconhecido no interior desta língua que era o desenho e de voltar à realidade pela 
sua construção efectiva. Mas o desenho era a realidade objectiva, a verdade dos objectos.  
 Para o segundo ano de desenho arquitectónico, as noções de perspectiva linear e de 
estereotomia e de corte de pedras, as características dos principais estilos, os elementos de 
estilização e tecnologia geral arquitectónicas. No ano seguinte, a entrada era pela construção: 
 

“Plantas, alçados, cortes, perfis, detalhes” (decreto de 5 de Outubro de 1893). 
 
 Trabalho de campo e trabalho de sala de aula: 
 

“Levantamento de plantas de um edifício e elaboração dos seus planos e 
alçados. Aplicação aos edifícios e monumentos da localidade” (decreto de 5 de 
Outubro de 1893). 

 
 Para o terceiro ano, a mecânica não se alterava sobremaneira. Mantinha-se, aliás, tudo 
o que se havia dito para o ano anterior, acrescentando apenas o que era relativo ao novo: 
“ensaios de composição e adaptação de elementos e trechos arquitectónicos, principalmente 
portugueses”. Margem para o ensaio, para a experimentação, sempre seguindo a gramática 
das formas. E mais, ampliava-se o repertório da ‘escrita’ do desenho através da inclusão da 
topografia, dos seus sinais convencionais, dos elementos de planimetria e de nivelamento. 
Era agora que o desenho representava totalmente a verdade do objecto. 
 E no desenho mecânico penetrava-se na verdade mais íntima dos objectos. Para lá dos 
elementos formais da linguagem visual (ponto, linha, planos, superfícies, intersecções entre 
eles), repartia-se, dividia-se, nomeava-se capa órgão de cada máquina. Como num corpo, a 
dissecação total dos objectos. As suas forças. Medições. Representação: 
 

“Máquinas simples, alavancas, balanças, roldanas, sarilhos, guinchos e 
guindastes. Plano inclinado, parafuso, cunha, etc. – Trabalho mecânico. (...) 
ferramentas e orgãos elementares das máquinas (...). orgãos de ligação: rebites 
e cravações, parafusos diversos, chaves e chavetas; orgãos de vedação: tubos e 
suas ligações, válvulas e torneiras, cilindros, embolos, etc. orgãos de tracção: 
cordas, cabos, correntes, ganchos, etc. (...) moentes diversos, munhões, eixos 
de transmissão, uniões fixas, articuladas, de engatar e de desengatar, de 
fricção; mancais e caixas de untura diversas; cavaletes, suportes, consolas, 
pendurais, suportes articulados de Seller, Kuhn, Lorenz, etc.; tambores e 
correias, roldanas, rodas de engrenagem cilíndricas e cónicas diversas; 
parafuso sem fim; roda helicoidal; manivelas e excêntricos, tirantes, cruzetas e 
paralelas” (decreto de 5 de Outubro de 1893). 

 
 A enumeração de cada peça não anda longe da poesia futurista, do elogio das 
máquinas: 
 

“Ó rodas, ó engrenagens, r-r-r-r-r-r-r eterno! 
Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria! 
Em fúria fora e dentro de mim. 
Por todos os meus nervos dissecados fora, 
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Por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto! 
Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, 
De vos ouvir demasiado de perto, 
E arde-se a cabeça de vos querer cantar com um excesso 
De expressão de todas as minhas sensações, 
Com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas!” (Pessoa, 1915: 77). 

 
 Mas era preciso voltar ao conhecimento preciso e objectivo. Essas máquinas, 
contemporâneas, deveriam ser desenhadas rigorosamente a partir do natural. E a testagem 
do saber, pela cópia de máquinas completas, agora já unidas nas suas peças. Funcionais. 
Corpos maquínicos com órgãos mapeáveis pelo aluno. Para o fim, “aplicação e uso de 
tabelas especiais” (decreto de 5 de Outubro de 1893). 
 Deslocamo-nos agora do ensino do desenho, para lançarmos um olhar sobre o ensino 
manual do curso geral elementar professado nas escolas industriais. Dois anos, 
subdividindo-se para o sexo masculino e para o sexo feminino. Comecemos pelas meninas, 
que apareciam apenas após os meninos. Não estranharemos, num e noutro caso, nem a 
ordem, nem a tipologia dos conteúdos contemplados, de tal modo a diferenciação sexuada 
chegou bem perto dos nossos tempos. Jogava-se claramente a construção social do papel e da 
identidade da mulher na sociedade, treinando-a num conjunto de saberes aplicáveis, depois, 
na educação familiar. 
 No primeiro ano, as aprendizagens iriam da costura ao bordado. Depois de 
conhecerem as nomenclaturas e os utensílios, chegava a gramática dos pontos: “ponto 
adiante, ponto atrás, ponto picado ou pesponto, ponto de luva, de cerzidura, de cadeia, orla 
recortada, ponto de espinha, de arenque, furtado, de recorte, ponto inglês, ponto russo, 
ponto enlaçado, ponto cruzado” (decreto de 5 de Outubro de 1893). Todos estes gestos 
sabidos e multiplicados para franzir e perfilar, para cascar e debruar, para fazer ilhós e 
repassar, costura mista e preguear. Para ser ágil e apta nos trabalhos de carácter doméstico e 
de ar feminino. A seriação dos exercícios que neste caso coincide com o fazer de cada 
nomenclatura. Os bordados a branco seriam ou inglês ou Richelieu e os pontos abertos 
fixavam-se nas ordinárias bainhas, simples ou mistas, nos pontos de escala e de corrente 
dupla, de orla antiga, nos pontos mistos tanto de correntes quanto de nós turcos, de corrente 
e passagem, ou de corrente de passagem e cerzidura, ou de corrente persa, ponto 
damascado, de pluma e de crivo. A anatomia da costura e do bordado era esta, feita de 
pontos cujas especificidades se fixavam no carácter quase mínimo de um gesto que se 
repetiria vezes sem conta até ganhar a extensão de uma peça de roupa, de um bordado ou de 
um quadro. Para o segundo ano tudo se repetia e tornava mais complexo. A aplicação era 
também menos abstracta. Pregavam-se fitas, colchetes, botões, fivelas, cordões, galões, 
barbas de baleia ou de aço, na costura, e bordava-se sobre tela ou fazia-se tapeçaria, nos 
bordados. Ainda assim, tratava-se de gestos a executar com as mãos e não com a máquina 
que, neste caso, era pressentida como um perigo. Como Carolina Michaelis de Vasconcelos 
viria colocá-lo, a máquina de costura e de bordar apresentavam mais desvantagens do que 
vantagens, e isto, em vários planos: higiénico, económico e artístico (Vasconcelos, 1881: 320). 
 Para os rapazes, primeiro e segundo ano dividiam-se entre o trabalho em madeira e 
em ferro, e o conhecimento das ferramentas e da nomenclatura em geral estabelecia-se como 
o primeiro passo. Precisavam de saber “afiar e assentar o fio aos ferros”, “travar e apontar” 
serras e serrotes. Nos diagramas traçados pela acção das mãos sobre a matéria, teriam que 
coreografar os próprios gestos (decreto de 5 de Outubro de 1893). Serrar em linha recta, mas 
também serrar em linha curva. Aplainar, aparelhar, furar, cortar, limar, ligar, pregar, eram os 
verbos que definiam cada uma das acções a executar. Com cada um dos instrumentos, 
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conseguir agir esteticamente, dando-lhes formas sucessivas, que podiam ir das poligonais, às 
circulares e anulares. 
 
 
O desenho de máquinas: a literacia visual e técnica 
 
 

“Em 1879 o desenho mecânico era quase desconhecido em Lisboa, e portanto, 
em Portugal. 
Nas duas escolas onde aprendi, o Liceu e o Instituto Industrial, apenas se 
ensinava, no primeiro, o desenho linear geométrico regido pelo professor 
Teodoro da Mota, o grande patriarca do desenho dessa época, autor de uns 
célebres compêndios por onde duas ou três gerações aprenderam o desenho 
rigoroso. Era de três anos o curso completo e sempre feito de má vontade. 
No Instituto Industrial ensinava-se o desenho de ornato e de arquitectura 
(dois anos) regidos pelo professor António Tomás Fonseca. Não entra em linha 
de conta a Escola de Belas Artes, que tinha os seus cursos especiais para 
artistas” (Pinheiro, s/d: 949). 

 
 
 Ao traçar um quadro retrospectivo do ensino do desenho geral e do desenho 
profissional mecânico, já na década de sessenta do século XX, Calvet de Magalhães diria, 
reportando-se aos inícios do século que, por esses anos, “o desenho de máquinas era apenas 
o dom, a prenda duma classe exígua de desenhadores”. Era ele o ponto de silêncios, 
“especialidade misteriosamente cerrada, cuja existência mal se conhecia” em Portugal e 
quanto aos operários, pedir-lhes que desmontassem e decifrassem um desenho era como 
pedir-lhes que resolvessem um “quebra-cabeças”. Admitiam, alguns, a existência do 
desenho como condição prévia do seu trabalho, mas cuja execução estaria a cargo de outros. 
“Ignorância” que Calvet dizia vir até dos engenheiros que confessavam, com um “certo 
orgulho”, não dominar o desenho. E, no entanto, da aula de desenho de máquinas deveria 
sair o mecânico que encontraria “no desenho a sua melhor ferramenta” e o serralheiro “que 
não se envergonha de construir um pormenor sem o prévio conhecimento gráfico do 
conjunto de que ele fizesse parte”. Era este o ambiente de ‘ignorância’ em que vivia a arte 
industrial em Portugal (Magalhães, 1960 c: 5, 6, 11). 
 As palavras acima de Bordalo Pinheiro, contratado como professor de desenho em 
1889 para a Escola Industrial de Xabregas, denunciam a inexistência do desenho mecânico à 
entrada dos anos oitenta do século XIX. E a sua aparição e configuração nos currículos ficaria 
a dever-se em grande medida à sua própria acção. O desenho de máquinas é, sem dúvida, no 
interior do ensino técnico, aquele que assume um espírito totalmente moderno, não no 
sentido da personalização do autor, mas no sentido de um progresso maquínico. Ele próprio 
toma por objecto a máquina, fragmentada e depois reconstituída, pelo domínio de um 
dicionário de nomenclaturas, de sistemas de notação e de uma gramática das formas. No 
capítulo anterior não por acaso aproximei este desenho da linguagem da poesia futurista. O 
que dele sobressai é toda a estética dos fragmentos, das ligações, dos espaços e das 
velocidades, dos funcionamentos que se antecipam para as máquinas da modernidade que 
são o símbolo maior do que se imaginava ser o progresso. É no desenho mecânico que se 
pressente a linha da diferença do ensino técnico, que o torna distinto quer do ensino do 
desenho ao nível do secundário, quer do ensino artístico de belas artes. Quando muito, terá o 
seu equivalente no desenho de arquitectura, de plantas, de cortes e de alçados. E não. Não 
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terá. Onde fica o autor no desenho que se define no interior de um dispositivo que não tem 
outro fim que não o da reprodução infinita do mesmo? 
 As descrições espaciais e o pensamento espacial constituem o pensamento não verbal 
que, argumenta Eugene Ferguson, está no centro do desenvolvimento tecnológico e não 
pode mesmo ser reduzido simplesmente à linguagem verbal. Se é certo que muitos dos 
objectos de uso quotidiano se devem à ciência, a sua forma e função, dimensões e aparência 
são determinados por técnicos que os antecipam através de sistemas de representação, em 
constante afinação, que permitem ‘ver’ o que ainda não existe senão como imagem do que 
será. Essa tarefa de antecipar o objecto está dependente daquilo que Ferguson denomina 
‘mind’s eye’, e que explica como sendo um ‘orgão’ bem desenvolvido que não apenas 
consegue sintetizar e ver em memória os conteúdos, como é capaz de os modificar, em suma, 
de manipular e combinar na sua mente dispositivos que ainda não existem (Ferguson, 1977: 
827). 
 O olho da mente, existindo, precisava de treino para se desenvolver, não existindo 
precisava de ser produzido. O olho da mente teria de se tornar obediente, ver por uma lente 
específica, habituar-se a regras e a ordens que lhe permitissem ‘traduzir’ a sua visão numa 
folha de papel. Era na insistência pelo rigor que se pautava a acção primeira do professor de 
desenho mecânico. O corpo como uma máquina de traçar e lançar  linhas. O objectivo: que os 
alunos soubessem "fazer, ver, e ler tecnicamente um desenho com facilidade" (Pinheiro, s/d: 
952). Queria isto dizer que um conhecimento e um pensamento espacial começavam a estar 
na ordem do dia como a forma não verbal de representação da materialidade da cultura. O 
que havia que fazer era articular o vocabulário do desenho, a sua gramática, a uma nova 
capacidade que se deveria treinar a partir desse processo de viagem entre o objecto 
tridimensional e a sua tradução bidimensional. Neste espaço ‘entre’ é que se construiria uma 
nova capacidade: o pensamento espacial. 
 Bordalo estabelecia uma diferença entre o ensino do desenho para operários e o 
ensino para engenheiros. O operário deveria conhecer em pormenor as peças que desenhava, 
as suas aplicações e os seus feitios, bem como a nomenclatura e todo o processo necessário à 
execução da peça na oficina. Face a um desenho entregue por um engenheiro, o operário 
devia saber interpretá-lo, lê-lo, explicá-lo caso necessário, verbalmente ou por croquis. As 
sete horas e meia por semana de desenho linear, de projecções, perspectiva e desenho à vista, 
durante dois anos, dar-lhe-iam as bases essenciais. Seguir-se-iam os três anos a 10 horas de 
desenho por semana. Era este o ‘desenho especial’. O objectivo do aluno operário, um só: 
"aprender". Nem "valores", nem "passagem", nem "exames". O seu desejo:"saber". A atenção 
dedicada ao trabalho era o resultado de um treino: 
 

"Tenho tido aulas com 60 e 70 alunos, que se mantêm na melhor ordem e 
sossego, com uma desigualdade de idades, que chega a ser desde os 14 anos 
aos 40" (Pinheiro, s/d: 953). 

 
 O aluno engenheiro teria que obter uma execução mais rigorosa. Exigia-se que 
aprendesse “a ler e a detalhar com facilidade qualquer desenho para poder explicar ao 
operário ou ao desenhador", que adquirisse “a prática de fazer um croquis cotado 
rapidamente e no desenho a lápis” que fosse “correctíssimo para que o copista ao passar este 
desenho ao papel tela” não perdesse “tempo em investigações" (Pinheiro, s/d: 953). Tornava-
se necessário que nos cursos do ensino secundário melhor se preparassem os alunos. Que 
houvesse o desenho à mão livre, a cópia de modelo e estampa, maior rigor no desenho a 
lápis.  



 

252 

 Mas como conseguir o domínio efectivo dessa gramática das formas que a nova 
indústria exigia? Primeiro, o desenho de memória, à mão livre, revelava-se útil porque 
“obriga a fixar e a poder reproduzir qualquer peça”. Treinar, portanto, a capacidade de ver 
as peças sem as ter por perto, proporcionava a agilidade necessária à invenção de outras 
peças. Mas logo na iniciação do desenho era necessário insistir no rigor do desenho a lápis. 
Era inútil pensar que a passagem posterior de um desenho a tinta iria corrigir os erros de 
partida. “O desenho que nasce mal feito nada o faz melhorar”. Havia a concepção do ‘bom’ 
desenho e nele o ‘erro’ era persona non grata, uma espécie de miopia ou estigmastismo do 
olho da mente. Deste modo, toda a atenção devia ser centrada logo na base das convenções 
em uso no desenho técnico, o que daria ao aluno o hábito de “proporcionar”, “dispor os 
variados desenhos, escalas, traços e cores convencionais, tanto nos cortes como nos diversos 
materiais empregados”. O assunto: peças de ligação. Ligar, articular, coser pelos traços os 
tecidos das máquinas. Combinações. Mas copiar, copiar muito. A linha reprodutiva da 
máquina exigia uma adequação do pensamento à sua racionalidade: “o desenho de cópia de 
estampa serve para obrigar à leitura e disposição das cotas e cortes por diversos planos da 
peça a desenhar”. Escrevia-se que o desenho por estampa serviria para detalhar. E explicava-
se: “para extrair um conjunto da peça armada todos os elementos que a compõem e desenhá-
los em diversas posições segundo as regras, disposições dos elementos, cortes, investigação 
das cotas e a sua colocação” (Pinheiro, s/d: 954). Nada deixado ao acaso. E neste desenho o 
importante era o desaparecimento do próprio autor. Desenho que poderia funcionar sem a 
ligação àquele que o fez. O verdadeiro autor, num sentido mais pós-moderno do que 
moderno. 
 A questão do autor é aquela que abre a fissura mais evidente entre o ensino de belas 
artes e o ensino artístico para as massas. É ele, essa figura que é uma invenção do próprio 
tempo que a quer fazer passar por desde sempre lá, que permite distinguir o cultural do 
industrial. O desenho no ensino técnico, mormente o de máquinas e de peças, não era o 
reflexo da ‘personalidade’ do autor. A indústria que se impunha não se compadecia com o 
nome do autor. Do que se falava era de eficiência, não de arte, era de utilidade, não do 
regime estético das artes, muito embora a estética dos objectos, equivalente a um certo 
‘gosto’ artístico fosse continuamente lembrada. Na reorganização das Escolas Industriais e 
de desenho industrial de 1897, o legislador vinha novamente lançar as linhas do que se 
pretendia: “as escolas industriais visam principalmente à formação de operários ou a 
ministrar-lhes conhecimentos complementares e necessários ao perfeito desempenho das 
suas profissões; foram, quase exclusivamente, criadas para eles, para assim mais de perto 
ocorrer às necessidades das classes propriamente fabris”. Naquele local não havia 
compadecimento com a figura do autor. Eles eram, antes, os obreiros e artífices, “o grande 
exército da população trabalhadora”. A questão não se punha, contudo, em termos tão 
lineares. Uma certa ambiguidade perpassava na letra da lei porque se pressentia que “a 
grande indústria e o emprego cada vez mais extenso da máquina-ferramenta, tendem a 
destruir a pouco e pouco a pequena indústria e a indústria caseira”. Ora, mais uma razão 
para se instruir o operário, antes mesmo desse tempo chegar. Era no futuro que se 
encontrava a possibilidade de governar o presente, salvando o operário das garras de uma 
máquina que o poderia engolir: “o operário carece de se preparar para o momento em que o 
mercado não comporte a venda da sua mercadoria, habilitando-se para produzir outra, que 
não possa proceder da fábrica ou da grande indústria”  (decreto de 14 de Dezembro de 1897). 
 Em 1918, falava-se da instrução prática e do fim utilitário do ensino como a magia da 
união perfeita do “sábio ao operário”, “do laboratório de pesquisas científicas à oficina”, das 
“fórmulas transcendentes ao trabalho manual ou mecânico”. O ensino técnico concebia-se 
como um sistema em linha recta em direcção à nacionalidade e cujo destino era o próprio 
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mundo (decreto de 5 de Dezembro de 1918). Era a produção de uma arte industrial nacional 
que se deveria alargar ao mundo, mas neste sentido da produção de ‘bens’ e não de obras de 
arte, estava contido o princípio de um trabalho não centrado na figura do autor, mas antes na 
dos operários qualificados. Qual era o seu trabalho? Adquirir a capacidade de representar os 
objectos e o pensamento dos objectos, de relacionar e de medir as estruturas internas dos 
objectos. Havia alguma ligação entre a arte industrial e as belas artes? 
 

“A arte pura tem amadores, e o objecto de arte é tanto mais valioso quanto 
mais raro, mas esse objecto não constitui, na verdadeira acepção do termo, 
matéria comercial, a não ser que perca a particularidade de ser raro, para se 
multiplicar ilimitadamente a fim de ser vendido com facilidade. É preciso que 
o artefacto se torne praticamente vendável. Portanto, para sermos 
verdadeiramente práticos, porque o ensino técnico visa a utilidade, é 
indispensável comercializar inteligentemente a nossa arte industrial, sem que 
perca o seu aspecto tradicional e a esbelteza da sua linha estética” (decreto de 
5 de Dezembro de 1918). 

 
 Com alguma proximidade quer ao movimento inglês Arts and Crafts, quer ao 
movimento alemão Werkbund, e uma contemporaneidade absoluta com a Bauhaus, que se 
estabeleceria no ano a seguir na Alemanha, unia-se a estética com a eficiência e utilidade, 
num gesto mais próximo do design do que das belas artes. Era um novo operador estético, 
como lhe chamou Bruno Munari (2001), que se construía: o designer60. Não foi adiante em 
Portugal senão a partir da segunda metade do século XX (Almeida, 2009). 
 Aos programas de Bordalo, Calvet de Magalhães fazia seguir o Desenho de 
Projecções, criado como disciplina em 1922, “fruto reflectido de alguns anos de estudo e de 
experiência didáctica”, como um dos mais exemplares trabalhos realizados em Portugal 
(Magalhães, 1960 c: 9). O desenho de projecções, rigoroso, capaz de dissecar o objecto na 
folha de papel, cortar, lançar, ver de todos os lados, visão a raio-x das suas estruturas. A 
viagem era do concreto ao abstracto, o bilhete de volta era a própria materialização do 
objecto.  
 A articulação da ciência  com a máquina imaginou-se possível unicamente por meio 
do desenho e da modelação. Já não bastava que o operário, o engenheiro ou todo aquele que 
tivesse por trabalho ‘inventar’ e produzir objectos, desenhasse à mão livre. O desenho à mão 
livre era essencial, mas no trabalho prático da oficina, onde se tornava “difícil e pouco rápido 
fazer um desenho rigoroso, com instrumentos” (Pinheiro, s/d: 2). Estes ‘artistas’ do real 
moviam-se por entre uma gramática elaborada cada vez como mais complexa, mas que, 
pedagogicamente, se subdividia, repartia, simplificava, desfragmentava, em elementos 
simples, os quais poderiam ser combinados, não para produzir frases e textos, como a 
gramática da língua, mas para produzir objectos e máquinas. Movimentos. ‘O desenho 
aplicado à mecânica, tal como à arquitectura e à indústria em geral é não somente a 
representação gráfica dos objectos, mas a correlação da função e do movimento dos seus 
orgãos constitutivos’, era assim que se iniciava o curso de desenho industrial de Armengaud 
Ainé (1860: 7). O desenho industrial era a língua universal da indústria. 

                                                
60 Munari pretendia traçar a linha de distinção entre a ‘arte pura’ e o design. À primeira faz equivaler o 
revivalismo dos mitos românticos do artista como um génio, uma arte elitista pelo seu carácter de distinção. Do 
outro lado, colocava o designer como “objectivo, racional, exacerbadamente lógico, que pretende justificar tudo o 
que faz”, ou seja, aquele que usava a estética como “técnica pura” (Munari, 2001: 12).  
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 Bordalo Pinheiro escrevia um manual dedicado ao desenho de máquinas. Juntava 
descrições a cada uma das partes que compunham o livro, descrições sobre as proporções 
das peças e órgãos de máquinas, sobre os materiais com que esses órgãos se fabricavam, 
tabelas. A representação visual tornava-se inseparável da produção do objecto. Iniciava-se 
com “aplicações práticas de projecções ortogonais, de intersecções e planificações de sólidos, 
cópia de modelos ou de estampas e terminava no traçado de várias engrenagens” 
(Magalhães, 1960 c: 8). O desenho de um parafuso ocuparia os alunos durante oito aulas. 
Reduzia-se, ampliava-se, cotava-se, via-se por dentro e à transparência, fixavam-se as 
normas, governava-se o olho da mente pelos sistemas externos de notação de tal modo que 
um e outro coincidiriam. O operário aprenderia a ver os objectos na sua nudez. De um olho 
da mente inapto, faz-se a própria máquina da visão de que se precisa. De um corpo inapto, 
faz-se o corpo disciplinado para a disciplina da fábrica. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       
 Fig. 22, 23, 24, 25, 26 – ilustrações do manual de desenho mecânico de Bordalo Pinheiro, s/d 
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 Em 1948, na revista Escolas Técnicas, Eduardo Rodrigues da Silva, vinha fazer a 
revisão do ensino do desenho no ensino técnico. Nas suas palavras vem agora alojar-se o 
discurso da psicologia. A obtenção das “formas lógicas na representação espacial 
(perspectiva)” não poderia fazer-se sem “uma preparação anterior bastante paciente”. A 
razão encontrava-se nos próprios estudos científicos que davam como evidente que o 
desenvolvimento da criança se estabelecia por fases e que a estas correspondiam estádios de 
desenvolvimento gráfico. Ora, sendo o móbil do ensino técnico “as futuras aplicações aos 
desenhos profissionais, torna-se interessante encarar o estudo da capacidade de abstracção 
do aluno, no que diz respeito à sua interpretação gráfica”. Ponto assente continuava a ser 
que, independentemente das fases, das técnicas, dos contornos alquímicos que o desenho 
sofresse para se adaptar à criança imaginada, o desenho tinha sempre, como fim, “coordenar 
o espírito, a vista e a mão numa acção de conjunto, com o propósito imediato de ensinar a 
ver, isto é, a ver com a intenção de exprimir graficamente o que se viu” (Silva, 1948: 37, 38, 
42). De facto, Calvet de Magalhães viria corroborar este mesmo posicionamento. Não era 
com alunos “a pintar de imaginação um poente em 15 minutos” que sairiam hábeis artífices. 
No seu “ardor pedagógico” os professores não deveriam esquecer o lado prático do desenho 
(Magalhães, 1960 c: 16). Considerava inadmissível não empregar no ensino do desenho as 
projecções, os traços, as escritas e os modos de cotar os desenhos. O desenho era uma língua 
e, como tal, tinha uma gramática. Num efeito de looping, a aprendizagem dessa gramática 
confundia-se com a própria língua. 
 
 
O discurso da crise e o gesto reformador no ensino técnico 
 

“Sempre a mesma intenção, a mesma justa noção de que a escola profissional 
deve ser activa e não passiva, mais prática do que teórica, mais oficina do que 
museu; sempre o objectivo de adaptar melhor as coisas à situação do momento, 
mas sempre também a convicção, que se adivinha (quando não é a afirmação 
sem rodeios), de que as reformas anteriores não alcançaram o ideal (sempre o 
mesmo) que em cada nova orgânica se julga atingir” (Boletim Escolas 
Técnicas, 1949 a [1946]: 42). 

 
 No Relatório que precede a Reforma de 20 de Dezembro de 1864, a qual organiza o 
ensino industrial, começa a surgir um tom de alguma insatisfação quanto ao estado do 
ensino profissional e técnico, notada mais pela necessidade de explicar, ainda, as vantagens 
de que se revestia este ensino que deveria restringir-se ao que fosse “praticamente útil”. Com 
isto traçava-se um mapa que dividia, no plano social, categorias de sujeitos. As “classes 
industriais” surgiam como aquelas que ‘careciam’ de “instrução moral e intelectual” por 
forma a que ocupassem o espaço discursivo que lhes era reservado. Sendo o fim do ensino 
técnico o de “habilitar um grande número de homens para a prática das diferentes artes 
industriais” era este, indubitavelmente, o meio pelo qual essas “classes industriais” 
ganhariam “amor às suas profissões” e sentiriam em si “o desejo de adquirir novos 
conhecimentos”, compreendendo então o gozo que haveria em ocupar um lugar em função 
daquilo que se faz (decreto de 20 de Dezembro de 1864). Estabelecia-se uma partilha do 
sensível a partir do recorte efectuado sobre um comum. Ainda assim era de uma 
democratização, pela abrangência de um grande número, aquilo de que se falava. Muito 
embora, fosse no limbo da crise que se colocasse a impossibilidade mesma dessa 
democratização: 
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“Forçoso é confessá-lo, a organização de tal ensino não tem tido até hoje em 
parte alguma, ainda nos países mais prósperos e mais adiantados em 
civilização, fácil resolução prática; dificílimo tem sido generalizá-lo por modo 
que se torne acessível ao maior número dos que se destinam aos trabalhos 
industriais” (Decreto de 20 de Dezembro de 1864). 

 
 Cinco anos depois, o Relatório ao decreto de 1869, seria de tom mais pessimista. 
Falava-se já abertamente das “dificuldades do tesouro público” e era precisamente nesse 
lugar económico que se desenhava a impossibilidade mesma em transformar.  
 Estávamos a 17 de março de 1876 e no parlamento português era lançada à discussão 
a proposta de lei Nº 65-A. Quarenta anos eram volvidos desde a fundação das Academias de 
Belas Artes, mais de vinte desde a criação das Escolas Industriais de Lisboa e Porto, e faltaria 
quase uma década para a criação das escolas de desenho industrial. O cenário que se traçava 
começava, depois dos primeiros entusiasmos derivados da institucionalização do ensino das 
artes, a ser o mais negro possível. Insistia-se, uma e outra vez, na ligação entre o 
desenvolvimento artístico do país e o seu desenvolvimento económico, moral e cultural. 
Quanto à educação dos operários afirmava-se que tudo estava por criar: 
 

"No que respeita à educação artística dos nossos operários, tudo temos a criar. 
Fomos precedidos por todos os povos civilizados, que, sem excepção, têm 
mostrado ultimamente o maior desvelo em derramar pelas classes fabris o 
ensino das artes do desenho. A Inglaterra, tão adiantada nos processos 
industriais, mas que em 1851 e 1855 se reconheceu tão atrasada em relação à 
França, no que respeita à aplicação das artes à indústria, não hesitou em curar 
o mal radicalmente, reorganizando completamente as suas escolas de 
desenho, e dispendendo grossos cabedais para poder em pouco tempo 
recuperar a sua posição a par da França" (debate parlamentar de 17-03-1876).  

 
 Eram as experiências de South Kensington e das suas escolas anexas que viajavam e 
se reproduziam no discurso dos intelectuais portugueses. Nestas escolas facilitava-se 
"quanto possível a sua frequência pelos operários a quem eram destinadas". Outras lições 
poderiam ser retiradas de outros países, mas já esta era a bastante para perceber o espírito 
que arrastava "governos e parlamentos a fundarem escolas e museus, e a derramarem por 
todas as formas, e em todas as classes sociais, o amor e o conhecimento das belas artes". O 
que então ficava registado não era tanto o plano de estudos nem os conteúdos do que 
constituía o ensino artístico desses operários, mas antes o exemplo visual que se lhes dava. 
Era assumido que nada se poderia gerar a partir do nada e que por isso mesmo, as escolas 
de desenho, não poderiam nunca "produzir abundantes frutos" se a par do que lá se fazia 
não houvesse o tão necessário arquivo de referentes visuais. Em suma, era mister que as 
escolas fossem "acompanhadas de museus", que eram como que o seu "complemento 
natural". Passava-se do geral ao particular. Como era possível imaginar que bastaria "ensinar 
o operário ceramista a desenhar e modelar flores e frutos" ou "incutir-lhe tão somente os 
verdadeiros princípios da decoração aplicada à cerâmica"? Em definitivo, o ensino das artes 
e dos ofícios não poderia realizar-se sem ser no quadro de uma apresentação "de bons 
modelos, onde o estudante veja realizadas e postas em prática as lições do mestre" (debate 
parlamentar de 17-03-1876). 
 Era urgente empreender o caminho da educação de todos no quadro daquilo que se 
construía e que começava a naturalizar-se como sendo a fronteira da nacionalidade. Era no 
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interior desta comunidade imaginada a que se dava o nome de Portugal, que a tónica era 
colocada na fundação dos museus, esses espaços que albergavam as relíquias e tesouros 
nacionais. Era esta a linha da frente, aquela em que se situavam os "países cultos" e era esta 
uma das "obrigações a que não é possível fugir" sem que se abdicasse de uma "dignidade 
moral" (debate parlamentar de 17-03-1876). Este dito da crise, ditar-se-ia daqui em diante e 
não será demais admitir no nosso presente um arquivo destas práticas discursivas: 
 

"Não há civilização verdadeira sem conhecimento, estudo e apreço da arte. 
Chegámos a uma quadra do nosso progresso geral em que faltaríamos a nós 
mesmos, às nossas tradições e ao apreço com que nos distingue a Europa se 
não cuidássemos de coligir em museus as relíquias que ainda temos dos 
nossos objectos artísticos e arqueológicos. É na verdade doloroso que numa 
capital como Lisboa ainda não exista um museu de belas artes e arqueologia. 
Nem pode servir-nos de desculpa o facto de não termos objectos com que 
constituir este museu" (debate parlamentar de 17-03-1876). 
 

 Ano de 1898, dois anos para o século XX, e tudo continuava na mesma. “O ensino 
industrial e comercial, nos nossos estabelecimentos oficiais, não corresponde, a despeito das 
sucessivas reformas por que tem passado, às necessidades do país”. Acusava-se a falta de 
um critério que fosse seguro e uniforme, o elevado grau de abstracção e desligamento dos 
factos nacionais porque, em boa verdade, nunca se havia ido “buscar, como haveria sido 
mister, aos elementos da vida nacional o critério utilitarista” (decreto de 24 de Novembro de 
1898). França era o exemplo. E lá, tudo se fazia ao contrário do que em Portugal se fazia. Era 
necessário um inquérito local para averiguar as necessidades quer dos operários, quer das 
localidades. Inglaterra continuava também a ser referida. Mas que resultados havia dado a 
tentativa de implementação de tais modelos em Portugal?: 
 

“Fundámos, é certo, museus industriais e comerciais, mas esses visavam a fins 
completamente diversos, e só se ligavam às escolas pelo facto material de 
neles se fazerem as exposições anuais dos trabalhos dos alunos” (decreto de 24 
-11-1898). 

 
 Em Inglaterra assistia-se à descentralização e à autonomia das escolas, o movimento 
português continuava centralizado, “não cuidando de fomentar as actividades nacionais e 
não procurando conhecer directamente as necessidades dos centros produtores”. E o que 
dizer da pedagogia dos professores, num país que não cuidava de normalizar a profissão 
docente? O ensino do desenho técnico, normativo, exigia a normatividade da prática e a 
alquimia dos saberes. Cada um dos ramos especiais do ensino “carecerá de material 
pedagógico especial também, e de um processo de ensinamento devidamente adequado”. E 
esta tese lançava-se na verdade maior de que “o ensino é produto do método e do professor, 
o que desde logo nos leva a condenar, pedagogicamente, todo o exclusivismo sistemático, no 
que respeita principalmente aos métodos de desenho” (Decreto de 24 de Novembro de 1898). 
Mas precisamente vinte anos depois, um olhar retrospectivo dava a ver “resultados quase 
nulos e por vezes negativos”. A contratação de professores no estrangeiro tinha 
impulsionado ainda mais a desnacionalização do ensino técnico (decreto de 5 de Dezembro 
de 1918).  
 Já no século XX, o discurso da crise havia de continuar, agora já não propriamente 
tendo por referente o que de melhor se fazia lá fora, mas, antes de tudo o mais, o estudo 
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científico da própria realidade nacional como primeiro passo para qualquer progresso. 
Adolfo Lima, apontava os três males de Portugal. Falta de ‘esclarecimento’, de ‘organização’ 
e de ‘definição’. “O trabalho português”, carecia de “conhecimento técnico”. Ora, daí só 
podia resultar a “nula capacidade industrial e a decadência das indústrias”. Sem o 
conhecimento profundo das “condições sociais em que vive”, quer ao nível de uma 
sustentabilidade que caminhasse em paralelo com o “aproveitamento das utilidades locais”, 
quer por uma visão informada dos mercados internacionais que permitisse saber para onde 
enviar os produtos, não se sairia de um paralizante empirismo (Lima, 1916: 5). Visão 
alargada e crítica era o que se necessitava numa sociedade portuguesa enferma de ‘vícios’: 
 

“Todos ralham contra os seus vícios, mas nenhum de nós vê que, se existem, 
eles são filhos da falta de educação e, sobretudo, da falta de uma educação 
social, caracterizadamente técnica” (Lima, 1916: 6). 

 
 Adolfo Lima referia-se muito especialmente a uma educação comandada pela força 
das aptidões naturais. Em virtude dos desvios, a escolha das profissões era totalmente 
arbitrária, o povo português era feito de “amadores”, as profissões não se aperfeiçoavam. 
Ensino técnico, para Adolfo Lima, era um hábil cruzamento entre a teoria e a prática: “vai 
buscar às ciências os necessários conhecimentos, as leis e os princípios, empregando-os nas 
diversas profissões de que são fundamento, e vai buscar à prática, à experiência, os 
ensinamentos de que a ciência precisa para que as suas verdades tenham uma contraprova e 
uma utilização, uma exemplificação concreta e final”. Não se tratava de formatar o ‘operário 
simplesmente prático’, ‘simplesmente mecanizado’ ou ‘simples máquina’. O ensino 
demasiado intelectualizado resultaria num “exército de intelectuais”, o demasiadamente 
profissional, num “exército de proletários” (Lima, 1916: 16, 25, 26). A chave da questão 
estava numa educação técnica e na ciência experimental. Ora, em Portugal, ambas ainda se 
excluíam.  
 Chegava o momento de lançar a questão sempre esboçada: 

 
“Qual tem sido o espírito que presidiu a toda a nossa extensa legislação sobre 
o ensino industrial e comercial?” (decreto de 5 de Dezembro de 1918). 

 
 A resposta situava-se num plano de desconexão e variedade entre as posições 
tomadas ao longo do tempo. A imensa vontade de reformar e começar sempre tudo do zero 
não deixava entrever frutos. Falta de “persistência e de continuidade” e um olhar por demais 
preso ao figurino estrangeiro, quer no que a modelos dizia respeito, quer aos próprios 
profissionais chamados ao país: 
 

“Os estrangeiros, que se importaram, deveriam ter por missão essencial criar 
discípulos que a breve trecho os substituíssem e não corresponderam a este 
fim primordial. A importação do próprio estrangeiro, que sempre tem em 
mira ser reconduzido se o lugar é rendoso, contribui poderosamente para a 
desnacionalização do ensino e não provoca a formação de discípulos pelo 
interesse do mestre em não poder ser substituido findo o contrato” (decreto de 
5 de Dezembro de 1918). 

 
 Ora, nesse desejo de produzir professores o mesmo Decreto vinha criar a Escola 
Normal para o Ensino do Desenho, e nela estabeleciam-se desde logo duas secções. Uma, 
reservada ao desenho exacto e rigoroso, a outra, ao desenho livre ou artístico. Da primeira 



 

259 

secção sairiam os professores para o ensino do desenho de máquinas e de construção 
arquitectónica. Da segunda, os professores para o ensino do desenho elementar, decorativo, 
modelação e pintura. Para admissão à primeira secção candidatos com o curso do Instituto 
Superior Técnico, Faculdade Técnica ou Escolas de Belas Artes, para a segunda, somente com 
o curso de Belas Artes. 
 A extensa história que se traçava nesta reforma de 1918, viria a ser referida em 1930. 
Tratava-se, nada mais nada menos, do que de uma nova reorganização do ensino industrial e 
comercial. Reportava-se a última regulamentação como “menos feliz” por não ter 
“acentuado suficientemente o cunho de profissionalidade que seria para desejar” e muito 
embora muitas das regulamentações não tivessem saído do papel, a verdade é que o tempo 
vinha mostrar a sua inutilidade. Continuava-se com a falta de pessoal docente qualificado, e 
não somente de desenho, com falta de edifícios e de material didáctico, e tudo isto face a um 
aumento da população escolar. Cumpria que, definitivamente, se estabelecesse um rumo. 
Um ensino mais virado para a profissionalização, o condicionamento dos cursos tendo em 
vista as necessidades locais, a sua importância e tradição, a educação geral do espírito, mas 
com as devidas cautelas para que se não desvirtuasse “o verdadeiro sentido da preparação” 
que os operários haviam de receber. Quanto ao ensino das profissões de carácter artístico, 
tratavam-se paralelamente com as de carácter mecânico. Estabelecia-se como idade mínima 
de frequência os 12 anos, porque antes dessa idade “não é aconselhável o trabalho oficinal” e 
a admissão de professores passaria a regular-se “por um centro de estudos que lhes imprima 
o conhecimento da pedagogia das profissões”. E no ano seguinte aparecia, pela primeira vez 
no léxico do ensino técnico, a ‘educação plástica’ à cabeça das suas finalidades. Consistia esta 
no “desenho à vista e à mão livre”, no “desenho geométrico”, no “desenho de projecções 
ortogonais e axonométricas”, no “desenho perspéctico e pela modelação educativa, visando 
o relevo e o volume”. A ‘educação geral do espírito e científica’ enquadrava o português, 
geografia e história, matemática (aritmética, álgebra e geometria), física e química. E na 
‘educação profissional’ definia-se rigorosamente que, nas indústrias de carácter artístico, esta 
constaria de “desenhos ornamentais, de composição, pinturas, elementos de arte, modelação, 
formação” e de oficinas relacionadas; nas restantes indústrias, de “desenhos profissionais, 
mecânica técnica e tecnologias das profissões respectivas, electrotecnia, química aplicada” e 
dos respectivos trabalhos práticos de cada uma das disciplinas (decreto nº 18420, de 4 de 
Junho de 1930). 
 Quase a chegar à década de cinquenta, vinha a revista Escolas Técnicas publicar o 
extenso reconhecimento oficial da necessidade de reorganizar o ensino técnico, resultante do 
trabalho da comissão da Reforma do Ensino Técnico. O aperfeiçoamento da máquina, das 
formas de as accionar, o aumento do rendimento, nenhum destes princípios seria pleno se 
não se tratasse de preparar aquela que era a ‘máquina humana’. “E não basta adestrar 
tecnicamente o trabalhador”. Importava, acima de tudo, “cultivar-lhe o espírito e a 
sensibilidade, fortalecer-lhe a consciência moral e a vontade” (in Boletim Escolas Técnicas, 
1947: 24). E em 194861, a Reforma cuja lenta confecção (desde 1941) a situou talvez como a 
mais ansiada e estruturada de todo a história do ensino técnico em Portugal. Para além da 
criação do Ciclo Preparatório é de destacar a grande centralidade que recebe o Desenho em 
todos os cursos. Este ciclo pretendia então fazer a articulação entre a instrução primária e os 
cursos de formação das Escolas Técnicas, distribuindo-se, depois, os alunos pelos cursos 
comerciais, industriais ou artísticos. A disciplina de Trabalhos Manuais, ocupando seis horas 
semanais no primeiro e segundo anos, era investida da vocação de detectar as aptidões dos 

                                                
61 Sobre esta Reforma veja-se o trabalho de Sérgio Grácio, Política Educativa como Tecnologia Social. 
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alunos. Foi tratada de forma especial a disciplina de Desenho, mas ainda assim nela se 
procurou mostrar a sua maleabilidade interdisciplinar. 
 
 
 

O génio como uma tecnologia de governo 
 

 
Fig. 27 – 3ª Missão Estética de Férias, Alcobaça, 1939 [Arquivo Fotográfico de Lisboa] 

 
“Por vezes não conseguimos imaginar que algum homem como nós 
seja o autor de uma mercê tão extraordinária, e a glória que lhe 
atribuímos é a expressão dessa nossa impotência” (Paul Valéry, 1995: 
44). 
 

Abre-se aqui um território de análise que dá corpo à tese desta tese. Neste espaço 
procurarei mostrar de que modo o ‘génio’, mais do que um nome, se configurou, antes, como 
uma tecnologia de governo dos sujeitos. Não falarei somente num âmbito bem alargado de 
uma tecnologia social, no sentido de governo da população, muito embora tenha sido 
precisamente em torno da figura dos ‘grandes homens’ que toda uma literatura de carácter 
eugenista se tenha desenvolvido durante a segunda metade do século XIX, mas centrar-me-
ei, sem dúvida com outro pormenor, sobre a imagem e o efeito do génio no campo das belas 
artes. Empreenderei, primeiro, toda uma viagem genealógica para vir desembocar quase na 
actualidade. É certo que não percorro de igual forma todas as décadas e que falar num 
percurso linearmente organizado pela cronologia do tempo não é sequer o modo como 
deverei colocar a questão. Mas aquilo que quero mostrar ao leitor é como a tecnologia da 
genialidade, como uma tecnologia de governo na formação do artista, e do espectador, longe 
de se ter esvaído num tempo que parece não mais fazer uso da expressão ‘génio’, permanece 
bem activa nos seus efeitos. Contudo, não posso deixar de referir que continua a ser ao nível 
do arquivo que me situo. É este, sem dúvida, um discurso sobre discursos, ainda que não na 
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tentativa de estabelecer um local de chegada. É antes na própria desmontagem da diferença 
que o próprio génio encerra, que procurarei constituí-lo como o objecto da análise. De resto, 
o próprio conceito de arqueologia de Michel Foucault é a lente deste olhar: “a palavra 
arqueologia não tem valor de antecipação; designa somente uma das linhas de abordagem 
para a análise das performances verbais: especificação de um nível – o do enunciado e do 
arquivo; determinação e esclarecimento de um domínio: as regularidades enunciativas, as 
positividades; emprego de conceitos como os de regra de formação, derivação arqueológica, 
apriori histórico” (Foucault, 2008: 231). A arqueologia opera ao nível dos discursos, 
procurando naquilo que é dito a racionalidade que lhe permite a existência. 
 
 
O estatuto do artista-génio: a construção de um modo de ser ‘sujeito’ 
 

”Génio: É a tendência natural que tem qualquer Indivíduo, para tal, ou tal 
apreciação ou exercício: e a ele se entrega como arrastado pela própria 
natureza” (Castro, 1936: 48). 
 
“Mas o que é um artista? Perante nenhuma outra pergunta o comodismo e a 
indolência do conhecimento humano se revelaram mais resistentes. 'É um 
dom' dizem humildemente as boas pessoas que estão sob a influência de um 
artista, porque resultados sublimes e límpidos, segundo as suas bem 
intencionadas opiniões, têm infalivelmente de ter proveniências sublimes e 
límpidas, por isso ninguém desconfia de que talvez se trate aqui de um dom 
com condições extremamente graves e bastante duvidoso” (Mann, 2003 
[1903]: 40). 

 
 A primeira citação aqui reproduzida é do escultor português Machado de Castro, a 
segunda é do escritor alemão Thomas Mann. O primeiro escrevia num dicionário de 
escultura, o outro, no seu romance Tonio Kroger. Cerca de um século separa as duas 
afirmações e uma situa-se, em certa medida, no oposto da outra. Se para Machado de Castro 
o génio era uma tendência natural que arrastava o indivíduo para a prática de uma 
apreciação ou de um exercício, – marca portanto da sua distinção face a todos aqueles que 
não tivessem nascido com essa genialidade –, para Mann, parece clara a ideia de que esse 
dom, que se manifesta directamente sobre as obras que o artista ‘genial’ executa, – ‘sublimes 
e límpidas’ –, era lido como dependente de uma origem difícil de explicar. Apenas alguns, 
não se sabe quais, teriam o ‘dom’ para o qual o conhecimento humano resistia a encontrar 
explicação. Machado de Castro seria ainda mais incisivo na articulação necessária da prática 
artística com a genialidade do autor. Por mais admirável que fosse um mestre, escrevia no 
seu Discurso sobre as Utilidades do Desenho, não poderia nunca “infundir talentos a quem os 
negou a Natureza” (Castro, 1788: 23). Para o escultor português esta era uma evidência: 
 

“Quantos Rafaeis saíram da Escola de Rafael? Quantos Buonarotas da de 
Miguel Ângelo? E quantos Paladios produziu Paladio? Pois se estas verdades 
são manifestas, de que me serve encher a boca de Volpato, contar-me na 
Genealogia Escolástica de Ticiano, e ostentar descendência de Rusconi, se eu 
não esculpo como este; não pinto como aquele; nem sei gravar como o outro?” 
(Castro, 1788: 23). 
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 Francisco de Assis Rodrigues, proprietário da Aula de Escultura na Academia de 
Belas Artes de Lisboa na segunda metade do século XIX, definia assim o artista no seu 
Dicionário Técnico e Histórico de Pintura, Escultura, Arquitectura e Gravura: 
 

“Artista – [...] o que professa e exercita alguma arte para a qual concorre mais 
o génio e o talento do que as mãos; o que cultiva as artes liberais, como o 
pintor, o estatutário, o arquitecto, o gravador, etc. Os nossos clássicos, ainda 
de melhor reputação, confundiram este termo com o de artífice, aplicando-o 
indistintamente, ora às artes liberais, ora às mecânicas e fabris” (Rodrigues, 
1875: 61). 

 
 O substantivo desdobrava-se nos adjectivos como forma de bem estabelecer o oposto 
daquilo que era não ser artista. Um artífice não era um artista e desse modo as produções de 
artífices não poderiam nunca ser incluídas no mundo da arte. Génio e talento eram 
considerados sinónimos e as mãos relacionavam-se com um excesso que não pertencia ao 
mundo do sublime e do inefável. A figura do génio assomava para estabelecer uma linha de 
distinção entre aquilo que era uma obra de arte, que seria apreciada por críticos e por uma 
elite que ‘amava’ a arte, e aquilo que seria um produto industrial ou dirigido às grandes 
massas populacionais:  
  

Artistamente ou Artisticamente – o que é feito, ou se faz segundo as regras das 
belas artes.  
Artístico – o que diz respeito às belas artes” (Rodrigues, 1875: 61). 

 
 A fronteira estava traçada, muito embora nunca se definisse com objectividade de 
que modo a genialidade poderia ser atingida. Mas aquilo que aqui funciona é a 
operatividade da linguagem, ou seja, não tanto o que ela significa, mas antes aquilo que ela 
faz nas múltiplas relações com os sujeitos. Com isto quero dizer que o meu entendimento do 
sujeito não é visto senão como o efeito de uma constituição. Os modos de subjectivação são 
os processos pelos quais o indivíduo é colocado como objecto do discurso, mas também 
como ele próprio se produz enquanto sujeito desse discurso, isto é, como se relaciona com os 
jogos de verdade que aí se estabelecem. Gilles Deleuze (2005: 154), falando sobre o trabalho 
de Michel Foucault, encontra no ‘saber’, no ‘poder’ e no ‘si’ as três dimensões ontológicas 
que constituem historicamente o sujeito. É precisamente por serem históricas que cada uma 
destas dimensões não é condição universal. A passagem assinalada por Foucault de um 
pensamento clássico para um pensamento moderno instala-se sobre a finitude do homem 
nas suas dobras na linguagem. A biologia moderna é o exemplo de como é nas ramificações, 
subdivisões, linhas de prolongamento, eixos e orientações, que o ser vivo se dobra. Para 
Foucault as dobras estabelecem-se como relações de forças. O sujeito torna-se sujeito a partir 
das relações que estabelece com essas forças que se dobram em si.   
 Deste modo, o meu interesse não é em estabelecer uma luta contra teorias que partem 
da condição natural daquilo que depois consideram do mais alto grau cultural, ou que 
partem da ideia de uma essência humana. Muito pelo contrário, sendo no discurso que eu 
encontro os momentos de constituição do sujeito enquanto tal, é nos modos pelos quais esse 
sujeito se constitui como sujeito de um determinado tipo, de que aqui me ocuparei. A 
questão central é, então, colocada no ‘como’ da constituição desse sujeito. No como do que se 
‘fala’, do que se ‘vê’, do que se ‘age’, do que se ‘enfrenta’, do que se ‘sente’. Dizer, portanto, 
que não há sujeito anterior à linguagem não é decretar a ‘morte do homem’ natural, mas 
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antes tentar perceber o seu modo de funcionamento na sociedade ocidental desde a 
modernidade. O mesmo se aplica à noção de génio ou de autor. 
 Tentarei perceber de que modo se estabelece a noção de artista na modernidade e a 
sua ligação com a noção de génio, pois que era a formação de artistas que visava um ensino 
artístico de belas artes, e a genialidade seria o estado, - ainda que nem sempre reconhecido 
enquanto tal -, em que cada um deles desejaria ver-se representado. A questão intersecta-se 
com a observação feita por Michel Foucault (2002 c: 34) logo ao início do seu texto O que é um 
autor?. De que modo é que o autor se tornou num sujeito individualizado numa cultura 
como a nossa, que status lhe foi atribuído, em que momento estudos sobre a autenticidade e a 
atribuição da obra emergiram, em que sistema de valorização o conceito de autor está 
envolvido, a partir de que momento começámos a narrar a vida dos autores em vez da vida 
dos heróis, e em que momento se iniciou esse criticismo a partir da categoria do homem e do 
seu trabalho? Por outras palavras, como se estabelece como necessária e fundadora da obra 
essa relação entre si e a figura simultaneamente anterior e exterior daquele que a produziu? 
Sobretudo, trata-se de analisar o funcionamento que parece sustentar essa relação: a 
genialidade da obra e, logo, do autor, não cessam de apontar para o lugar da originalidade, 
esse espaço, cuja etimologia da palavra se articula com ‘oriri’, ou seja, nascimento. 
 Ao considerar aqui a questão do génio e do artista faço-o no sentido de desnaturalizar 
estes dois conceitos. No sentido de os reler na história de modo a que possamos melhor 
identificar as relações de poder e os significados que eles transportam. Deste modo não me 
interessa traçar uma linha de evolução, somente mostrar que é desenhando genealogias e 
investigando arqueologias que melhor podemos perceber a nossa forma de estar e de ser. 
Neste caso particular, o modo como nos fazemos observadores da arte, sejamos ou não 
artistas. Mas ao focar a minha atenção no conceito de artista e de génio, é preciso tornar claro 
que me centro sobre uma categoria e sobre um espaço ocidental. Logo, há uma primeira 
aceitação de um dado: o artista, tal como o génio, existe como uma categoria que pode ser 
separada, no discurso, de outras categorias de sujeitos. O estatuto do artista é inseparável do 
conceito de arte, sendo esta considerada como um campo especial e próximo do absoluto, 
parece inevitável que também o artista não se estabeleça senão na linha da diferença, ou seja, 
de acordo com uma política de distribuição de perfis humanos que o coloca do lado de uma 
singular excepcionalidade. O artista constitui-se no próprio discurso que o toma por 
objecto62. Existe, desde a Renascença, com as biografias de artistas, mas com maior 
intensidade a partir do século XIX, uma sobreposição entre a vida do artista e a obra que este 
produz. Esta intersecção opera a um nível quase mítico na sociedade ocidental pela 
naturalização que a 'função' autor atingiu. O autor como criador é o ponto de origem da 
obra.  
 A procura de um idioma pessoal, num tempo em que o ‘eu’ e a personalidade se 
configuravam como essências humanas, estabelece também como inseparáveis as ideias de 
originalidade e criatividade. A individualização do sujeito, pela emergência do ‘eu’ como 
uma categoria psicológica, constitui cada sujeito com um ‘eu’ com uma personalidade 

                                                
62 Howard Becker coloca assim esse processo de subjectivação do artista e a sua circulação como um perfil de 
sujeito partilhado socialmente: “Achamos importante saber quem possui e quem é desprovido desses dons 
porque atribuímos direitos especiais e privilégios àqueles que os têm. Num extremo, deparamos com o mito 
romântico que defende que pessoas possuidoras de tais dotes não podem estar sujeitas aos constrangimentos 
normalmente impostos aos outros membros da sociedade; temos de as autorizar a violar as regras da convivência, 
do decoro e do senso comum que todos os outros indivíduos são obrigados a respeitar sob pena de sanções. Em 
troca, a sociedade receberá obras de carácter excepcional e de valor inestimável. Esta crença não está presente em 
todas as sociedades, nem sequer na sua maioria; é característica das sociedades ocidentais, bem como daquelas 
que foram alvo da sua influência desde o Renascimento” (Becker, 2010: 38). 
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particular. Essa personalidade, cuja interioridade é a imagem escondida e privada daquilo 
que a pessoa é, acredita-se, é revelada pelo artista através da sua obra. A originalidade do 
artista, que o distingue do artesão, é a sua capacidade de criação individual. Deste modo, se 
ser original e criativo se traça como próprio do ser artista, este bebe dos conceitos de origem 
e de criação as suas propriedades divinas. A intersecção destas ideias está contida na citação 
abaixo transcrita da Crítica do Julgamento de Immanuel Kant. As palavras de Kant parecem 
ainda muito actuais quanto à forma como nos constituímos observadores da produção 
artística, por outras palavras, no modo como imaginamos a produção da obra de arte e no 
modo como a contemplamos: 
 

"Genius (1) is a talent for producing that for which no definite rule can be 
given,  and not an aptitude in the way of cleverness for what can be learned 
according to some rule; and that consequently originality must be its primary 
property. (2) [...] its products must at the same time be models, i.e., be 
exemplary; and, consequently, though not themselves derived from imitation, 
they must serve that purpose for others [...]. (3) It cannot indicate scientifically 
how it brings about its product, but rather gives the rule as nature " (Kant, 
2008 [1790]: 128). 

 
 O génio, que dispensa qualquer modelo, é aquele que se transforma em modelo. A 
discursividade desencadeada pelo génio escapa às regras que a fundam como 
discursividade. Ora, a aceitação deste paradoxo parece ser a condição essencial, e por isso 
cega, da crença nos dons da criação original. Nos próximos sub-capítulos tentarei desmontar 
as linhas aqui apontadas, o que me permitirá, depois, no olhar lançado sobre o material de 
arquivo referente ao ensino artístico em Portugal, perceber o modo como este foi adquirindo 
um espaço específico através do estatuto e do posicionamento social que os diferentes 
actores que fazem parte desse mundo foram adquirindo. Muito embora recorra a uma 
literatura internacional e mesmo a escritos de artistas estrangeiros, o meu leitor verificará 
que no que respeita às relações entre as instituições artísticas e as definições sociais de 
talento, os processos de objectivação por mim operados não diferem pela mudança de um 
contexto internacional ocidental para a paisagem nacional. É sempre numa ténue linha de 
descrições que se opera a exclusão, como poderemos ver, por exemplo, nas breves palavras 
abaixo reproduzidas, de Machado de Castro: 
 

“O vosso génio vos moveu a querer ser escultor, ou estatutário; e sendo, para 
a perfeição de qualquer artífice, parte principal o génio próprio para a Arte a 
que se aplica, daqui nasce que no vasto império das artes sejam tanto os 
aplicados, e tão poucos os que se distinguem; o que se evitaria, e não 
perderiam tantos o seu tempo, fazendo-se exactas observações ao princípio na 
propensão de cada um, para seguir aquela, a que o génio, e não a necessidade, 
ou ambição o conduzisse. O génio, este particular dom do céu, vos deu a 
providência com tanta liberalidade, que em bem pouco tempo fizestes rápidos 
progressos; por isso me desgosta ver na vossa carta, que estais resoluto a 
deixar a escultura, para vos aplicardes a bem diverso exercício, dizendo, que a 
razão que a isso vos move, é ver esta profissão tão abatida, e que neste 
emprego não achareis uma suficiente subsistência” (citado em Lima, 1925: 173, 
174). 
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A cegueira do génio: primeiras linhas para a sua desnaturalização 
 
 Mieke Bal (1999) fala de uma análise cultural opondo-a à prática da história e, na 
sequência de autores como Michel Foucault, propõe uma análise cultural como a tentativa de 
perceber o passado como parte do presente. Este método não é indiferente à história. Muito 
pelo contrário, problematiza a história, questionando os seus silêncios e os seus pontos 
inquestionáveis. Ora, ao falar de génios, é hoje incontornável toda  a galeria de génios que 
nos ocorre quando simplesmente pensamos nessa palavra. Talvez alguns desses que 
consideramos génios sejam nossos contemporâneos, mas parece-me que maioritariamente 
serão figuras do passado, todas elas inseparáveis das redes discursivas que as colocaram na 
história (a história das artes visuais, da música, do museu, etc.). Parece ser inquestionável a 
leitura de Leonardo da Vinci, de Rembrandt, de Caravaggio, de Beethoven, de Mozart como 
génios. Uma leitura provocativa desses génios que desnaturalizasse o conceito seria aquela 
que os introduzisse no interior de sistemas de produção artística nos quais esses génios 
fossem construídos como executantes de obras sob a ordem de um patrono. Mas o génio 
torna-se um conceito operativo no interior de epistemes particulares, de que os museus, as 
exposições, os concertos ou campos disciplinares como a história da arte são apenas um dos 
agentes, e nas quais se identificam relações de poder e de saber que provocam efeitos 
específicos63.  
 Os museus, cuja função é preservar e exibir, são instituições sociais cuja autoridade 
reside na classificação do objecto artístico, no reconhecimento do grande artista e na 
produção de uma crença nas potencialidades da arte e da cultura como parte daquilo que se 
passou a designar como sendo o desenvolvimento civilizacional da humanidade. A 
produção dessa crença constitui a ‘illusio’ de que fala Pierre Bourdieu (1996). Essa illusio 
partilhada é a aceitação naturalizada de que existe um jogo com regras próprias, não 
questionando as condições necessárias à participação nesse jogo. Ele próprio se funda na 
importância e no interesse das obras que compõem, por exemplo, a illusio artística ou 
literária. A illusio é a crença fundamental no interesse do jogo e no valor das apostas que são 
inerentes ao pertencimento a esse campo (Bourdieu, 2000: 11). Assim, definem-se modos de 
participação e desenham-se estratégias de exclusão, relativamente a quem está apto a 
produzir as obras de arte e quem está apto a percebê-las. O génio é apenas um exemplo de 
como a construção de uma categoria se insere nesta dinâmica e de como a categoria, ela 
própria, muito longe de significar um tipo natural de ser sujeito, é culturalmente construída. 
É neste sentido que a sociologia, nos estudos sobre as políticas do talento, nos tem mostrado, 
essencialmente a partir de estudos sócio-históricos64, que a construção de determinados 
artistas como génios fica a dever-se a relações particulares que os localizam no cruzamento 
de grelhas de sentidos produtoras de discursos de 'verdade' que tendem a anular o carácter 
arbitrário e contingente dos critérios de avaliação que mobilizam, em favor de uma 
nebulosidade e inexplicabilidade dos talentos individuais (Tota, 2000:78). 
 O génio, do ponto de vista do produtor, é aquele que é capaz de produzir as ‘grandes 
obras’, do ponto de vista do espectador, é aquele que será admirado, no seu tempo ou 
posteriormente, como o autor dessas grandes obras. Mas fazer parte dessa illusio artística 
                                                
63 Walter Benjamin (2006: 285) foi um dos autores que, ao reflectir sobre a modernidade e a perda da aura da obra 
de arte, se referiu também à música de orquestra e à sua construção como ‘grande arte’, mostrando o carácter 
contingente dessa classificação, precisamente porque faz parte de uma condição historicamente determinada e, 
por conseguinte, arbitrária. Tomá-la como um facto universal é exercer a violência máxima de um pensamento 
ocidental que procura, a todo o custo, fazer valer a ideia de civilização e do acto salvador de civilizar. 
64 Veja-se, por exemplo, o estudo de Norbert Elias (1993) sobre Mozart, e de Tia De Nora (1995) sobre Beethoven. 
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significa tomar seriamente as apostas necessárias para se ter lugar entre a galeria da 
genialidade, por um lado, e por outro, ter um ‘espírito’ ou um ‘sentido’ capazes de apreciar 
essa excepcionalidade da obra e do autor. Uma análise dos discursos produzidos em torno 
da arte e da sua produção mostra-nos, com frequência, o poder diferenciante do discurso, 
fazendo aparecer nesses discursos dos 'amantes da arte' uma polícia discursiva que regula a 
possibilidade de participação no campo. O que permanece visível, no discurso desses que 
‘amam a arte’, como adiante se verá, é a necessidade vital da arte, sem que se revele que essa 
necessidade só é de vida ou de morte porque opera como um dos elementos centrais na 
definição da identidade dos sujeitos em questão, e da sua distinção face a todos os outros. 
Raramente se explica, também, que a necessidade da arte, o espírito e o sentido artísticos, 
mais não são do que disposições que vão progressiva e gradualmente, mais por via de uma 
educação informal do que formal, adquirindo a forma de habitus65.  
 Em 2001, a Royal Academy of London apresentava a exposição ‘The genius of Rome: 
1592-1623’. Mieke Bal (2002) analisa a construção desta mostra colocando em evidência os 
princípios que a estruturaram, em grande medida, princípios vindos de uma história da arte 
cuja racionalidade era ainda modernista. A exposição funcionou como uma reiteração de um 
discurso já construído quer em torno daqueles artistas ali apresentados como génios, quer 
pelo olhar do espectador, regulado pelas subcategorias temáticas em que a mostra se 
estruturava. É verdade que o título da exposição contornou a utilização da palavra ‘barroco’ 
como forma de categorizar os trabalhos ali exibidos. Utilizou antes um arco temporal e um 
espaço, mas também um conceito: génio (Caravaggio). Sob estes três princípios 
aglutinadores identificam-se relações de poder: o tempo e a selecção de artistas que 
funcionam como elementos de comparação com Caravaggio, ‘mestres’ como Rubens, 
Carracci, Elsheimer ou Gentileschi, mas também artistas menores, todos eles agrupados 
segundo núcleos temáticos que se pensam como os únicos possíveis (narrativa da história da 
arte) potenciando a prática da comparação; o espaço, Roma, centro de poder da igreja 
católica; o génio (a selecção de alguns criadores). Mas a exposição mostra um dos lados 
silenciados do trabalho criativo, colocando no mesmo plano artistas e patronos. Mostra o 
modo como o artista deste tempo estava inserido numa rede de relações de poder e que o 
‘horizonte da sua imaginação estava limitado pelo que era pensável’ naquele tempo e 
naquele contexto. Esta visão, aproximando o artista mais da figura hoje imaginada para o 
artesão, do que daquela imaginada para o artista a partir da modernidade, deixa perceber a 
transformação que os conceitos artista e génio sofreram. E se a noção de artista e de génio 
que se desenvolve no século XIX tem por princípio a liberdade do sujeito face à dependência 
de um patrono, de regras e de modos de fazer, ela é também o efeito de um novo modo de 
pensar o sujeito. A liberdade torna-se a condição natural do artista. Mas o artista continuará 
sempre a depender de uma determinada grelha de possíveis. Ontem, como hoje, o artista 
depende da troca do seu trabalho por um determinado valor monetário. Mas esta exposição 
deixa perceber outras relações: aquilo que ainda hoje é considerado como o trabalho de 
artistas geniais é exactamente aquilo que foi promovido como tal. Os patronos promoviam a 
‘grande arte’, e logo, a grande arte aparece como um dado pré-determinado. A exposição 
constrói-se em torno do artista como sujeito singular, o génio, e este génio era Caravaggio.  
 Caravaggio era o modelo e portanto o ideal a atingir. Não podemos contudo 
negligenciar que esta é uma construção do nosso tempo. Caravaggio vislumbra-se como um 
mestre. O título da exposição é o efeito de um sistema de pensamento que considera o artista 

                                                
65 “The specific logic of a field is established in the incorporated state in the form of a specific habitus, or, more 
precisely, a sense of the game, ordinarily described as a ‘spirit’ or ‘sense’ (‘philosophical’, ‘literary’, ‘artistic’, etc.), 
which is practically never set out or imposed in a explicit way” (Bourdieu, 2000: 11). 
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como autor. E este mundo encantado que se constrói para a arte, que é o resultado de um 
processo de autonomização do campo artístico, mostra-se como se fosse evidente e natural. 
Caravaggio como um génio é a imagem de uma fronteira mágica que o separa daqueles que, 
no seu tempo, antes e depois, não foram considerados os eleitos.  
 Mais recentemente o Museum of Contemporary Art de Chicago apresentou a exposição 
‘Production site: the artists’ studio inside-out’. O ponto de partida da exibição era o ‘estúdio 
do artista’ como objecto de representação ao longo de uma história recente da pintura, 
convidando para apresentar trabalho em torno dessa relação do artista e do seu espaço de 
produção, um grupo de artistas contemporâneos. Ao observador foram reveladas 
reconstituições, na galeria, de espaços de trabalho, filmes dos artistas em processo de criação 
de obras, artistas que fizeram da sala do museu o seu espaço de produção durante um 
período de tempo. Na página online de informação das actividades do museu pode ler-se 
que os trabalhos apresentados, de estúdios de artistas, “ extol the virtues of the studio or 
problematize the preconceived and often highly romanticized notions associated with it. The 
exhibition provides the viewer with an unprecedented and illuminating look at how some of 
the most compelling artists of our time have demystified, remystified, and reconsidered this 
site within the physical and conjectured space of the work of art”66. Havia, portanto, por 
parte dos curadores da exposição, a percepção de que o artista no seu estúdio constituía 
ainda uma imagem romântica de alguém que se localiza numa topografia simbolicamente 
articulada como espaço mágico ou espaço privilegiado de criação. 
 A desnaturalização do conceito de génio implicará ainda uma outra recusa: a da 
visualidade pura, isto é, toda a análise que se rebela contra a construção de sentidos que não 
sejam os da sua própria presença. E essa presença só é concebida em termos formais, sendo 
que a sua descodificação depende da posse de instrumentos capazes de tornar visível uma 
série de relações que não se confinam à similitude ou à verosimilhança. Ora, qualquer 
processo de produção de uma obra acontece num processo de intertextualidade. O conceito 
de génio, bem pelo contrário, implica uma originalidade totalmente nova que não estabelece 
com o já existente qualquer relação que não seja a da ruptura. Por isso se tornou tão 
importante a partir do final do século XIX secundarizar a importância da aprendizagem e da 
cópia no processo de formação daquele que ‘nascia’ artista. Mas este que ‘nascia artista’ tinha 
à sua disposição toda uma galeria de exemplos artísticos, os quais, quer os copiasse, os 
contrariasse, ou os rejeitasse, não os apagava daquela que era já a sua inscrição na história. 
Deste modo, pintar ou esculpir, propondo um novo objecto, é já participar na rede que 
atravessa o campo artístico. Qualquer gesto é sempre um gesto anterior. É a convocação das 
enciclopédias existentes que abrirá não outras entradas, no sentido da acumulação do saber, 
mas que fará derivarem outras linhas. O conceito de intertextualidade, indiferente que é à 
questão do autor – lembremos a frase de Beckett citada por Foucault (2002 c) : ‘Que importa 
quem fala?’ – implica por isso que qualquer objecto transporte sentidos, rastos dos seus 
sentidos anteriores. Esses sentidos são as possibilidades múltiplas estabelecidas no interior 
de uma grelha de pensamento específica. Podemos também lembrar os copistas que foram 
Bouvard et Pécuchet, como modo de cortar com essa instância profunda e criativa que seria o 
autor. 
 O modo como se constrói o lugar do autor na sociedade ocidental está mais próximo 
do que se imaginaria da exegese cristã quando esta, explica Foucault, “queria provar o valor 
de um texto através da santidade do autor” (2002 c: 51). A essa verdade corresponde, em 
arte, o lugar da originalidade absoluta. Mas o que há a fazer é questionar esse lugar 

                                                
66 Consultado em Março de 2010 em: http://www.mcachicago.org/exhibitions/exh_detail.php?id=230 
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embrionário de auto-génese. Toda a escrita, como toda a produção plástica ou musical, é 
intertextual no sentido barthiano. É um tecido de citações e de ligações. Na grande narrativa 
da história da arte é a linearidade do tempo, a eclosão dos nomes, o formalismo ou o foco 
nos conteúdos que produz a vontade de verdade de um mundo que vive na ficção de uma 
completude dos saberes. A biblioteca, a gaveta, o museu, o arquivo, a enciclopédia, a 
classificação, a etiqueta são os seus instrumentos e as suas imagens. O que se imagina como 
possível para a desnaturalização do génio é a possibilidade de composições outras a partir 
do existente. Aby Warburg67 fornece um exemplo do trabalho inconclusivo, necessariamente 
parcial, das ligações que ensaia na sua Bilderatlas Mnemosyne. Muito embora o seu, seja um 
trabalho fechado ainda nas possibilidades do dizer e do ver ocidental, é na articulação e 
recombinação, por grandes diagonais que atravessam os séculos, que coreografa narrativas 
para a história da arte que tomam mais a obra do que o autor como o embraiador das 
histórias possíveis. 
 Para Deleuze (2007) o problema de toda a arte é a captação de forças, não a 
reprodução ou invenção de formas. Deste modo, toda a pintura, longe de trazer ao visível é 
antes o gesto de tornar visível. Mas Deleuze refere-se à arte a partir da modernidade. 
Também Michel Foucault (2004 c), a propósito da pintura de Manet, – que Foucault 
considera como um ponto de descontinuidade de toda a arte que se vinha fazendo desde o 
quatrocento e como não só aquele cujo trabalho possibilita o Impresionismo, mas toda a arte 
pós-impressionista –, estabelece essa nova relação que passa a constituir a ‘verdade’ da obra 
de arte. Foucault fala numa relação de invisibilidade que Manet coloca em actividade nos 
seus quadros. Quer isto dizer que se dá um desprendimento face à necessidade de se fazer 
uma arte tridimensional, na qual o espectador deveria esquecer que estava perante um 
quadro, e se afirma a bidimensionalidade da pintura. Esta ruptura nos modos de fazer 
implica uma ruptura nos modos de ver. Para Foucault, Manet produz a pintura-objecto, uma 
pintura que passa a relacionar-se por referência a si própria, à sua linguagem e à sua 
materialidade. O que Foucault não foca é que a cessação dessa necessidade de referência 
mimética com o mundo, que passa a definir o artista moderno, deve-se a essa nova figura da 
interioridade que vai ganhando uma espessura e um corpo próprio, transformando-se na 
noção de subjectividade do artista. O que há a fazer, hoje, é mostrar que esse ‘eu’ é uma 
dobra do exterior no interior, formando um ‘forro’ de interioridade (Deleuze, 2005), mas que, 
ao invés de uma condição universal, esse ‘eu’ ou essa relação a ‘si’ que o sujeito estabelece 
consigo e que crê ser singular e original, não é outra que não uma condição histórica. Esse 
‘eu’ é determinado pela intersecção de linhas num dispositivo em que o sujeito se vê e é 
visto, fala e é falado, se constrói sujeito porque é, precisamente, ponto de passagem e de 
aplicação de sujeições. 
 
 
Escritas de si: a biografia e a auto-representação na construção da tecnologia do génio 
 
 A tecnologia do génio articula-se, como tenho vindo a expor, com a construção de 
uma pirâmide em cujo topo se coloca a excepção e a regra. A primeira funciona pela raridade 
de acesso a esse topo, a segunda, pelos modos de dizer, pensar, ver e fazer que determinam a 
manutenção e potenciação do lugar da excepcionalidade como um espaço controlado. É a 
função autor, que será adiante objecto de mais atenção, que permite a série complexa de 
operações que não páram de se lançar da obra à interioridade do sujeito que a produz. É 
nessa costuração, que adquire um tom enigmático próprio de toda a criação que se quer 

                                                
67 Ver Pérez-Oramas (2006) em ‘An atlas of drawings, transforming chronologies’. 
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original, isto é, contaminada pelo Criador primeiro (Deus) que agora se seculariza, que o 
lugar do génio se constrói no interior de narrativas de salvação. A suspensão possível seria a 
suspensão insuportável ao pensamento da modernidade: a supensão do sujeito biográfico e 
psicológico. Tal suspensão recortaria o autor como o ponto de emergência da obra e abriria a 
sua presença às condições que determinam a sua aparição na ordem do discurso. É nessa 
análise que por ora me irei centrar. 
 A propósito dos auto-retratos de Rembrandt, Perry Chapman (1990) explica como 
este ‘génio’ utiliza formas na sua pintura que derivam, por exemplo, da pintura anterior de 
Rafael ou de Ticiano. E ao estudar esses auto-retratos fá-lo como um estudo da identidade no 
século XVII. Para Chapman, a figura de Rembrandt representa um conceito de artista já 
próximo do da modernidade. A estratégia da não conformidade terá sido aquela que  fez 
Rembrandt desviar-se das regras da arte mais comuns do seu tempo, investindo na sua 
individualidade como forma de atingir a autonomia. Dois conceitos, portanto: 
individualidade e autonomia, ou, singularidade e liberdade. É neste quadro que a autora 
visualiza os inúmeros auto-retratos do pintor. Todavia, como teremos oportunidade de ver, a 
autonomia e a liberdade do sujeito individual não se estabelecem como o oposto de uma 
determinada disciplina que relaciona sempre o indivíduo com grupos mais alargados de 
sujeitos e com instituições. Exemplo dessa ligação do sujeito ao Estado é a própria linguagem 
a partir da qual o indivíduo se subjectiviza a si próprio como um sujeito de determinado 
tipo. 
 O processo de individualização ocorre, portanto, a partir de uma dinâmica de 
isolamento e de espacialização que dá ao sujeito uma nova percepção de si e do seu corpo, 
dito de um outro modo, de um domínio interior no qual reside um ‘eu’ e de um corpo 
exterior capaz de desdobrar e reflectir essa interioridade. Em grande medida é a psicologia 
que permite a construção discursiva desse ‘eu’ e lhe prescreve personalidades possíveis e em 
constante reformulação. Mas como Norbert Elias (2006) mostrou n’O Processo Civilizacional, a 
individualização do sujeito e a emergência da sua interioridade encontra-se também ligada a 
uma vasta esfera da cultura material: livros, espelhos ou a proliferação de quartos 
individuais. Todos os sujeitos são individualizados e deixam de se imaginar fora de uma 
rede de instituições várias: a escola, a sociedade, a família. A consolidação de um Estado 
governamentalizado encontra-se dependente da consolidação da noção de um ‘eu’ que cuida 
e se ocupa de si. É essa relação que procurarei explorar de seguida, em paralelo e como 
condição essencial à emergência do artista como ‘livre’. 
 O conceito de artista, no sentido de identificar aquele que pratica as belas artes  
começa a tornar-se vulgar no século XIX. Até aí seria empregado para designar aqueles que 
eram considerados os grandes mestres da pintura68. Depois de no século XVIII começar 
lentamente a ser utilizado para nomear todos os que praticavam as artes do desenho, 
progressivamente estende-se aos músicos, às pessoas do teatro, adquirindo portanto uma 
maior fluidez e abrangendo um maior número (Heinich, 1991; Rey, 1987). No Renascimento, 
a obra de Vasari sobre as vidas dos artistas, registo totalmente biográfico, inaugura aquilo 
que viria a definir o artista como um personagem que pelos seus feitos se destaca da restante 
sociedade. Mas esta não era uma prática totalmente nova, o interesse pela biografia vinha 
sendo comum desde a antiguidade grega e romana. Contudo, é na Renascença que se torna 
num foco de interesse e resulta no relato da vida daqueles que eram considerados ‘grandes’ 

                                                
68 Refiro aqui mestres e génios no masculino. Mais à frente analisarei essa construção destas categorias segundo 
um género. Diz assim Pollock e Parker: “It thus becomes clear why there is not a female equivalent to the 
reverential term ‘Old Master’. The term artist not only had become equated with masculinity [...] but notions of 
greatness – ‘genius’ – too had become the exclusive attribute of the male sex” (Pollock & Parker, 1981: 114). 



 

270 

personagens. Peter Burke (2002: 21) sublinha a ideia do autor como a chave para a 
compreensão da obra como uma prática que se torna extremamente comum, e que se 
manifesta nas introduções biográficas a obras literárias a partir do século XVI. 
 A possibilidade de narrar a vida como parte intrínseca da obra faz do sujeito uma 
espécie de herói. A fronteira entre a vida e a obra começa a indiferenciar-se: vida do artista e  
técnica por si utilizada compõem a primeira impressão da obra de Vasari. Uma terceira 
camada seria acrescentada69: a imagem do artista, lançando-se assim os fundamentos para 
aquilo que viria a ser o artista na modernidade e, de um certo modo, aquilo que viria a ser a 
cultura visual produzida em torno do génio. A individualidade do génio torna-se num 
instrumento de controlo social. Assim, no plano da biografia ou de uma literatura tendo 
como objecto o artista e a sua obra, no plano da auto-representação através da representação 
do artista por si mesmo, no campo científico, estudando, por exemplo, a fisionomia daqueles 
que se queriam construir como artistas excepcionais, a identidade dos grandes homens é 
vista como o barómetro que rege a generalidade da vida das pessoas ‘comuns’. A este 
propósito é significativo, por exemplo, a reconstituição do busto de Bach, no Instituto de 
Anatomia de Basel, no qual metade da obra revela a cabeça dissecada do compositor. Este 
busto foi realizado por recurso a pinturas e fotografias documentais. Como sublinha 
Soussloff este é um exemplo de como a ciência estava empenhada em perpetuar uma 
determinada ideia do artista: este busto é a tentativa de imortalizar “the lost mind of 
‘genius’” (Sousslof, 1997: 10). 
 A auto-representação do artista nas cenas que pintava vinha já sendo uma prática 
comum na Renascença70. Masaccio faz-se figurar como apóstolo, Rafael representa-se na 
Escola de Atenas e Miguel Ângelo transforma-se no S.Bartolomeu do seu Último Julgamento. 
Vélasquez introduz-se como uma figura central, como autor, no quadro de Las Meninas. 
Rembrandt pinta mais de setenta auto-retratos. A prática da representação de si funciona 
como um dos vectores com maior força na transição de um regime de representação  
académico para um regime vocacional. Tendo aparecido para designar casos excepcionais, a 
noção de artista transforma-se num nome de classe, quer dizer, numa forma específica de 
ser, não mais no sentido de uma profissão particular, mas de um certo estado, produto de 
uma vocação. 
 No quadro de Vélasquez o pintor dá-se a ver como o sujeito da pintura. O pintor 
representa-se pintando, no espaço objectivo do seu atelier, todos os personagens, incluindo 
nós mesmos, espectadores, o observamos nesse processo da representação. Foucault (2002 a) 
inicia o seu livro As palavras e as coisas com a análise do quadro de Las Meninas e conclui que 
este quadro representa a representação clássica da pintura e que é nesta visibilidade que se 
estabelece um outro espaço. Este, é o espaço puro da representação, aquele no qual o pintor 
se transforma no artista que vai para lá das regras da pintura do seu tempo, expondo-as. Esta 
poderia ser uma representação  fotográfica do pintor no seu atelier. Muito embora seja este 
um retrato do rei e da rainha, este é o espaço do pintor como autor de uma obra. O subtítulo 
do livro de Foucault é a arqueologia das ciências humanas. No prefácio que escreve a esta 
obra, Foucault explica como do século XVIII para o XIX o homem é inventado como uma 
dobra no saber. Este projecto estabelece-se como um Outro face àquele que foi a sua história 

                                                
69 A primeira impressão das vidas dos mais excelentes pintores, escultores e arquitectos data de 1550. Esta versão 
foi ampliada com gravuras de retratos dos artistas, em 1568. 
70 O próprio retrato torna-se num tema cada vez mais explorado na pintura a partir do século XVI. Contudo, esta 
individualização do sujeito através da sua representação está longe ainda de um carácter individualista. Em 
‘close-up’ observa-se que esses retratos são mais institucionais do que individuais ou, nas palavras de Peter 
Burke: “if we examine the uses of the portrait in the Renaissance [...] these practices suggest that the identities 
supported by the paintings were collective or institutional  rather than individual” (Burke, 2002: 26). 
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da loucura. Esta, dizia respeito à história do Outro, às diferenças estabelecidas, no interior de 
uma cultura, face ao estranho. As palavras e as coisas representam a história do Mesmo, 
daquilo que permite, no interior de uma cultura que ainda é nossa, estabelecer a diferença 
partindo de uma base comum a que se passou a chamar identidade. É sob esta grelha que o 
artista emerge como ‘livre’ e a arte se constrói como um campo autónomo.  
 A emergência do artista livre só tem sentido quando considerada numa nova grelha 
de pensamento na qual o homem tem um lugar como objecto que se deve pensar e como 
aquilo que se deve saber. A reflexão de si mesmo na prática da pintura acontece não apenas 
na auto-representação do artista, mas esta é certamente uma das modalidades em que o 
sujeito se dá a ver como sujeito de uma determinada identidade. O pintor é o artista e o 
artista é um nome de classe que exerce funções específicas na cultura da modernidade. 
 No imaginário colectivo, como deixam perceber as palavras de Thomas Mann acima 
citadas, ser artista é ter um  dom, é possuir algo de sublime, é portanto, ser distinto dos 
demais: ‘dom com condições extremamente graves e bastante duvidoso’. Que generalização é esta 
que faz corresponder ao artista um dom ou um talento que, longe de poderem ser adquiridos 
pela educação, viriam inscritos na pessoa desde o nascimento? De que modo a noção de 
artista começa a inscrever-se na dinâmica da individualidade, da singularidade, enfim, da 
autoria? Interessa-me focar a problemática do estatuto do artista na modernidade. Por 
estatuto entende-se aqui não apenas a condição real dos artistas, mas sobretudo a posição 
que estes ocupam no imaginário social e simbólico, como também, a partir da segunda 
metade do século XIX, no discurso científico, quando vemos emergir uma literatura dedicada 
à genialidade do artista e às suas ligações com a loucura ou com a hereditariedade do 
talento. Assim, não serão as teorias da criação artística que serão consideradas, mas antes o 
próprio criador: como era produzido no discurso. É sem dúvida no autor que, a partir da 
modernidade, a obra encontra a sua autenticação. Ela é muito mais e muito menos do que 
aquilo que é, porque a sua existência é mantida na sombra do homem, e é neste, que se 
procura o princípio do funcionamento, da unidade, da evolução, ou da cristalização da obra. 
O autor espelha-se na obra, ainda que o seu ‘eu’ se desmultiplique noutros ‘eus’. O génio só 
vive na articulação com a ideia da excepcionalidade de um sujeito que rompe, pela sua obra, 
com o domínio do possível. Deste modo, todo o génio elaborado pela modernidade é a ficção 
alimentada por uma suposta impossibilidade de uma arqueologia de si. É no discurso sobre 
essa impossibilidade que o génio é construído como sujeito que, por ser humano, possui uma 
biografia, uma história de vida que se conta e reconta como o prenúncio confirmado da sua 
grandeza futura. 
 
 
Vocação e singularidade 
 
 Para os gregos, o artista era, quando muito, um artesão, e a obra de arte, não mais do 
que a obra. Em Péricles, Plutarco estabelece uma analogia entre a música como actividade 
profissional e a actividade artesanal. Isménias, reconhecido como grande flautista, era visto 
por Antístenes como uma nulidade: “but he is but a wretched human being, otherwise he 
would not have been an excellent piper”71. Do mesmo modo o rei Filipe, ao deparar-se com a 
maestria com que o seu filho Alexandre tocava uma peça musical, pergunta-lhe se ele não 

                                                
71 Texto disponível em: http://classics.mit.edu/Plutarch/pericles.html (consultado em Maio de 2010). 
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tem vergonha de tocar tão bem72. Para um rei ou príncipe era o bastante encontrar prazer ao 
ouvir o som da cítara tocada por outros, e era até já grande a homenagem prestada às Musas 
ao assistir a concursos onde outros disputavam os prémios. O que estava em jogo era o 
atingir de um estado moral não pela imitação, mas pelos propósitos extraídos à obra. O bem 
moral seria uma espécie de exercitação. Também Platão (2001: 450-456), na República, apesar 
do lugar que concede à poesia, imagina que a comunidade perfeita, não será feita com 
poetas. Mas é relativamente à figura do pintor, visto como um imitador do artífice, que 
percebemos que o lugar da arte se situa não como o espaço da ‘verdade’ mas como o espaço 
dos ‘fantasmas’ da representação. 
 Tende, por isso, a haver uma valorização da arte enquanto produto e uma 
desvalorização do artista como produtor, pelo menos quando isso significa coincidir com 
uma prática de criação73. Aquilo a que assistimos, a partir de inícios do século XIX, é à 
sobreposição do artista como autor à própria obra que produz, – o artista é a obra –, mas a 
uma desvalorização da técnica oficinal de produção (o artista não é o artífice), por oposição 
ao artista da renascença cujo genialidade residia no domínio de um conjunto de regras no 
fazer da obra, num processo de aprendizagem e exercitação. Em Plutarco, a música é 
valorizada enquanto parte da educação (paideia) de um homem livre, mas quando se 
aproxima de um carácter profissional que implica uma ‘tekhné’ e se torna actividade 
assalariada, cai no domínio da vulgaridade e da inutilidade. Lembra o mundo de quem a 
pratica, os vícios, os prazeres do corpo e a embriaguez. Em Roma, o imperador Nero, 
lembrado pela sua tirania, é também lembrado por historiadores como Suetonios (1914), 
como o imperador artista (músico), aquele que das qualidades nobres dos seus antepassados 
nada teria herdado, apenas todos os vícios. Interessante que, em finais do século XVIII, a 
música, tal como as artes visuais, seja trazida às práticas de governo como uma técnica 
disciplinar e moral, não já como a ‘perdição’, mas como um antídoto para os vícios do corpo 
e da alma.  
 O conceito de artista que se impõe à entrada do século XIX, aquele que produz graças 
a um dom, que se situa para lá de todos os outros seres, e que se encontra desligado de uma 
esfera material, é, em grande medida, herdeiro deste pensamento grego em relação à arte. Há 
apenas o desencontro entre a fruição da obra e o produtor. Na modernidade, o virtuoso, ao 
tornar-se um especialista de uma dada arte, ou seja, desenvolvendo uma técnica, subtraía-se 
ao mundo da liberdade, tal como na Grécia. Ele não era o artista, mas sim o artífice. O artista 
moderno, ao contrário daquilo que era chamado artista na antiguidade, afirma a sua 

                                                
72 “’Are you not ashamed, son, to play so well?’ For it is enough for a king or prince to find leasure sometimes to 
hear others sing, and he does the muses quite honour enough when he pleases to be but present, while others 
engage in such exercises and trials of skill. 
He who busies himself in mean occupations produces, in the very pains he takes about things of little or no use, 
an evidence against himself of his negligence and indisposition to what is really good. Nor did any generous and 
ingenious young man, at the sight of the statue of jupiter at Pisa, ever desire to be a Phidias, or on seeing that of 
Junos at Argos, long to be a Plycletus, or feel induced by his pleasure in their poems to wish to be an Anacreon or 
Philetas or Archilocus. For it does not necessarily follow, that, if a piece of work please for its gracefulness, 
therefore he that wrought it deserves our admiration” Texto disponível em: 
http://classics.mit.edu/Plutarch/pericles.html (consultado em Maio de 2010).  
73 Esta ideia torna-se bem explícita na explicação que Platão elabora a respeito da mimesis. Por um lado, há ideia 
do objecto, por outro lado, o próprio objecto. O lugar do autor é reservado ao Deus ou ao Ser superior que a cria, 
o artífice é o que fabrica o objecto, e o pintor apenas aquele que o reproduz: “E do pintor, diremos também que é 
artífice e autor de tal móvel? 
- De modo algum. 
- Então que dirás que ele é, em relação à cama? 
- O título que me parece que se lhe ajusta melhor é o de imitador daquilo de que os outros são artífices” (Platão, 
2001: 454). 
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personalidade enquanto criador e destaca-se da esfera do ofício. Ele viverá num regime 
estético das artes, no qual a materialidade é secundarizada face à espiritualidade e onde a 
um modo de ser corresponde um modo de viver74. 
 Parece-me agora importante procurar perceber como é que a ideia de vocação, 
enquanto uma força inata, se articula com a escolha de um destino profissional, ou seja, de 
que modo é que a vocação do artista faz dele alguém que não pode fugir a uma 
predestinação, sendo que esta será sempre percebida como a manifestação de uma força. A 
vocação aparece envolta de um mistério quanto às suas origens e consagrada apenas a 
alguns eleitos. Estes ‘raros’ são ‘chamados’ ao mundo da arte como de certo modo os padres 
são ‘chamados’ ao mundo de Deus. Não por acaso se estabelece aqui este paralelismo entre o 
mundo da arte e o da religião. No trabalho de Max Weber, em especial em A ética protestante 
e o espírito do capitalismo (2001) e em A sociologia das religiões (2006), encontramos alguns 
pontos fundamentais à articulação de um paralelismo entre o mundo da arte e o campo do 
sagrado, no que respeita à especificidade desses dois mundos no imaginário social, pelas 
regras de ‘chamamento’ dos seus actores e regras de funcionamento do campo, no sentido 
que lhe atribui Pierre Bourdieu, bem como pelos sistemas de crenças que ambos produzem.  
 O conceito de vocação, ‘beruf’, em alemão, teria na língua inglesa o correspondente 
em ‘calling’ e uma conotação eminentemente religiosa: seguir uma vocação seria realizar 
uma tarefa de Deus. A etimologia da palavra, do latim ‘vocare’, significaria ‘chamar’ e 
‘vocatio’ estabelecia-se como o próprio ‘chamamento’. Para Max Weber (2001) a palavra 
‘vocação’ tal como hoje a entendemos (como um campo no qual se trabalha) não era de uso 
comum nas populações católicas nem sequer na antiguidade clássica, muito embora no 
interior da cultura protestante seja visível a ideia de vocação como o cumprimento de uma 
tarefa. Segundo o autor a emergência da vocação como uma tarefa a realizar na vida material 
e que representaria o mais alto valor moral, ficar-se-á a dever mais às sucessivas traduções 
da bíblia do que ao próprio texto original. Um dos primeiros textos em que a palavra 
encontra acolhimento é precisamente na tradução da bíblia por Lutero. Depois disso 
rapidamente o termo se vulgarizou.  
 O conceito de vocação aparece portanto como um produto da Reforma protestante e o 
seu significado permaneceria ligado à realização das obrigações materiais como forma de 
manifestar uma actividade moral elevada. É aqui que melhor se percebe a linha de separação 
entre uma cultura católica e uma cultura protestante. Para a segunda, nunca a moralidade 
seria atingida por meio de um ascetismo monástico, mas antes pela resposta de cada 
indivíduo às obrigações que lhe eram impostas no mundo. Ainda que guiadas por Deus, as 
actividades do homem eram do domínio da carne. É neste sentido que o trabalho, ‘labor’, 
surge como o domínio no qual a vocação como chamamento terá de realizar-se, e esse 
domínio era, para um reformador como Lutero, a expressão de um amor entre irmãos 
(brotherly love). A justificação moral para uma actividade mundana é um dos frutos da 
Reforma protestante (Weber, 2001: 55-64). 
 A atribuição de um significado muito próximo do religioso àquilo que seriam as 
actividades quotidianas tende a sacralizá-las. O que aqui me interessa considerar é a ideia da 
arte como uma vocação à qual o artista não se pode negar. Falar no artista como um sujeito 
anterior ainda à realização dessa tarefa para a qual está predestinado, implica certamente 
                                                
74 Ainda que a invenção da figura do público e do observador sejam essenciais à autonomização da arte, a sua 
classificação como ‘alta cultura’, exige o apagamento dessa dependência. Veja-se, por exemplo, o livro de Herbert 
Gans (1999), Popular Culture & High Culture: “Implicit in these charges is a comparison with high culture, which 
is portrayed as noncomercial, producing a heterogeneous and nonstandardized product, and encouraging a 
creative process in which an individual creator works to achieve his or her personal ends more than those of an 
audience” (Gans, 1999: 31). 
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que esse sujeito seja já artista mesmo antes de a realizar. O poeta Fernando Pessoa no 
primeiro número da Revista de Arte Athena afirmava que era aos gregos que se ficava a 
dever o entendimento daquilo que a arte verdadeiramente era, e que com os gregos deveria o 
homem ter aprendido que “tudo é de origem divina”. Com isto pretendia significar uma 
certa estranheza dos factos da vida ao entendimento e à vontade humana. Concluía que 
“somos só o que nos fizeram ser” [...] “o nascitur, que se diz do poeta, se aplica também a 
metade do artista. Não se aprende a ser artista; aprende-se porém a saber sê-lo” (Pessoa, 
1924: 6). O artista é portanto alguém que foi escolhido por Deus. O dom não tem, de facto, 
outro significado que não o de algo que é implantado no indivíduo ao nascimento e que o 
marca, como, de certa forma, um stigma75 também marca. Os ideais supra-mundanos que a 
arte, como a religião e a política, servem, tornam possível a emergência do artista como 
alguém com um sentido de vocação. O artista, tal como o padre é mais do que um homem 
entre os homens, ele é, sobretudo, um homem colocado à parte de todos os outros76. Os 
deveres que cumpre como obrigação transformam-se na sua ‘vocação’. Para Lutero, a 
vocação como chamamento era vista como uma ordenação divina que o homem teria de 
aceitar, a sua manifestação acontecia por meio do trabalho, visto como uma série de tarefas 
impostas também por Deus. 
 Max Weber, referindo-se ao campo científico, falaria na vocação como uma devoção 
apaixonada (1958: 112) e, ao contrário de Bourdieu, para quem a objectivação era a condição 
essencial à explicação dos acontecimentos, o autor de A Ciência como vocação, diria que o 
entusiasmo era a condição essencial à inspiração, que esta nada tinha que ver com a 
racionalidade fria do laboratório, e que as grandes ideias com frequência provinham dos 
diletantes. Admitia, no entanto, que apenas o trabalho intenso num dado campo científico 
permitiria dar-lhes forma: 
 

“Ideas occur to us when they please, not when it pleases us. The best ideas 
indeed occur to one’s mind in the way in which Lhering describes it: when 
smoking a cigar on the sofa; or as Helmholtz states of himself with scientific 
exactitude: when taking a walk on a slowly ascending street; or in a similar 
way. In any case, ideas come when we do not expect them, and not when we 
are brooding and searching at our desks. Yet ideas would certainly not come 
to mind had we not brooded at our desks and searched for answers with 
passionate devotion” (Weber, 1958: 113, 114). 

 
 Ao estabelecer a relação entre um campo científico como a matemática e o campo 
artístico, o autor desenha a articulação entre a ideia de vocação, – como chamamento –, e a 
ideia de dom. Deste modo, a ‘inspiração científica’ estaria dependente de ‘destinos’ que se 
ocultam ao nosso entendimento e de ‘dons’77. Uma diferença fundamental parecia atingir os 

                                                
75 Utilizo o conceito de stigma no sentido em que Erving Goffman o colocou no seu livro Stigma. Notes on the 
management of spoiled identity. Diz assim Goffman: “The Greeks, who were apparently strong on visual aids, 
originated the term stigma to refer to bodily signs designed to expose something unusual and bad about the 
moral status of the signifier. [...] Later, in Christian times, two layers of metaphor were added to the term: the first 
referred to bodily signs of holy grace that took the form of eruptive blossoms on the skin; the second, a medical 
allusion to this religious allusion, referred to bodily signs of physical disorder” (Goffman, 1990: 11). 
76 “The priest is more than a man among men, he is a man set apart among men. He is not set apart by men. His 
function of mediation does not arise from the fact that he has devoted his life to a special task and been special 
trained for it” (Corish, 1970: 289). 
77 “Now, whether we have scientific inspiration depends upon destinies that are hidden from us, and besides 
upon ‘gifts’. Last but not least, because of this indubitable truth, a very understandable attitude has become 
popular, especially among youth, and has put them in the service of idols whose cult today occupies a broad 
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dois campos. No artístico, Weber considerava que uma vez que um trabalho fosse 
considerado digno de valor jamais perderia o seu mérito, por outro lado, a ciência, em 
progresso constante, seria ultrapassada na produção de conhecimento em curtos períodos de 
tempo. A questão excedia assim a relação do indivíduo com o campo ao qual se entregava e 
entrava num nível mais elevado: qual era, afinal, a vocação da ciência na própria vida da 
humanidade? Ora, esta questão apontava para a ideia universal de que conhecimento e 
progresso eram um par inseparável. Para Weber tornava-se difícil explicar cientificamente o 
valor, por exemplo, da cultura francesa e da cultura alemã. Diferentes forças, com diferentes 
interesses, entravam em jogo: “different gods struggle with one another, now and for all 
times to come” (Weber, 1958: 126). O mesmo aconteceria com a estética naquilo que era a 
construção da obra como arte. 
 Será no processo desenvolvido por volta do século XVIII, da autonomização da arte e 
do aparecimento dos dispositivos relacionados quer com a sua produção, quer com a sua 
exibição que, também a figura do artista, adquire uma individualização na esfera social. Mas 
precisamente por essa razão esse momento de individualização do artista não pode ser 
considerado senão na grelha de relações que o tornam possível. Os museus, como vimos 
antes, não só preservam os objectos que são considerados artísticos, como preservam 
também uma certa ideia de arte e a ilusão de que a arte existe. Mas é também a partir deste 
século que, a palavra ‘aptidão’78, enquanto sinónimo de uma tendência natural, portanto de 
uma vocação, é construída como o conceito capaz de traduzir desigualdades que passam por 
ser naturais (Bisseret, 1979).  
 Para John White (2005) a ideia de que todos os homens teriam uma inteligência cuja 
herança seria genética, – e veremos à frente como esta teoria é desenvolvida no interior do 
pensamento eugenista –, não é diferente da crença Calvinista de um estado de predestinação 
marcado por Deus. Considera mesmo que a noção de ‘Natureza’ substituiu a figura de 
‘Deus’ como forma de manter operante a linha de distinção entre os eleitos e os não eleitos. É 
de acordo com esta transformação que o génio será inscrito no corpo do sujeito tornando-se 
um campo de governo. 
 O conceito de aptidão natural, vocação e génio permanecem ligados. Embora sofram 
alterações ao longo dos tempos, no século XIX a sua conceptualização no campo da 
psicologia, da antropologia criminal, antropometria ou sociologia, permite aquilo que 
Jacques Rancière define como uma distribuição policiada do sensível79. Cada um ocuparia 
um lugar específico na sociedade e essa atribuição, parecendo inevitável, era, no entanto, 
arbitrária. Esta arbitrariedade é dupla: os artistas destacam-se de todos os que não o são por 
‘nascerem artistas’, dentro desse grupo de artistas geniais, não há mulheres artistas geniais80.  
 

                                                                                                                                                   
place on all street corners and in all periodicals. These idols are ‘personality’ and ‘personal experience’ (Weber, 
1958: 114). 
78 O conceito de aptidão, como vimos, adquire uma função justificadora de desigualdades sociais e de 
desigualdades escolares. Vista como um dado natural, isto é, como uma capacidade inata do sujeito, a aptidão irá 
ser estudada pela psicologia diferencial no sentido de determinar com rigor, na prática, a selecção escolar e o 
destino profissional de cada um.  
79 “É aquilo a que chamo a partilha policial do sensível: a existência de uma relação ‘harmoniosa’ entre uma 
ocupação e um equipamento, entre, por um lado, o facto de  se ser dotado de capacidades de sentir, de dizer e de 
fazer que convêm a essas actividades” (Rancière, 2010 b: 64). 
80 Cesare Lombroso escreveria em The Man of Genius: “In the history of genius women have but a small place. 
Women of genius are rare exceptions in the world. It is an old observation that while thousands of women apply 
themselves to music for every hundred men, there has not been a single great woman composer. [...]There are no 
women of genius; the women of genius are men” (Lombroso, 1891: 137, 138). 
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 A palavra aptidão, tal como teorizada no século XV significava apenas a habilidade 
para receber uma formação numa dada área. As articulações posteriores com a tendência 
natural e com uma ordenação divina, embora activas durante o Antigo regime, não 
forneciam ainda qualquer superioridade de classe. O poder detinha-se pelo nascimento e não 
pelas capacidades, ainda que estas fossem determinadas por uma vontade de Deus (Bisseret, 
1979). Mas é por metade do século XVIII que o abandono de uma visão teocentrista coloca 
ênfase na aptidão como um elemento totalmente humano, inato, e passível de ser medido e 
por isso capaz de servir de barómetro na diferenciação entre os sujeitos. Mas se se assiste ao 
abandono de uma visão tão sobrenatural do conceito de aptidão, é para a introduzir num 
outro sistema cujas pretensões são igualmente universais. Se o princípio da igualdade se 
estabelece como aquele que é comum a todos os homens, desta forma respondendo aos 
anseios de uma burguesia que luta contra os lugares sociais impostos pelo nascimento nobre, 
conceitos como aptidão, talento, mérito são construídos como os elementos a partir dos quais 
todos os sujeitos serão de ora em diante medidos. A aptidão surgiria então como o 
instrumento capaz de dividir a sociedade a partir daquele que seria o próprio destino 
profissional de cada um. Esta distribuição policiada do sensível aparece expressa em 
Almeida Garrett (1829) no seu tratado Da Educação. O ensino artístico justificava-se na 
dependência da origem social e do futuro profissional imaginado para o educando:  
 

“Mas a quem não faz profissão das artes, convém-lhe, no estado actual dos 
conhecimentos humanos, descer do estudo das ciências para o das artes. As 
artes são mecânicas propriamente ditas ou liberais e ditas belas artes. Das 
primeiras pouco tem que aprender o pupilo nobre; das segundas, todas deve 
estudar mais ou menos, e algumas praticar. A música, o desenho (incluindo 
neste a pintura) e a dança, pode-se dizer que fica mal a uma pessoa de bem 
não as saber, e até certo ponto, não as praticar. Naturalmente porém nos 
chama a inclinação mais para uma ou outra destas prendas; e nisso a 
indulgência do educador deve ceder fácil à vontade do pupilo, e deixar-lhe 
dar preferência àquela que mais o atrair, contanto que não despreze as outras” 
(Garrett, 1829: 44-46). 

 
 Falar das artes como destino profissional coloca em jogo diferentes status, 
dependendo de se tratar de formar uma elite ou uma classe operária. Veremos à frente como, 
numa educação nobre da mulher, as artes em Portugal foram entendidas mais como uma 
'prenda' do que como uma profissão. Numa perspectiva de género, ao artista homem 
ficariam vinculadas as categorias de representação do artista inauguradas pela modernidade, 
de um 'ethos' singular. Fernando Pessoa diria que “por muito que um homem aprenda, 
nunca aprende a ser quem não é; se não for artista, não será artista” (Pessoa, 1924: 6). É deste 
modo que deixando de ser uma ordem não controlável a definir aquilo que cada um era, 
passa a ser, a partir do século XIX, uma ordem construída como a ordem legítima para 
classificar aquilo que cada um é e pode ser. É neste quadro que as teorias antropométricas 
serão utilizadas como tecnologias de distinção. Volve-se em senso comum a ideia de que as 
aptidões, os talentos, a genialidade, a maneira de andar, a inteligência, entre muitas outras 
características, são elementos determinados pela hereditariedade. As desigualdades que se 
manifestam entre os homens vêem-se explicadas a partir de um esquema cujo ponto de 
partida seria o da igualdade, mas que continuaria a funcionar pelo arbítrio do dom: 
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“A inteligência, a aptidão para o estudo das Ciências e das Artes tornam-se 
atributos das crianças de família burguesa, família essa que restringe suas 
dimensões para assegurar aos seus o máximo de instrução e lhes transmitir, 
por inteiro, seu património económico. As conotações do termo aptidão 
tornaram-se então progressivamente as de um dado imutável, permanente, 
hereditário, que determina o destino de um indivíduo” (Bisseret, 1979: 41). 

 
 A biologia vem apenas confirmar aquilo que se tornava claro aos olhos daqueles que 
viam as artes como uma forma de completude humana. Os artistas nasciam artistas, os 
génios nasciam génios, e estes eram determinados pelas leis da hereditariedade, a provar que 
as desigualdades entre os homens provinham do nascimento e eram determinantes naquilo 
que cada um poderia ser. A dominação e superioridade de uns ‘raros’ seriam construídas 
como inevitáveis, legítimas e naturais. É assim, sob o princípio de uma distinção natural, que 
o dom afirma a sua legitimidade, ou, como propõe Pierre Bourdieu, que o trabalho de 
legitimação de uma ordem estabelecida como verdadeira é facilitado pelo facto de ocorrer 
automaticamente e sem obstáculos no mundo social. Não há nada mais adverso a um 
pensamento ‘natural’ ou ‘puro’ do que a ideia de ‘skholé’, ou seja, aquela que deixaria a nu 
as condições sociais de possibilidade desse estado que se diz ‘natural’ ou ‘puro’81 (Bourdieu, 
2000: 12). Haveria modo de refutar as teorias de Galton que pretendiam mostrar que as 
capacidades mentais e criativas dos homens dependiam, tal como a sua fisionomia, da 
hereditariedade? A provar a sua teoria surgia uma imensa galeria de homens ilustres das 
artes, das ciências, da política. Os génios eram mobilizados para explicar, de forma natural, a 
sua diferença e superioridade. O senso comum de que se partia era o da universalidade da 
importância desses homens, pelo reconhecimento da excepcionalidade das obras que 
produziam. 
 A mesma arbitrariedade do dom aparece frequentemente no discurso dos artistas. A 
escultora Louise Bourgeois em entrevista a Donald Kuspit, na década de oitenta do século 
XX, diria que a arte era um privilégio82. E por privilégio, explicava, queria dizer que o artista 
era um ‘favorito’, que estava na posse de algo ao qual os outros não tinham acesso. Esse 
privilégio era o acesso ao inconsciente e a capacidade de o sublimar: “all these things are 
gifts. They are blessings... Sublimation is a gift” (Bourgeois, 2003: 1089). E para Bourgeois o 
significado da arte era o de expressar a interioridade do artista. 
 A fórmula ‘artista como autor’ contém em si a ideia do artista como um criador cujo 
trabalho é o resultado da expressão da sua personalidade e sensibilidade. O que está em 
causa é a expressão do ‘eu’ através do trabalho, mas de um trabalho que, longe de ser penoso 
para o trabalhador, lhe deverá proporcionar prazer e um conhecimento de si, ainda que isso 
mesmo signifique o sacrifício de cumprir uma predestinação. Ora, nesta incompatibilidade 
entre trabalho e prazer é que parece gerar-se essa outra incompatibilidade da arte como 
profissão, mais do que como vocação83. Ao contrário do que se poderia imaginar, o ser 
                                                
81 Em Meditações Pascalianas, Bourdieu vai mesmo mais longe explicando que essa naturalização, que resulta da 
inscrição do social nas coisas e nos corpos, – diria eu mais próxima de Michel Foucault, a subjectivação dos 
sujeitos, dominantes e dominados, como lhes chama Bourdieu –, quer seja em termos de sexo, etnia, posição 
social ou qualquer outra categoria, ocorre por uma violência simbólica. Essa violência corre sem grandes 
resistências porque se escuda com conceitos como ‘natural’ ou ‘dom’, ou seja, procura apontar para uma origem 
que seria apriori inquestionável (Bourdieu, 2000: 181). 
82 “Art is a privilge, a blessing, a relief. Privilege means that you are a favorite, that what you do is not completely 
to yor credit, not completely due to you, but is a favor conferred upon you. Privilege entitles you when you 
deserve nothing. Privilege is something you have and others don’t” (Bourgeois, 2003 (1988): 1089). 
83 Esta incompatibilidade é visível no modo como se imagina que a actividade artística se exerce sob um momento 
que se convencionou chamar de ‘inspiração’, o que desde logo colocaria um entreve ao exercício da actividade 
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artista, longe de uma escolha, afirmava-se como uma obrigação. Para Otto Rank a vocação 
do artista manifestava-se na própria vida e isso explicava não só as dificuldades da sua 
existência a nível económico, como as suas lutas no amor e na vida: “for whereas the average 
man uses his calling chiefly as a means to material existence [...] the artist needs his calling 
for his spiritual existence” (1968 [1932]: 371). 
 O argumento é circular: por um lado é a concepção expressiva do artista como autor 
que o faz separar-se de um mundo mecenático e entrar num outro sistema económico, por 
outro lado, o seu interesse económico resulta da nova concepção do artista como um sujeito 
que se auto-expressa através da sua arte, quer dizer, deixa de depender de um ‘gosto’ 
aristocrático e investe em si como criador. A autoria da obra, bem como o seu carácter 
‘único’, ‘original’ e ‘autêntico’ constroem-se a partir da ideia da produção da obra como o 
resultado de uma expressão do ‘eu’ do artista e não mais como o resultado de um ‘ingenium’ 
que, na Renascença, directa ou indirectamente se articulava com o domínio de ferramentas 
técnicas e de um conjunto de regras de composição e de sentidos84. Arte e artistas conectam-
se a um sistema de produção artística e mercados para a arte diferentes dos do patronato e 
isso é uma consequência de um novo estatuto para o artista, do mesmo modo que é o 
investimento nesta nova figura de artista ‘livre’ que alimenta o novo regime de produção 
artística.  
 Mas se esse é um senso comum que se mantém no campo artístico ainda hoje, – o 
artista livre expressa através do seu trabalho a sua interioridade, o seu ‘eu’, quer dizer, 
incorpora em si toda uma miríade de sensações e de visões exteriores a si e reflecte-as, 
depois, pelo seu trabalho, num movimento que vem sempre de dentro para fora –, esse topos 
tem por base um conjunto de conceitos que começaram a ser elaborados desde finais do 
século XVIII, no interior das ciências psicológicas, como sendo naturais. Mais do que isso, 
esses conceitos atribuídos ao artista e ao génio – instinto, emoção, sensibilidade, intuição, 
imaginação – são também construídos, fora do campo artístico, mas no da construção do 
género, como próprios ao ser feminino (Battersby,1989: 3). À medida que o século XIX 
chegava ao fim as metáforas de uma ‘maternidade’ masculina tornavam-se num senso 
comum. À criação da obra associava-se toda uma sintomatologia, a criação envolvia 
sofrimento e prazer. 
 Cada um destes conceitos usados para descrever o génio ou para traduzir o trabalho 
do artista como o resultado da expressão da sua interioridade, procuram definir uma relação 
entre o corpo e uma exterioridade, através da utilização da linguagem. Deste modo, o sujeito 
é fixado nesse espaço exterior a si, mas que se dobra em si e lhe permite uma visão 
(subjectiva) do mundo. Mas essa visão, tal como todo o desejo, está já organizada e só se 
torna possível pela existência de uma regra que lhe prescreve uma possibilidade de 
existência. Se a arte é o espaço de todas as heterotopias, é, precisamente, o lugar das 
heterotopias que se confinam ao possível a partir das linguagens e vocabulários disponíveis, 
que ao mesmo tempo que fabrica ficções, produz realidade. A vocação e a singularidade são 
as ficções-reais que condicionam a emergência do artista livre e que se estruturam a partir da 
emergência do ‘eu’ como uma categoria psicológica do sujeito. Do artista revolucionário ao 
dândi, ao esteta, ao anarquista, ao místico, o artista da modernidade reclamará para sempre a 

                                                                                                                                                   
fora desses momentos mágicos. Diz assim Howard Becker “por exemplo, se a ideia de dom ou de talento implica 
(como é frequente) a ideia da espontaneidade de expressão ou da inspiração sublime, os métodos profissionais de 
trabalho de muitos artistas originam uma curiosa incongruência. Os compositores que escrevem um determinado 
números de compassos de música por dia, os pintores que pintam um determinado número de horas por dia – 
quer estejam a ‘fruir o prazer desse momento ou não’ – despertam algumas dúvidas face aos talentos sobre-
humanos que se esperava que demonstrassem” (Becker, 2010: 41). 
84 Ver, por exemplo, Starnes (1964), Bromwich (1985), Battersby (1989). 
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sua originalidade, entendida esta não somente como o novo, mas como a origem da obra que 
está já, e à partida, envelopada em si. 
 
 
A emergência do ‘eu’ como uma categoria psicológica 
 
 Danziger procura mostrar como a psicologia fundou a sua linguagem e levanta a 
questão: “do the categories that are currently popular among us, categories like cognition, 
emotion, learning, motivation, personality, attitude, intelligence, etc., represent natural 
kinds?” (Danziger, 1997: 5). Construídos como naturais à acção humana estes conceitos 
inscrevem-se na forma como vemos e falamos acerca dessas acções. Estes conceitos de 
‘laboratório’ e de observação contínua permitem a formação de um conhecimento que 
deverá explicar a razão de cada gesto em cada sujeito. A personalidade, as crenças nos 
atributos do ‘eu’, os sentimentos, etc., são propriedades, não de mecanismos mentais, mas 
antes das conversações e das gramáticas que desde finais do século XIX estão disponíveis nas 
sociedades ocidentais (Rose, 2002). As narrativas que vamos construindo a propósito de nós 
próprios não começam e acabam na própria linguagem, pelo contrário, funcionam como os 
referenciais segundo os quais organizamos a nossa vida diária e nos conduzimos como 
sujeitos de um determinado tipo.  
 A psicologia é a ciência do individual. Conceitos como motivação e personalidade 
adquiriram uma significação psicológica no período entre-guerras (Danziger, 1997: 111), 
momento no qual, também a arte como uma forma de expressão de sentimentos e emoções, 
ganha projecção. Mas essa ligação entre a actividade artística e a possibilidade de expressão 
individual está fortemente alicerçada na construção do sujeito durante a segunda metade do 
século XIX. As artes serão, ainda no século XVIII, percebidas como uma arena de sublimação, 
ou seja, enquanto tecnologias morais e disciplinares do sujeito. Na modernidade, as 
actividades artísticas, tal como a escrita, incorporam traços do modelo confessional judaico-
cristão (revelação), do modelo grego da escrita como um cuidado de si85 (introspecção e 
vigilância dos movimentos da alma), do modelo protestante da vocação (uma 
predestinação).  
 A partir da pintura de Courbet, Proudhon escreveu em 1865, Do princípio da arte e do 
seu destino social. Nesse texto, o escritor afirma que o objectivo da arte é conduzir o sujeito ao 
conhecimento de si mesmo, “’pela revelação de todos os nossos pensamentos, mesmo mais 
secretos, de todas as nossas tendências, de nossas virtudes, de nossos vícios, de nossos 
ridículos e, assim, conduz-nos ao desenvolvimento da nossa dignidade’” (citado em Malkiel-
Jirmounsky, 1966 a: 266). Para Proudhon, a pintura de Courbet era a manifestação desta 

                                                
85 O conceito de cuidado de si agora utilizado deriva do trabalho de Michel Foucault, particularmente dos seus 
textos dedicados à História da Sexualidade (1994 b) e ao seminário que teve como título, aquando da sua 
publicação, Technologies of the self (1988 a). Por tecnologias do ‘eu’, Michel Foucault queria significar aquelas 
tecnologias que permitem aos sujeitos, pelos seus próprios meios (cuidado de si), ou com a ajuda de outros 
(relação pastoral), realizarem  um certo número de operações nos seus corpos, na sua alma, no seu pensamento, 
conduta ou forma de ser, em ordem a transformarem-se com o objectivo de atingirem um estado de felicidade, 
pureza, sabedoria, perfeição ou imortalidade. A condução da conduta de cada sujeito por si obriga a uma atenção 
permanente aos movimentos do corpo e da alma, que encontra nas práticas gregas a sua genealogia e que nas 
práticas judaico-cristãs se vê reactivada especialmente pela técnica confessional, enfim, o momento em que se 
encontra elaborada a “intensidade de relações a si, quer dizer, das formas nas quais se é chamado a ter-se a si 
próprio como objecto de conhecimento e campo de acção, de modo a transformar-se, corrigir-se, purificar-se e 
realizar a salvação” (Foucault, 1994 b: 52, 53). Sob o princípio maior da vocação como destino, todo aquele que se 
dedica às artes, não opera num campo pleno de liberdade, pelo contrário, ao expressar a sua interioridade, 
constantemente se disciplina neste mecanismo de dizer a verdade a respeito de si. 
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dinâmica de conhecimento de si: a alma era vista através do corpo, as formas constituíam 
uma linguagem, cada traço era lido como um sinal da alma. A pintura de Courbet opera um 
deslocamento temático e de dimensão, atribuindo às cenas triviais o tamanho da pintura de 
História. A perspectiva, em quadros como o Enterro de Ornans, não possui já um centro 
perfeitamente atribuído e  as figuras justapõe-se planas contra o fundo. No entanto, como 
sublinha Régis Debray (1975), Courbet não rompe com um modo de fazer clássico nem opera 
nenhuma transformação no interior da própria pintura. Os quadros de Courbet implicam 
ainda um 'artista-espectador', que ocupa um espaço exterior ao espaço da representação. 
Seria Manet que, de acordo com Émile Zola, representaria a figura do novo artista; aquele 
que não se subordinava já ao real, mas antes ao seu temperamento. Num texto dedicado ao 
seu amigo Cézanne afirmava que uma obra de arte era a expressão de uma personalidade, de 
um indivíduo: 
 

"What I ask of the artist is not that he give me sweet visions or terrible 
nightmares, but that he give of himself, body and soul, that he clearly express 
the force and singularity of his mind, the harshness and strength of his 
character, that he take nature firmly in his grasp and set it down firmly in 
front of us just as he sees it" (Zola, 1998 b [1866]: 552). 

 
 Ser ele mesmo, criar-se como uma individualidade dinâmica, era o que Zola listava 
como as características do pintor moderno. Na obra de arte distinguia dois elementos: a 
realidade, que era a natureza, e o elemento pessoal, que era o homem. Vida, temperamento e 
realidade, eram os três factores a considerar na produção artística. Sob o título Uma nova 
maneira em pintura: Edouard Manet, Zola escrevia que o jovem pintor Manet obedecia às suas 
inclinações pessoais relativamente à visão e à compreensão, pintando de uma forma que ia 
contra as regras sagradas ensinadas nas escolas86. Para Zola, a obra de arte era a expressão de 
uma personalidade, de uma individualidade, e assim, os trabalhos de Manet, que causavam 
escândalo aos olhos de um público habituado a outro ‘regime de visualidade’, eram a 
imagem de obras originais. A incompreensão de que eram alvo artistas como Manet ou 
Claude Monet, era vista como uma ausência de educação87. Para aceitar o génio, escrevia 
Zola, era necessário ser educado para isso. O público e a crítica, que o autor chamava de 
polícia, apresentavam ainda um nível de ignorância muito elevado: "they look at works of art 
in the same way as children look at picture books - to amuse themselves, to get some fun out 
of them" (Zola, 1998 a [1866]: 563). Ora, o que as palavras de Zola reflectem é que o 
observador da arte moderna deveria ser treinado para aceitar e apreciar o carácter 
puramente visual dessas obras e a sua condição como a manifestação da intencionalidade do 
artista: "the whole of the artist's personality consists in the way his eye functions: he sees 
things in terms of light, colour and masses" (Zola, 1998 a [1866]: 559). É em reacção a esta 
euforia da visualidade, de que o impressionismo é um dos exemplos, que Marcel Duchamp 
desenvolverá as suas estratégias anti-visuais, que questionam não apenas o carácter retinal 
da arte, como o estatuto de singularidade e originalidade daquele que a produz88.  

                                                
86 "A curious situation has arisen, and this situation can be summed up in two words. A young painter has 
obeyed, in a very straightforward manner, his own personal inclinations concerning vision and understanding; 
he has began to paint in a way which is contrary to the sacred rules taught in schools" (Zola, 1998 [1866]: 555). 
87 Veremos como no contexto português esta mesma ‘percepção’ será também ela foco de discussão, muito 
embora já em pleno século XX. 
88 Em Portugal, ser-nos-á possível observar que nesta incompatibilidade entre uma arte modernista e uma arte 
académica, o que está em jogo é uma revolução simbólica, que nos parece em certa medida estranha porque foi 
dela mesma, desse novo carácter retinal da pintura, que derivaram as nossas categorias de percepção, ou seja, as 
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 O génio de pintores como Manet era visto pela capacidade de expressar aquela que 
era a sua realidade interior e, por isso, a sua visão do mundo. O génio, tal como mais à frente 
veremos, dispensava qualquer tipo de ensino. O que estava em causa era a diferença de cada 
indivíduo, e essa diferença só poderia acontecer através da ‘morte dos mestres’: 
 

"Feeling that he was making no progress by copying the masters, or by 
painting Nature as seen through the eyes of individuals who differed in 
character from himself, he came to understand, quite naturally, one fine day, 
that it only remained to him to see Nature as it really is, without looking at the 
works or studying the opinions of others. From the moments he conceived this 
idea, he took some object, person or thing, placed it at the end of his studio 
and began to reproduce it on his canvas in accordance with his own outlook 
and understanding. He made an effort to forget everything he had learned in 
museums; he tried to forget all the advice that he had been given and all the 
paintings that he had ever seen. All that remained was a singular gifted 
intelligence in the presence of Nature, translating it in its own manner" (Zola, 
1998 [1866]: 557).  

 
 Vemos como é por recurso a uma linguagem psicológica que a legitimação de uma 
visão pessoal do mundo ganha terreno. A subjectividade de cada sujeito passa a ser vista 
como o mundo interior que cada um possui. No caso dos artistas, a educação ou a visão dos 
outros pode até ser repressiva. Deste modo, a liberdade, entendida como a expressão dos 
desejos individuais, constitui-se como a norma da criação. As transferências para o campo da 
educação acontecem também pela mediação dessa linguagem psi.  
 Em inícios do século XX, – e em Portugal mais próximo da segunda metade do 
século, como vimos ao falar da ‘tendência natural’ da criança para o desenho –, na educação 
das crianças e dos jovens, as artes são vistas no interior de um pragmatismo do qual John 
Dewey é certamente o expoente máximo. Para Dewey, a arte deveria ligar-se à experiência 
quotidiana e incorporá-la, o que significava a sua articulação à resolução de problemas e à 
organização da vida, por um lado, e à recusa de um posicionamento individualista que 
afastasse a arte dos acontecimentos e acções que constituíam a experiência de cada um 
(Popkewitz, 2005). Deste modo, a arte configurava-se como uma forma de ordenação e 
administração da sensibilidade e da acção das crianças e dos jovens, trabalhando a partir da 
interioridade e diferença de cada criança ou jovem por comparação com todos os outros. 
Esse trabalho adquiria legitimidade porque era levado a cabo a partir da interioridade 
psíquica do sujeito a educar, dito de outro modo, a partir da manifestação dos seus próprios 
desejos.  
 O ‘eu’ do sujeito transformava-se no novo centro gravitacional em torno do qual toda 
a acção educativa seria gerada. No entanto, Dewey estava certo de que não haveria 
germinação mental espontânea na criança, razão pela qual o educador deveria conduzir 
sempre todas as acções. Aqueles que propunham uma liberdade total, como Franz Cizek ao 
nível da expressão artística das crianças, ocupavam uma falsa posição. Rodear as crianças de 
materiais e instrumentos e deixá-las entregues à sua individualidade era, para o filósofo e 
                                                                                                                                                   
lentes com as quais nós próprios continuamos ainda a ‘olhar’ a obra de arte. A este propósito, escreve Bourdieu 
que “a ilusão que faz aparecer a representação do mundo saída desta revolução simbólica como evidente – tão 
evidente que, por uma inversão surpreendente, é o escândalo suscitado pelas obras de Manet que se tornou em 
objecto de surpresa – impede que se veja e se compreenda o trabalho de conversão colectiva que foi necessário para 
criar o mundo novo de que o nosso próprio olhar é produto” (Bourdieu, 1989: 256). 
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educador americano, um método 'realmente estúpido': "there are a multitude of ways of 
reacting to surrounding conditions, and without some guidance from experience these 
reactions  are almost sure to be casual, sporadic and ultimately fatiguing, accompanied by 
nervous strain" (Dewey, 1964 b [1926 ]: 153). Ao professor reservava-se a tarefa de conhecer o 
seu aluno, e de tão profundo conhecimento, não seria nem seu mestre nem a figura da 
autoridade. Bem pelo contrário, era-lhe pedido que fosse capaz de abrir a discussão e de ser 
tão livre de fazer sugestões à criança quanto qualquer outra pessoa que a rodeasse: "and this 
contribution [...] will presumably do more to getting something started which will really 
secure and increase the development of strictly individual capacities than will suggestions 
springing from uncontrolled haphazard sources" (Dewey, 1964 b [1926]: 154). Numa relação 
pastoral, o professor funcionava, então, como um 'participante' do processo individual e 
original, aquele que ajudaria a criança a encontrar aquilo que esta verdadeiramente desejava. 
Só assim, acreditava o educador pragmatista, se desenvolveria um pensamento com um fim 
específico. Só assim, também, se colocaria a criança num permanente treino moral.  
 Para Dewey, o desenvolvimento harmonioso e a integração das formas e dos sentidos 
plásticos no trabalho artístico eram a manifestação de uma igual harmonia corporal e mental. 
As actividades do olho surgiam em paralelo com outras actividades musculares as quais não 
só harmonizavam e suportavam as actividades do olho, como despoletavam outras 
experiências de luz, de cor, etc.. O que o autor sublinhava era a união entre as acções 
sensoriais e motoras: "in other words, integration in the object permits and secures a 
corresponding integration in organic activities. Hence, the peculiar well-being and rest in 
excitation, vitality in peace, which is characteristic of aesthetic enjoyment" (Dewey, 1964 a 
[1926]: 146). John Dewey propunha que se estabelecesse uma série de critérios objectivos de 
valor em pintura, de tal modo que fosse possível de um ponto de vista psicológico e 
fisiológico analisar a resposta estética de cada espectador. O argumento baseava-se na 
possibilidade de transformar a experiência estética numa matéria partilhada em vez de 
privada e construída a partir de princípios absolutos. Aspirava-se a uma dinâmica colectiva, 
embora partindo da individualidade de cada um.  
 Liberdade e individualidade eram, sob o olhar de Dewey, não algo que se possuísse 
ou um dom, mas antes objectivos a serem conquistados a partir da experiência. O poder 
pastoral do professor revelava-se na sua capacidade de conduzir os desejos da criança a fins 
específicos. A oposição de Dewey a experiências como as realizadas pelo educador austríaco 
Franz Cizek baseava-se na infertilidade que uma liberdade sem limites traria à educação das 
crianças e dos jovens. O seu propósito era outro e para tal, as barreiras entre a ciência e a arte 
eram derrubadas, bem como aquelas que separavam o sujeito da sociedade. Walter Gropius, 
fundador da Bauhaus em Weimar, desenvolveu um pensamento semelhante. Para Gropius, 
as implicações espirituais da arte na sociedade deveriam ser redefinidas com a ajuda da 
ciência: “using their methods of precision, the social and psychological components of art – 
not only the technical ones – are to be determined by a distinct order of values and 
meanings”. Primeiro, o aluno teria que aprender, a partir da aquisição de ferramentas 
técnicas, como expressar visualmente as suas ideias, e só depois ser introduzido nas artes da 
composição a partir das suas próprias invenções. “The aim of such art work is to widen the 
personality rather than to provide professional skill” (Gropius, 1948: 160, 163). O professor 
deveria opor-se a qualquer tipo de reprodução ou imitação de concepções de outros, por 
parte do aluno. Em funcionamento estava um tipo de policiamento da identidade: ser 
diferente dos outros, mesmo que as práticas e as técnicas de construção do ‘eu’ de cada 
sujeito fossem as mesmas para todos. 
 Otto Rank, na sua obra Arte e Artistas, publicada em 1932, procurava perceber a ideia 
de desenvolvimento e mudança no sentido das formas artísticas a partir da relação que 
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estabelecia com as transformações do conceito de alma, por sua vez relacionada com o 
desenvolvimento da personalidade. Para o psicanalista era a noção de génio que permitia a 
emergência da individualidade do artista. O génio era a imagem que animava o culto da 
personalidade. Os artistas da modernidade: “they are alone and unique – in spite of their 
countless imitators – for they are individual; and not only in their personality and the works 
born from it, but their whole ideology is individual, since it springs from the notion of genius 
and is only possible through it” (Rank, 1968 [1932]: 19). Aqui residia a diferença fundamental 
entre a contemplação da obra de arte e a sua produção: a primeira, ligada somente ao prazer 
estético, baseava-se na renúncia do ‘eu’ do espectador, a segunda, pelo contrário, tomava por 
absoluto o ‘eu’ do criador. Deste modo, “it seems psychollogically indispensable to set an 
impulse of self-assertion against that of self-negation if we are to understand the creative 
personality as it develops out of the idea of genius” (Rank, 1968 [1932]: 23).  
 O surgimento do ‘eu’ como uma realidade interior que se diferencia das acções da 
pessoa em presença dos outros, começa a manifestar-se, de acordo com Baumeister (1987), já 
no século XVI. No entanto, o problema não era ainda o de cada um se conhecer a si mesmo, 
conhecer a sua realidade interior, mas antes o de conhecer o ‘eu’ dos outros. Será com o 
Puritanismo que, de acordo com este autor, a tarefa de conhecimento pessoal do seu próprio 
‘eu’ se transforma num trabalho a empreender na vida diária. Segundo a doutrina puritana, 
e de acordo com o princípio da predestinação, a condenação ou a salvação eternas estavam já 
determinadas ao nascimento, no entanto, saber se se estava entre os eleitos terá 
proporcionado aos puritanos um questionamento constante de si próprios, dando-lhes uma 
consciência de si sem precedentes. O conhecimento de si tinha portanto que ver com um 
mapeamento do ‘eu’ por forma a determinar o lugar que caberia a cada um no futuro. 
Todavia, é na época romântica que o conceito de ‘eu’ como algo escondido e que se torna 
necessário descobrir, atinge grande amplitude. O século XIX, tanto ao nível das artes visuais, 
quanto ao nível da literatura, exibe essa preocupação com o conhecimento do ‘eu’: “as the 
size of the self was deemed greater, there was more and more of the self to know” 
(Baumeister, 1987: 166). Uma das áreas de expansão do ‘eu’ foi a personalidade. 
 O conceito de personalidade transforma-se, no século XIX, numa categoria 
psicológica. Antes disso, a ‘personalidade’ havia-se desenvolvido na dependência de um 
pensamento teológico e depois em contextos legais e éticos. Danziger (1997) observa que essa 
primeira expressão do termo ganhava sentido quando colocada como uma qualidade da 
pessoa enquanto ser espiritual e por relação com Deus. No contexto legal, durante a 
Renascença, a categoria foi humanizada. Os teóricos do direito natural falavam no ‘direito à 
personalidade’. No século XVIII, a personalidade vê-se desenvolvida no contexto europeu no 
discurso da filosofia moral. No entanto, durante a Renascença, a personalidade ligava-se 
mais ao carácter ou à qualidade de ser uma pessoa por oposição a uma coisa ou um objecto 
(Lowe, 1982: 86). É progressivamente que vai ganhando expressão a utilização dessa 
categoria por referência directa à pessoa e à sua singularidade. Em França, o autor refere o 
movimento de medicalização da personalidade, isto é, com personagens como Ribot, a 
personalidade transforma-se num objecto de análise clínica, sujeita portanto a variações e 
anormalidades. Emerge toda uma literatura que, em substituição do conceito de ‘carácter’, 
utiliza agora o de personalidade, articulando-o com o ‘eu’ do sujeito, ou seja, com a sua 
interioridade e capacidade criativa. Cada indivíduo possui, daqui em diante, personalidade 
(normal ou patológica). 
 Na psicologia, uma bateria de testes é desenvolvida como instrumento de análise do 
sujeito e de medição das suas propriedades ‘naturais’. Ligada a esta vontade de saber sobre a 
personalidade de cada um, está o desejo de prever os desenvolvimentos futuros do 
comportamento individual: “the ‘personality’ which everyone possessed was now seen as 
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the site where the seeds of future individual and social problems were sown and 
germinated” (Danziger, 1997: 127). Para descrever as qualidades individuais de cada sujeito 
vai surgindo uma lista de atributos universais, os quais, utilizados numa análise singular, 
fornecem um retrato do sujeito individual. Vemos assim a personalidade descrita como uma 
entidade natural da pessoa, no entanto, para que se torne realidade é necessária toda uma 
linguagem que, quase como um espelho, reflicta o sujeito em questão. No caso dos artistas, a 
leitura da personalidade acontece não só no comportamento do sujeito, mas, uma vez que 
entre este e a obra não há distância, – um é o outro –, a leitura da obra é ela mesma entendida 
como reflexo da personalidade do autor. Para Altick (1965) o interesse biográfico pela figura 
do artista durante todo o século XIX é o reflexo de que se acreditava que os artistas viviam 
uma vida interior mais rica do que a dos outros homens. Deste modo, homem e obra tornam-
se inseparáveis. Um ‘eu’ é gerado na narrativa construída pelo artista. Essa narrativa só 
acontece porque há uma linguagem que a torna visível e que lhe fornece sentidos. 
 A teorização em torno do inconsciente e de estados limite como a hipnose é outra das 
áreas que fornece um conhecimento mais detalhado daquilo que se passará a designar como 
o mundo interior da mente. O conceito de ‘mente inconsciente’ foi introduzido ainda no 
século XVIII por Christopher Riegl, mas seria com Freud que atingiria uma dimensão tal que 
preenche o imaginário colectivo e regula formas de pensar acerca da aparente invisibilidade 
daquilo que acontece com o sujeito. A psicanálise funcionou como um movimento de 
antipsiquiatrização, mas ainda assim estabeleceu-se no território da normalização e foi na 
reactivação de técnicas de confissão que encontrou o seu poder. Freud abriu novos 
horizontes à busca incessante de um ‘eu’ que se possui e que se quer conhecer. Este trabalho 
do sujeito sobre si mesmo é altamente disciplinador e desagua em regiões controladas pelas 
gramáticas psi. A psicanálise convidava cada sujeito a olhar para o interior de si mesmo, a 
escavar nas dobras mais fechadas e nos espaços mais obscuros do seu eu: 
 

“Man’s craving for grandiosity is now suffering the third and most bitter blow 
from present-day psychological research which is endeavouring to prove to 
the ‘ego’ that he must remain content with the veriest scraps of information 
about what is going on unconsciously in his own mind. We psychoanalysts 
were neither the first nor the only ones to propose to mankind that they 
should look inward; but it appears to be our lot to advocate it most insistently 
and to support it by empirical evidence which touches every man closely” 
(citado em Porter, 2002: 10). 

 
 Freud possibilita não só uma linguagem, mas antes modos de direcção e de condução 
da conduta. Possibilita o aprofundamento de uma relação com um mundo de interioridade, 
com base em mecanismos terapêuticos, de interpretação e de projecção. O livro que Freud 
escreve sobre Leonardo da Vinci deixa bem explícito, a propósito da Mona Lisa, que o sorriso 
da Mona Lisa era tão só o sorriso da mãe de Leonardo da Vinci. O sorriso que Leonardo 
amava e pelo qual foi dominado toda a sua vida, o sorriso que arruinou a presença de 
qualquer outra mulher na sua vida. Para Freud, diz Nesbit, o sorriso funcionou como o 
ponto de articulação com a sexualidade da infância do pintor; o ‘vampiro’ era a mãe de 
Leonardo (Nesbit, 1991: 11). O que Freud estabelece é uma sequencialidade entre a vida e a 
obra, entre a interioridade do artista e aquilo que se pode ler na obra. No sorriso da Mona 
Lisa acredita-se existir algo de misterioso e que apenas pode ser pressentido por essa 
infiltração na interioridade de Leonardo. Do mesmo modo, a partir de uma memória escrita 
por Leonardo acerca da infância, Freud reveste-a de todo um aparato discursivo, que esta se 
tornará na manifestação da homossexualidade do artista. 
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 A história de vida individual, seja numa narrativa autobiográfica, seja na biografia 
escrita por outros, entra no domínio do governo da vida. Não é apenas em contextos médicos 
e legais, mas na malha mais larga de um governo da população, elaboram-se técnicas de 
leitura da pessoa e do seu passado. O presente é visto como o desenvolvimento lógico desse 
passado e o futuro vislumbra-se por antecipação. O passado é o futuro em potência. A 
compreensão da história de vida89 possibilita a compreensão da personalidade, seja o artista, 
– visto como aquele cuja infância é já reveladora do talento e da genialidade –, seja o 
criminoso, – cuja infância é associal. Num e noutro caso, a anormalidade ou excentricidade 
de comportamentos, são os sinais que permitem identificar a sua diferença. São também 
esses textos, de que as narrativas sobre a vida dos artistas são um exemplo, que constroem o 
artista como uma categoria particular de ser.  
 Para Freud (1990), as biografias de artistas situavam-se num campo mitológico, razão 
pela qual a figura do artista era frequentemente idealizada, reduzindo-se então a verdade a 
uma mera ilusão. Desse modo perdia-se a oportunidade de penetrar os mais fascinantes 
segredos da natureza humana. Pelo contrário, partindo directamente dos escritos de artistas 
e dos seus trabalhos, o psicanalista acreditava poder traçar a verdadeira natureza do artista, 
no seu caso, de Leonardo da Vinci. A experiência da vida passa a ser encontrada no 
inconsciente. O essencial, aqui, é que também a psicanálise fornece uma linguagem que se 
entrosa nas práticas pelas quais os sujeitos passam a relacionar-se consigo mesmos, agindo 
sobre os seus corpos, emoções, crenças e na escolha de cenários para a sua vida que têm 
sempre por fundo uma vida melhor e de felicidade. Os efeitos das ciências psi no modo 
como nos constituímos os sujeitos que hoje somos, tornam-se inteligíveis quando analisamos 
o modo como pensamos a nossa existência humana. É hoje praticamente impossível não 
recorrer a esses conceitos que ganharam espessura a partir de finais do século XIX.  
 Um outro território é aberto ainda em finais do século XIX, relacionando actividades 
artísticas com as novas concepções de criança que estão em fabricação. Na Europa com 
Claparède, e nos Estados Unidos com Stanley Hall, inicia-se um movimento de interesse 
pelos desenhos de crianças como potenciais fontes para perceber a individualidade de cada 
criança. Esse interesse alarga-se a personagens como Thorndike e Binet, este último 
servindo-se de tarefas artísticas na criação dos seus primeiros testes de medição de 
inteligência e o primeiro apresentando, em 1913, um dos primeiros relatórios científicos para 
medir os desenhos das crianças. O propósito era a apresentação de uma escala “by which 
achievement and improvement in drawing can be measured with somewhat the same 
clearness, exacteness, and commensurability as achievement and improvement in lifting 
weights, and to illustrate some of the uses of such a scale” (Thorndike, 1913: 348). 
Começando no zero, ponto nulo de mérito a nível de desenho, a escala variava significando 
cada unidade de mérito aquilo que 75 por cento de artistas ou professores de arte 
reconheceriam como distinguindo a capacidade de representação entre duas crianças, e 25 
por cento avaliariam incorrectamente. Com a escala, determinavam-se imagens daquilo que 
era esperado de cada criança e, a cada uma delas, era atribuído um lugar específico nessa 
escala. Ao longo dessa linha, o mérito de cada uma era tornado duplamente visível: a um 
modo de desenhar era atribuída uma classificação rigorosa, essa classificação solidificava 
regimes de visibilidade específicos, tomados como modelo. Deste modo, a aparente 
                                                
89 Sobre a história de vida e da sua transformação em ‘caso’ no contexto legal ou clínico, ou seja, o modo como a 
conduta é sujeita a um olhar que é simultaneamente classificador e transformador ver, por exemplo, o Curso de 
Michel Foucault ‘Os anormais’ (2002 d), ou ‘Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã, meu irmão’ 
(1988 b).  A transformação do indivíduo num caso é a sua colocação como objecto de observação e de discurso: 
pode ser medido, classificado, comparado. Mas é, também, a possibilidade da sua colocação como objecto de 
intervenção: pode ser treinado, normalizado, etc. 
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neutralidade de uma avaliação converte-se numa prática que traduz poderes e formas de 
saber que participam na subjectivação dos sujeitos como normais, anormais ou génios. Pelos 
tipos de desenho fabricam-se tipos de pessoa (Hacking, 1986). 
 Freud, Jung, Read e Kellog encontraram naquilo que passou a designar-se por ‘arte 
infantil’ uma constelação projectiva de formas que, visualmente, traduziriam as ansiedades, 
aspirações e emoções das crianças, e que de outro modo não seriam acedidas (Eisner, 1976: 
6). Para Eisner, as práticas educativas que caracterizariam a educação artística nos anos vinte 
e trinta do século XX, traçavam uma imagem da arte como um veículo que permitiria à 
criança expressar o seu ‘eu’. Montessori via os exercícios de desenho livre como a 
possibilidade de estudar o carácter da criança. Dando à criança uma folha branca e lápis e 
pedindo-lhe que desenhasse o que ela quisesse, uma colecção de informação entra em 
preparação. A importância destes desenhos, escrevia Montessori, “lies in the fact that they 
reveal the capacity of the child for observing, and also show his individual tendencies” 
(Montessori, 1919: 240). Deste modo, as actividades artísticas são percebida como um 
instrumento útil para obter um conhecimento específico, no interior de relações de poder. Na 
escola como na sociedade, as dinâmicas de individualização não podem ser separadas das 
dinâmicas de totalização. Saber acerca de cada aluno é saber o lugar específico em que este se 
situa numa dada escala, é saber o espaço conceptual ao qual ele pertence, mas também 
aqueles que não estão nesse espaço nem nunca o irão habitar. 
 As actividades artísticas eram construídas como um lugar de liberdade, por oposição 
às restantes matérias curriculares e à organização convencional de uma sala de aula. Deste 
modo, como observa ainda Eisner, a arte servia dois propósitos: de diagnóstico e 
mapeamento da alma infantil e de dispositivo terapêutico. O discurso psicológico infiltra-se e 
governa o discurso do professor. A arte, enquanto zona de liberdade é interceptada pelas 
regras de administração que também atingem as outras áreas disciplinares. Não é exclusivo 
do discurso pedagógico sobre as artes, mas neste, o foco é acentuadamente colocado na 
individualidade de cada criança: “the language of school pays homage to individual 
creativity, imagination, self development, and personal identity” (Popkewitz, 1987: 5). 
Stanley Hall escrevia na sua obra Youth, its Education, Regímen, and Hygiene que a educação 
manual “gives the soul, interest, content, beauty, taste”, e estes cinco elementos eram por si 
só os motivos psicológicos suficientes para justificar a sua presença na educação das crianças 
e dos jovens (Hall, 1907: 44). A aprendizagem deveria ocorrer em função das necessidades e 
estágios de crescimento da criança ou adolescente. Nunca por nunca se basearia no princípio 
da arte pela arte: 
 

“Art should not now be for art’s sake, but for the sake of feeling and character, 
life, and conduct; it should be adjunct to morals, history, and literature; and in 
all, edification should be the goal; and personal interest, and not that of the 
teacher, should be the guide; [...] and if it is original in consciousness, it will be 
in effect. [...] None who deserve the name of artist copy anything now, and 
least of all with objective fidelity to nature; and the teacher that represses or 
criticizes this first point of genius, or who can not pardon the grave faults of 
technique inevitable at this age when ambition ought to be too great for 
power, is not an educator but a repressor. [...] Just as the child of six or seven 
should be encouraged in his strong instinct to draw the most complex scenes 
of his daily life, so now the inner life should find graphic utterance in all its 
intricacy up to the full limit of unrepressed courage; [...] and such an 
opportunity for infecting the soul with vaccine of ideality, hope, optimism, 
and courage in adversity, will never come again” (Hall, 1907: 50-52). 
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 Das palavras do psicólogo e educador americano sobressai a ideia de que a arte é um 
instrumento ao serviço da formação do carácter e da direcção da conduta por cada jovem. 
Mas a esta tarefa essencialmente disciplinar não se deveria subtrair a parte criativa da arte, a 
mostrar uma ligação com aquilo que ia sendo o panorama do próprio mundo da arte. Tal 
como o artista, também o jovem a educar não teria por obrigação a cópia mimética da 
natureza. No caso do artista, e no da criança e do jovem, havia agora um ‘eu’ que era preciso 
deixar que se expressasse e que era necessário ‘escutar’ com atenção.  
 É primeiro no contexto da arte, em especial das artes visuais e do teatro, que surge 
uma outra categoria que será depois biologizada em finais do século XIX. A ‘atitude’ 
relacionava-se com o tornar visível um estado interior (Danziger, 1997). Desenvolve-se 
portanto em dois sentidos. Um, que corresponde à expressão de uma realidade interior (do 
artista), outro, ligado à leitura dos estados das figuras representadas pelo artista (por parte 
de um público ou pela crítica). Muito embora a atitude das figuras representadas na pintura 
ou na escultura pudessem representar estados artificiais e não correspondessem a uma 
atitude natural dos personagens e por isso a sua leitura não tivesse uma relação directa com 
uma suposta realidade, a pintura e a escultura, em si, eram o resultado da atitude do artista. 
Mais expressivo, menos expressivo, todas as manifestações se tornavam passíveis de serem 
lidas como um estado da alma. Isto acontece nas artes visuais, mas também na música.  
 Tia De Nora (2000), no seu estudo sobre a música na vida quotidiana, mostra como a 
música é utilizada como uma tecnologia de subjectivação, quer dizer, como é apropriada 
pelos sujeitos enquanto instrumento de constituição deles mesmos e utilizada como o 
espelho dos seus estados psicológicos, fisiológicos e emocionais. O sistema de pensamento 
que enquadra hoje a nossa forma de assistir a um concerto ou ver uma exposição ou escolher 
ainda uma imagem de perfil em plataformas sociais como o facebook, é o resultado de uma 
prática histórica a partir da qual o sujeito se vê inserido neste jogo de desdobramentos psi. É 
também a expressão de como certas práticas, privadas ou públicas, relacionadas com a 
produção e consumo cultural, se constituíram como práticas de subjectivação, de regulação e 
de auto-regulação do sujeito. 
 De forma semelhante, um outro conceito, – emoção –, adquire importância quando 
consideramos a figura do artista como um agente, e a arte como a possibilidade de 
expressão. Esta perspectiva culminaria nas práticas terapêuticas através da arte, mas ela é, 
sobretudo, o reflexo de uma tecnologia que se naturalizou. Pensar a arte como uma forma de 
sublimação está intimamente relacionado com os efeitos disciplinares que daí advêm. O 
culto da sensibilidade, da apreensão e expressão do sentimento, que emergiu durante o 
século XVIII, divergia da representação das paixões na Renascença, fundamentalmente pela 
separação entre o que era tornado público e aquilo que deveria passar a ser visto como 
privado e pessoal. Se no século XIX o sujeito se via na necessidade de construir a sua própria 
identidade, e se era esta que o distinguia de todos os outros sujeitos, então, a emoção 
adquiria um papel de maior relevo: 
 

“By the early nineteenth century, the ideology of ‘individualism’ 
supplemented that new personality. As the person possessed more of an 
inside, emotion rather than objective reason accounted for his or her 
individuality” (Lowe, 1982: 99). 

 
 É interessante notar como o modelo vocacional das artes, resultado de um 
chamamento interior ao qual o artista não consegue resistir, (tal como o herói quando se 
confronta com a possibilidade da aventura), só encontra sentido na modernidade quando se 
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constitui como uma acção de envelopamento no artista, da realidade exterior, mastigação na 
máquina sensível do artista e depois desdobramento, através da materialidade da obra, 
daquilo que antes era interior. Este processo é o resultado de uma nova concepção do sujeito. 
Este, tem um ‘eu’ com o qual tem de passar a relacionar-se. O ‘eu’ do artista é uma espécie de 
‘eu’ musculado, que se treina diariamente na relação consigo, de tal modo que a arte não 
tratará somente da expressão de um ‘eu’, mas da sua apresentação ou invenção. 
 Esse ‘eu’ é o resultado de um sistema de pensamento no qual o sujeito se imagina 
como um corpo cujo limite é a própria pele e um corpo que contém nele uma interioridade. 
Mas essa foi a forma que esse corpo assumiu para se relacionar consigo. Essa forma está bem 
no cruzamento de práticas de subjectivação que visam a um conhecimento do sujeito por si, e 
que é resultante de uma história e de invenções que tornam o sujeito ponto de passagem de 
agenciamentos diversos. Os agenciamentos com objectos, instituições, práticas, relações 
estimulam a relação do sujeito com a sua interioridade psicológica: “como eus desejantes, 
como eus sexuados, como eus trabalhadores, como eus pensantes, como eus intencionais – 
como eus capazes de agir como sujeitos” (Rose, 2001 b: 147). 
 O ‘amor pela arte’, tal como o próprio amor na relação com o outro, transforma-se 
numa predestinação que obedece unicamente às regras de um funcionamento interno do 
sujeito. É apenas na época romântica que o amor apaixonado se estabelece como um 
ingrediente essencial à vida dos indivíduos. A vida interior de cada um passa a ser medida 
pela existência de paixões e por um trabalho criativo, entendido, este, como libertador 
(Baumeister, 1987: 167). 
 
 
Desdobramentos do ‘eu’ 
 
 Nikolas Rose situa no século XIX a compreensão do indivíduo como um ‘eu’, 
“equipado com um domínio interior” e situado no cruzamento de uma miríade de relações 
com os outros, com instituições, consigo mesmo, com técnicas de regulação, e não um ‘eu’ 
que seria o resultado de um desenvolvimento linear no esclarecimento humano (Rose, 2001 
a: 35). Esse ‘eu’ passaria a relacionar-se consigo mesmo no quadro de uma epistemologia 
(conhecer-se a si mesmo), de controlo de si e de cuidado de si mesmo. Foucault (1988 a) 
denominaria estas relações do sujeito consigo mesmo como tecnologias do eu, e estas 
tecnologias seriam corporificadas em práticas particulares. A prática da pintura, como da 
escultura ou da escrita, surgem como algumas dessas modalidades de relação do sujeito com 
o seu ‘eu’. Nikolas Rose refere ainda que estas práticas são sempre executadas “sob a 
autoridade real ou imaginada de algum sistema de verdade e de algum indivíduo 
considerado autorizado, seja esse teológico e clerical, psicológico e terapêutico, ou disciplinar 
e tutelar” (Rose, 2001 a: 42). No caso das artes, essa autoridade reside na figura do mestre e é 
autorizada pela figura do génio. As relações dos sujeitos com uma linguagem não acontecem 
num espaço de linguagem puro, quer dizer, acontecendo por meio daquilo que é o 
agenciamento do sujeito, elas estão condicionadas pelo lugar que o sujeito ocupa no espaço 
discursivo e da sua autoridade para ‘falar’. O génio opera numa relação dupla. Por um lado, 
ele autoriza formas de fazer que definem políticas de visibilidade específicas, por outro lado, 
imaginado como a figura suprema, ele torna-se na imagem a atingir. O génio só será 
alcançado por um outro génio e estoutro génio só se manifestará pela sua capacidade de criar 
o desconhecido a partir da força natural e tempestuosa que o habita e à qual não pode fugir, 
mas apenas deixá-la manifestar-se. 
 Esse movimento de desdobramento da interioridade na materialidade da obra traduz 
a força do génio. Ribot diria que para a imaginação criadora o mundo interior funcionava 
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como o regulador, já para o conhecimento seria o mundo exterior a cumprir as funções de 
regulação: “le monde de mon imagination est mon monde, opposé au monde de la 
connaissance qui est celui de tous mes semblables” (Ribot, 1900: 7). A personalização do 
autor multiplica os sentidos das suas atitudes, a interioridade desdobra-se no discurso. A 
imaginação criadora na sua forma completa, para o psicólogo francês ,‘exterioriza-se’ para 
que todos a ela tenham acesso. 
 A propósito do Salão de 1824, Stendhal propunha-se escrever sobre os quadros 
expostos que o impressionavam. Para o escritor o tempo era o do presente, era o tempo de ser 
moderno. A modernidade revelada nas obras de artistas como Delacroix exigia também a 
modernidade do espectador. Cada espectador deveria aprender a questionar a sua própria 
alma, e descrever para si próprio os seus sentimentos, estudar como ultrapassar um 
julgamento superficial e desenvolver o seu próprio modo de ver. O quadro como tradução 
da alma do pintor exigia uma leitura de acordo com a natureza individual do observador: 
 

"An individual way of seeing that reflects his own  character, his tastes, and 
his dominant passions, if indeed passions he has, for unfortunately it is 
passions that we require to pass judgement in the arts" (Stendhal, 1998 [1824]: 
31). 

 
 Frederic Jameson (1984) na sua discussão sobre o trabalho de Van Gogh e Edward 
Munch em oposição ao de Andy Warhol, representando os dois primeiros os cânones de um 
modernismo visual, e o último revelando uma atitude pós-modernista, centra a sua análise 
sobre a questão do sujeito. Na modernidade, o artista é aquele que se assemelha a um 
contentor que Jameson designa de ‘mónada’. Dentro dele fabricavam-se sensações cuja 
condensação exigia a sua expulsão para o exterior. A possibilidade da expressão individual 
requer um indivíduo mónada, que constrói a sua subjectividade e se vê a si mesmo como 
auto-suficiente e por essa razão se isola na sua célula-prisão. Essa condição individualizada 
exige a fronteira de delimitação entre o dentro e o fora, um sujeito focado em si a partir da 
inclusão de um mundo inteiro que se projecta para o exterior e o modifica. Pelo contrário, o 
pós-modernismo implica a 'morte' desse sujeito, na medida em que dispensa o ‘eu’ que se 
centra em si mesmo como a origem da obra. Não mais se torna possível a clausura nem a 
convergência. Isto não significa, para Jameson, que a obra de arte pós-moderna está 
desprovida de qualquer tipo de sentimentos, emoções ou afecções, tão só que esses ‘estados’ 
não são já entendidos como a expressão directa da interioridade do artista. Impessoais, a 
esses modos de sentir, Jameson prefere atribuir o nome de intensidades. As intensidades são 
constituídas por linhas de força que ligam sempre o sujeito a outras linhas de força que se 
rebelam à fixação estanque em meta-narrativas. 
 O conceito Leibniziano de mónada é explicado por Deleuze e fundamentalmente é 
desenvolvida a transformação do problema expressivo da mónada de Leibniz, em que a 
própria alma “canta por si mesma e espontaneamente, em acordes”, em que o texto se dobra 
segundo os acordes e a harmonia os envolve, para um outro modo de ser em que não é já o 
vocabulário formal dos acordes a estabelecer a regra. Do que se trata, para Deleuze, é da 
substituição da monadologia pela nomadologia, ou seja, o descentramento do sujeito 
assinalado por Frederic Jameson. Permanecemos Leibnizianos, argumenta Deleuze, “embora 
já não sejam os acordes/acordes os que expressam nosso mundo ou nosso texto” (1991: 208). 
 Mas se essa é a trajectória que se pressente num tempo que não comporta já ‘a 
verdade’, o certo é que a fórmula inventada na modernidade, da dobra do sujeito sobre si 
mesmo a partir das relações de forças que estabelece com o fora, continua operativa. A 
inteligibilização dessas forças de afecção é a sua própria expressão. O modo como essas 
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forças entraram na arena pedagógica e se instalaram como ‘naturais’ do sujeito, pode ser 
acedido a partir do pragmatismo de John Dewey. A relação do sujeito com a sua 
interioridade é aqui um dos modos de construção e de governo do ‘eu’ do sujeito através das 
actividades artísticas. Para Dewey, os discursos da estética e da crítica da arte, naturalizavam 
a ideia de que a arte era um campo especial e essa era entendida como a principal razão para 
um afastamento da arte face à experiência, ou seja, do seu distanciamento relativamente ao 
cidadão comum. O pensamento de Dewey deixa perceber uma narrativa de salvação no 
sentido de que, para ele, quer a arte,  quer a ciência, seriam geradoras de encantamentos que 
conduziriam a um progresso social e humano. As percepções estéticas eram, para o autor de 
Art as experience, ingredientes necessários à felicidade humana. As oposições entre mente e 
corpo, alma e matéria, espírito e carne, eram vistas pelo autor como construções geradas por 
um medo de carácter moral. Mas a forma, nas belas artes, estabelecia-se como a arte de 
tornar claro o que estava envolvido na organização do espaço e do tempo na própria vida do 
sujeito, e mais do que isso, a possibilidade de fazer do passado parte do presente (Dewey, 
1958 [1934]: 24). O desdobramento da interioridade do sujeito encontraria o ponto de 
equilíbrio na unificação face à própria experiência:  
 

“Emotion is the conscious sign of a break, actual or impending. The discord is 
the occasion that induces reflection. Desire for restoration of the union 
converts mere emotion into interest in objects as conditions of realization of 
harmony. With the realization, material of reflection is incorporated into 
objects as their meaning. Since the artist cares in a peculiar way for the phase 
of experience in which union is achieved, he does not shun moments of 
resistance and tension. He rather cultivates them, not for their own sake but 
because of their potentialities, bringing to live consciousness an experience 
that is unified and total” (Dewey, 1958 [1934]:15).  

 
 A ligação, portanto, entre arte, percepção estética e experiência percebia-se como uma 
interpenetração do ‘eu’ com o mundo de objectos e acontecimentos no qual o sujeito estava 
situado. Deste modo, a ciência e a sua linguagem, pela voz de Dewey, organizavam um 
pensamento sobre a própria vida e ordenavam essa vida. O pragmatismo científico de John 
Dewey estabelecia-se como uma prática cultural para o governo da vida diária (Popkewitz, 
2005), contendo em si as potencialidades da mudança, com vista a um progresso e 
desenvolvimento social: 
 

“Art is the living and concrete proof that man is capable of restoring 
consciously, and thus on the plane of meaning, the union of sense, need, 
impulse and action characteristic of the live creature. The intervention of 
consciousness adds regulation, power of selection, and redisposition. Thus it 
varies the arts in ways without end. But its intervention also leads in time to 
the idea of art as a conscious idea – the greatest intellectual achievement in the 
history of humanity” (Dewey, 1958 [1934]: 25). 

 
 Neste pensamento, a ideia de agenciamento humano está inscrita na própria 
individualidade. Popkewitz argumenta que a noção de agenciamento como um apriori 
histórico corresponde a uma transferência do locus de verdade, de um sujeito divino, para 
um sujeito humano criativo (Popkewitz, 2005: 18). Esta mudança revela-se essencial para 
pensar que a ideia de personalidade humana, e de toda uma interioridade que se exterioriza 
através da obra não é natural e corresponde, precisamente, a uma contingência histórica que 
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se verá rodeada de toda uma discursividade em torno de um ‘eu’. Um ‘eu’ que é calculado e 
está no cruzamento de linhas de possibilidade diversas. O agenciamento deste ‘eu’ depende 
dos sucessivos envelopamentos e desdobramentos que deverão ser a imagem da sua 
reflexividade num mundo de progresso. 
 O filósofo austríaco Otto Weininger explicaria, em inícios do século XX, as dobras do 
exterior, no interior do génio, e a capacidade deste em as exteriorizar. O artista (o autor fala 
em génio mas este pensamento tornar-se-á o senso comum da capacidade dos artistas) é 
aquele que no mar, nas montanhas, na luz, na escuridão, em tudo, reconhece sempre um 
sentido profundo: 
 

“And all this is possible for him because the outer world is as full and strongly 
connected as the inner in him, the external world in fact seems to be only a 
special aspect of his inner life; the universe and the ego have become one in 
him, and he is not obliged to set his experience together piece by piece 
according to rule” (Weininger, 2003: 29). 

 
 O génio absorvia em si a infinidade do universo e era capaz de passar do close up do 
detalhe à vista aérea da totalidade, a multiplicidade alojava-se na sua singularidade e ele 
dava-lhe forma através da arte. 
 John Rajchman, a partir dos conceitos deleuzianos de dobra e de textura, diríamos 
aqui, de (des)dobramento da alma sobre a materialidade da obra, mostra como a linguagem 
opera tessituras e dobramentos que continuamente têm que ver com o ‘implicar’ e o 
‘explicar’. Citando as últimas palavras de Deleuze em Pli: “’we are still implicating, 
explicating, replicating’” (Rajchman, 1997: 15). A obra de arte como expressão do ‘eu’, 
correspondendo à libertação do artista face àquelas que vinham sendo as regras da arte, 
abre-se sobre uma multiplicidade de sentidos que são sempre o resultado de uma visão que 
se torna subjectiva, mas que sempre necessita da linguagem (grandemente inventada pelas 
ciências humanas, em especial pela psicologia) para se explicar. E explicar é apenas dobrar 
outra vez e complicar uma vez mais. 
 As dobras no interior do sujeito só existem pela sua relação com forças exteriores, 
com vectores, com técnicas, com agenciamentos com instituições ou com os outros. O fora 
pode ser dobrado no interior do sujeito90. Quando este interior se mostra é por meio de um 
desdobramento que acontece através da linguagem, seja esta a palavra, seja a visualidade da 
pintura e da escultura, seja a sonoridade da música. O desdobramento revela uma topografia 
da interioridade.  
 Francis Picabia, em 1920, escrevia Dada Manifesto. A sua reacção era contra o 
cubismo, que acusava de tudo submeter ao cubo: "they have cubed paintings of the 
primitives, cubed Negro sculptures, cubed violins, cubed guitars, cubed the illustrated 
newspapers, cubed shit, and the profiles of young girls". E por detrás de tudo isto, Picabia 
sublinhava a atitude espiritual do artista e a crença de que a arte era algo de sublime, como 
as razões para os altos valores monetários que as obras atingiam:  
 

"Art is visible like God! Art is a pharmaceutical product for imbeciles. The 
tables turn thanks to spirit; the paintings and other works of art are like 

                                                
90 Com isto quero mesmo dizer que não existe um ‘fora’ da linguagem. Mesmo aquilo que não se pensa e não 
pode ser pensado não está situado num exterior, mas no interior dos possíveis. Mesmo a propósito do louco, 
como a possibilidade da exterioridade, Foucault mostrou como este está sempre no interior daquilo que se 
desenha como sendo o fora. 
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strong-box tables, the spirit is inside and becomes more and more inspired 
according to the auction prices"91. 

 
 As palavras de Picabia revelam a imagem e a valorização que o século XX 
estabilizaria para a figura do artista e para o campo da arte. A arte como um campo sagrado, 
a arte como uma necessidade espiritual, o artista centrado em si mesmo como o ponto de 
erupção da obra, a o mercado da arte. As suas palavras a propósito do modo de fazer cubista 
apontam ainda para a pura visualidade das artes visuais, visualidade que iria afastar artistas 
como Duchamp, – que colaborou com Picabia em alguns trabalhos –, da prática sistemática 
da pintura. Picabia fazia também uma articulação interessante entre o que era original, e a 
obediência a uma forma específica e regulada de pensar e representar. 
 Ao traçar a originalidade da vanguarda, Rosalind Krauss mostra como essa 
originalidade se articulava com a tópica de uma criação a partir do ‘eu’ do artista, e muito 
mais do que uma metáfora da invenção formal, era antes a invenção a partir da própria vida 
que se fixava como a regra no imaginário vanguardista. Acreditando que o ‘eu’ estava 
protegido da contaminação da tradição porque possuía uma natureza original, os artistas de 
vanguarda encontraram na grelha a possibilidade de um silêncio. Picasso, Schwitters, 
Cornell, Reinhardt, Johns, Andre, LeWitt, Hesse, Ryman, são nomes que Krauss lista e que 
dão corpo à tese de que as propriedades contidas na grelha, a ausência de hierarquia, de 
centro e de inflexão, salientam os propósitos anti-referenciais e a sua hostilidade à narrativa. 
Procura-se banir toda e qualquer codificação que pudesse remeter para a conversa clássica 
da pintura. A não explicação instala-se diante de uma arte que se mostra em representação 
de si mesma, mas que nem por isso prescinde daquele que a produz. Este silêncio foi o 
refúgio numa irredutibilidade da arte à explicação fora da sua própria materialidade e o 
sublinhar da autonomia do campo artístico: “for those for whom art begins in a kind of 
originary purity, the grid was emblematic of the sheer disinterestedness of the work of art, 
its absolute purposelessness, from which it derived the promise of its autonomy” (Krauss, 
1981:54). Para uns, a grelha era a expressão directa da interioridade do artista, para outros, a 
negação de uma herança nos modos de fazer arte e por isso assemelhava-se a um princípio 
absoluto. O campo artístico fechava-se às intrusões do exterior. E isto só era possível porque 
se produzira uma crença colectiva na existência da arte e na sua importância. E só era 
possível porque o artista era agora o sujeito da sua originalidade. O artista de vanguarda, diz 
Krauss, reclama a originalidade como um direito de nascimento. Essa condição é o efeito de 
um sujeito que se pensa já por recurso a uma linguagem psi que faz dele um explorador e 
modelador da sua própria interioridade: 
 

“With his own self as the origin of his work, that production will have the 
same uniqueness as he; the condition of his own singularity will guarantee the 
originality of what he makes” (Krauss, 1981: 56). 

 
 Aquilo que Rosalind Krauss sublinha é a condição de ficção do que é considerado 
pela crítica como a opacidade da superfície plana modernista. Esta opacidade, que parece 
garantir o lugar de originalidade do artista e da obra, pela sua não referencialidade e não 
transparência, é já um espaço de codificações e de vectores que se cruzam em grelhas de 
possíveis: “every signifier is itself the transparent signified of an already-given decision to 
carve it out as the vehicle of a sign” (Krauss, 1981: 57). A originalidade torna-se possível, 

                                                
91 Escrito em 1920 por Francis Picabia. Texto disponível em: http://www.391.org/manifestos/192003picabia.htm 
[consultado em Junho de 2010). 
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então, num processo intertextual de multiplicidades. Pureza estética e liberdade. A obra em 
si, obedecendo à ‘natureza’ do autor, e a libertação do passado, da história, da cópia, como a 
possibilidade de elevação não já à referencialidade mimética com o real, mas antes a uma 
outra elevação, a da anti-referencialidade, na linguagem, do mundo interior que se desdobra 
no real como pura visualidade. A linguagem da arte modernista funda-se numa nova 
concepção da visão e num novo observador. Grau zero da pintura, diz Krauss. A grelha 
surge como a metáfora do ‘eu’. Tal como na grelha, “a prison in which the caged artist feels 
at liberty”, também no forro da sua interioridade, o artista está condicionado aos modos a 
partir dos quais lhe é possível ver-se como moderno, selvagem, vanguardista ou 
revolucionário. É sempre neste jogo da linguagem, agora dominado pelas premissas da 
liberdade e da expressão original, que sem se dar conta, o artista se enclausura na sua 
mónada. 
 A originalidade dos primeiros modernistas do século XIX, como a originalidade das 
vanguardas do século XX, partia da recusa da cópia como modo de definir a posição do 
artista como a origem da obra. A originalidade do artista e da obra (autêntica e única) só 
encontravam sentido na delineação e acusação do extremo oposto, o da repetição. No tempo 
da reprodução e dos duplos, a superfície pictórica será o espelho daquilo que a objectiva da 
máquina fotográfica parecia não captar. Isso mesmo seria exposto por Laszlo Moholy-Nagy 
ao descrever os objectivos principais do Curso preliminar da Bauhaus: 
 

“Its objective is spontaneity and inventiveness, to give the student a universal 
outlook, to make him conscious of his creative power. The method is to keep, 
in the work of the grown-up, the sincerity of emotion, the truth of observation, 
the fantasy, and the creativeness of the child” (Moholy-Nagy, 1947 [1928]: 21). 

 
Cada uma das palavras de Moholy-Nagy lança ecos de um discurso psicológico sobre 

o homem e sobre as suas qualidades ‘naturais’. O conceito de criatividade, que se tornou 
num senso comum e no sempre desejado estado a atingir pelo sujeito, enquanto propriedade 
humana é extremamente recente. Durante o século XVIII, é habitual encontrar-se a expressão 
‘imaginação criativa’, mas ainda assim, para muitos, a atribuição de criatividade ao homem 
era considerado uma blasfémia. A criatividade era própria de Deus, não do homem (in 
Gimmler, 2006: 6). É a nova concepção de homem que permite ao sujeito passar a ver-se de 
acordo com essa nova categoria. Os artistas, a partir da modernidade, são homens 
essencialmente criativos, que se vêm e que são vistos como criativos.  
 A psicologia tornou-se no elemento de sentido nos múltiplos agenciamentos 
humanos. Nikolas Rose (2001 b) considera que as disciplinas psi se constituíram como 
racionalidades práticas no relacionamento do sujeito consigo e com os outros. Essas 
racionalidades práticas são, para o autor, regimes de pensamento através dos quais os 
indivíduos atribuem importância a aspectos particulares de si e da sua experiência, e são 
também regimes de práticas, por meio dos quais os sujeitos se vêem a si mesmos como 
sujeitos ‘éticos’ e capazes de agenciamentos múltiplos, isto é, de se conceberem numa 
multiplicidade de relações (como homens, mulheres, amantes, pais, professores, artistas, 
etc.). O discurso terapêutico, no interior do qual as actividades artísticas, relacionadas que 
estão com a expressão da interioridade dos sujeitos, estabelece-se num regime de tirania da 
intimidade, a partir do qual as relações sociais e o ‘eu’ do sujeito são avaliados em termos do 
modo como são sentidas. Assim, a avaliação dos indivíduos executa-se sobre a linha da 
interpretação da personalidade interior: “the frank expression of the inner self have become 
the supreme value” (Rose, 1990: 215, 216). É neste sentido que Rose distingue três espaços 
que estão na dependência da emergência das disciplinas psi e que definem a relação dos 
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sujeitos com o seu ‘eu’. Primeiro, o sujeito é levado a relacionar-se consigo como uma 
‘personagem’, dependendo se é homem ou mulher, será classificado como um sujeito de 
determinado tipo (é impulsivo, controlado, histérico, etc.). Depois, relaciona-se consigo 
através da ‘personalidade’, isto é, possui certos traços que se manifestam nos seus gestos, 
acções, maneiras de vestir, na postura corporal, de falar, etc. A partir da segunda metade do 
século XX, Rose refere o sujeito como um agente livre, sendo que essa agência parte da 
formulação anterior da interioridade do sujeito. Ele é um sujeito com instintos, desejos e 
aspirações. A meticulosa tarefa operada individualmente sobre o ‘eu’ fixa-se como uma 
prática de governo cujo slogan máximo é o ‘conhece-te a ti mesmo’ e ‘sê feliz’. A viagem 
empreendida, então, rumo ao conhecimento de si e à felicidade estabiliza-se como uma 
modalidade, hoje naturalizada, de governo bio-político. 
 O artista da modernidade, e aquele que será o da vanguarda de inícios do século XX, 
é o artista que se imagina a si mesmo na ficção da originalidade: a sua e a da obra. Ele é o 
ponto imaginado da liberdade e da autonomia, o motor das múltiplas utopias auto-
reguladoras e o lugar de todas as heterotopias.  
 O surgimento do autor e a expansão do conceito do artista, e deste como autor, 
constitui um momento privilegiado da individualização de que falava Michel Foucault. 
Aquilo a que chamamos autor é o resultado de operações complexas e não a correspondência 
directa e natural entre aquele que produziria uma obra e a obra produzida. De facto, 
considerar o artista como um autor, e este como aquele que cria uma obra, implica identificar 
nesse indivíduo um motivo profundo, um poder criativo e um desígnio que correspondem a 
uma projecção de conceitos propostos pela psicologia para definir aquilo que seria a 
individualidade e a interioridade de um sujeito reveladas na obra. A morte do autor 
anunciada por Foucault corresponderia ao apagamento dos caracteres individuais daquele 
que escreve ou que produz obra. Seria a morte do indivíduo como “uma instância 
‘profunda’, um poder ‘criador’, um ‘projecto’, o lugar originário da escrita” (Foucault, 2002 c: 
50, 51). No essencial, a ausência do sujeito como sujeito original que se projecta na obra 
porque, mutatis mutandis, a sua natureza é única e original. As linguagens e as lentes 
utilizadas na constituição desse sujeito por si mesmo, referindo-se a cada propriedade como 
sendo natural, são ‘actores’, - voltando a utilizar este conceito na sua significância 
performativa -, que, ao mesmo tempo que ficcionam, criam a realidade do sujeito que 
imaginam. Deste modo, nada há de natural a considerar. A pergunta que daqui deriva é a 
seguinte: como e sob que condições o artista emerge sob essa forma singular de autor, de 
génio ou de criador? 
 A resposta situa-se no articulado da figura do homem como um ser individualizado. 
O ‘eu’ torna-se no objecto de governo de uma série de práticas reguladoras e as questões 
ligadas com a identidade estão no centro das formas de vida imaginadas para uma 
determinada forma de ser. Cada sujeito se vê atravessado por uma rede infinita de discursos 
e representado como um sujeito com um tipo de ‘eu’ particular, sempre à espreita para se 
expressar ou para se reconhecer nos espelhos da linguagem, para se ver face a modelos de 
possibilidades construídos como kits de identidade92. A noção de dobra de Deleuze (1991) 

                                                
92 Refiro-me a kits de identidade como metáfora para aquilo que são os possíveis ‘eus’ para o sujeito, a partir da 
modernidade. Para Markus e Nurius, “possible selves represent individuals’ ideas of what they might become, 
what they would like to become, and what they are afraid of becoming [...]. Possible selves are the cognitive 
components of hopes, fears, goals, and threats [...]. Possible selves are important, first, because they function as 
incentives for future behavior (i.e. they are selves to be approached or avoided)” (Markus & Nurius, 1986: 954). 
Mas refiro-me, também, ao conceito de identidade desenvolvido por Erving Goffman, a propósito da identidade 
‘deteriorada’. No seu livro Stigma (1991), o sociólogo explica como essas identidades previstas e desejáveis para os 
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fornece, quando pensamos na figura do génio, a possibilidade de o pensar como uma 
autoridade que se dobra naquele que quer ser artista, mas também naquele que o não é, e 
provoca agenciamentos no sujeito. O génio é a força da exterioridade, o fora da linguagem. 
Ele é a imagem a atingir e simultaneamente a impossibilidade de a atingir porque, como 
veremos, o génio é aquele que é imaginado como nascendo génio (se não se nasce génio 
jamais se poderá ser génio; se se nasce mulher jamais se será génio). O génio é ainda a dobra 
da imortalidade (ele será continuamente lembrado e mobilizado como o exemplo). A procura 
da verdadeira identidade e a expressão autêntica dessa identidade corporificam-se em estilos 
de vida. Voltando ao artista, este, na modernidade, assume uma estética da existência: entre 
artista e obra, a distância anula-se. 
 Para Zygmunt Bauman (2005 a), o processo de construção da identidade é uma tarefa 
à qual o sujeito se entrega como se se tratasse de construir um puzzle. Mas há uma diferença 
fundamental entre a primeira e a segunda hipótese, entre a construção e a montagem do 
puzzle. No caso do puzzle existe uma imagem já definida daquilo que será o resultado final. 
O trabalho será o de, com as peças existentes, alcançar essa imagem. No caso da identidade, 
as peças existem e estão à disposição dos sujeitos, sendo que estes se dedicam ao 
agrupamento e reagrupamento com o objectivo de se tornarem, eles próprios, na imagem 
que imaginam como desejável para si. Esta imagem do desejo existe, há regras, 
comportamentos, formas de estar, de falar, gestos, atitudes que indiciam tratar-se de uma ou 
outra forma de ser, mas a tarefa de um construtor de identidade é, de acordo com Bauman, a 
de um bricoleur no sentido de Lévi-Strauss. Esta é uma implicação fundamental da 
modernidade naquilo que foi a substituição de formas de ser que eram determinadas pelo 
nascimento, pela biografia dos sujeitos. Deste modo, “para ser burguês não basta ter nascido 
na burguesia – é preciso viver a vida inteira como burguês!” (Bauman, 2005 a: 56, 57). Do 
mesmo modo, o artista moderno é aquele que faz da própria vida uma obra de arte. A sua 
diferença é produzida por um regime de visibilidade específico que permite a sua distinção 
face a todos aqueles que não são artistas. 
 A imagem traçada por Baudelaire para o artista da modernidade é a expressão dessa 
indiferenciação entre a vida e a obra. Para o autor de Les Fleurs du Mal, o artista génio 
encontrava na modernidade uma forma de ser, de sentir e de se expressar. Na plétora da 
modernidade surgia o próprio modernista, o pintor de costumes: ‘observador’, ‘flaneur’, 
‘filósofo’, às vezes ‘um poeta’, outras, ‘um romancista’ ou ‘moralista’, mas sobretudo, ‘um 
homem do mundo’, ‘das multidões’ e ‘criança’ (Baudelaire, 1993: 13). O artista moderno é 
aquele que se imagina na linha da diferença e embrionaticamente ligado à moda como modo 
de vida. Essa diferença só se torna operativa quando é colocada em oposição a qualquer 
outra coisa que não se imagina como individual, por exemplo, a sociedade, ou a multidão, 
como dizia Baudelaire. Esta afirmação do autor é um efeito de uma nova forma não só de o 
artista se ver a si próprio, como o resultado de novos modos de se ser sujeito e de se 
relacionar com a sua interioridade. Tal como Monet que expressava o desejo de ter nascido 
cego e de só durante a vida adquirir a visão, como modo de escapar à naturalização da 
observação, muitos foram os artistas que procuraram recuperar esse olhar ‘como uma 
criança’ que a partir de finais do século XIX é construído como uma forma pura de inocência 
visual. Era também assim que Baudelaire imaginava Constantin Guy, para si, a imagem 
perfeita do artista moderno: 
 

                                                                                                                                                   
sujeitos se transformam num problema, quando o sujeito é confrontado com essas figuras ‘ideais’ e a sua própria 
‘realidade’. No entanto, a identidade como problema é ela própria uma categoria em constante fabricação. 
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“Por detrás do vidro de um café, um convalescente, contemplando a multidão 
com prazer, mistura-se pelo pensamento, a todos os pensamentos que se 
agitam em volta. [...] Imagine-se um artista que estaria sempre, 
espiritualmente, no estado de convalescente, e terieis a chave do carácter do 
Sr. G.. Ora, a convalescença é como um retorno à infância” (Baudelaire, 1993: 
15, 16). 
 
 

O artista e a função ‘autor’ na modernidade 
 
 Pierre Bourdieu (1993 a [1987]) apontou a ‘multiplicação de produtores’93 como uma 
das causas que faz surgir um meio artístico mais livre, a boémia, que serviu como laboratório 
ao pensamento e estilo de vida dos artistas modernos e a um mercado da arte no qual, quer a 
inovação artística, quer uma certa forma de ser, encontrariam um mínimo de gratificações 
simbólicas. Quer isto dizer que a autonomização do campo artístico se encontra ligada, por 
um lado, a uma modificação no sistema de funcionamento da arte, na medida em que os 
artistas deixam de depender estritamente de relações mecenáticas, por outro lado, com uma 
queda da aristocracia e uma ascensão da burguesia, torna-se possível não só o surgimento de 
um maior número de artistas – profissionais e aqueles que passam a ser designados por 
‘amadores’ (sendo que esta expressão contém em si uma grande carga simbólica: amadores 
são aqueles que amam e que amam a arte tão completamente que, muito embora não se 
dediquem a ela profissionalmente, lhe dedicam todo o seu tempo de ócio ou nela investem o 
seu dinheiro, não sendo artistas, na qualidade de coleccionadores), como uma maior aposta 
na individualidade como forma de sobressair numa tão grande massa de produtores. Este 
processo culminaria com uma crítica profunda a uma arte académica, ao mesmo tempo que, 
rompendo com o poder exercido pelas academias, respectivos concursos e salões, dava corpo 
a um campo artístico não já hierárquico, dominado pela figura da academia e dos seus 
mestres, mas de lutas pela legitimação artística94.  
 O excesso de artistas que começa a manifestar-se a partir da segunda metade do 
século XIX, para além da boémia, é geralmente apontado como o grande impulsionador da 
ideia da arte pela arte (Menger, 1999: 566). Num momento em que a arte académica, 
particularmente em capitais culturais como era Paris, entrava em colapso, impunham-se 
novas regras no campo da arte. Relações entre artistas, galeristas, críticos e compradores de 
arte, substituíram a figura única da academia como instância legitimadora do que era e do 
que poderia ser ‘arte’, bem como instauraram uma maior nebulosidade na fronteira do que 
que significava ser artista profissional. De acordo com Pierre Michel Menger, o 

                                                
93 A multiplicação de produtores está também ligada à multiplicação dos meios. Ao referir-se ao cinema na era da 
reprodutibilidade da arte, Walter Benjamin (1992) assinala a ‘massa’ como a matriz que altera os modos de 
participação no campo, agora mais territorializado, da arte. A fricção que uma arte dirigida às massas começa por 
colocar é, precisamente, a de uma inversão nos modos de contemplação. Se a arte exigia recolhimento por parte 
do espectador, o cinema, enquanto arte dirigida às massas, é absorvido em ‘tempo’ de distracção.  
94 Esta crítica, aliás, é contínua e prolongada no tempo preciamente porque o homo academicus continuava a 
imperar como o artista ao serviço do Estado, sob o olhar de um juri, de um Salão e submetido às regras de 
formação académicas e de atribuição de prémios e medalhas. E chega bem perto dos nossos dias pelas, já não 
Academias, mas Faculdades de Belas Artes. Por outro lado, o lema ‘contra a Academia’ que se constitui como o 
do artista moderno, não é subvertido, mas antes reinscrito nas suas próprias práticas. Por um lado, não se 
imagina nenhum outro local que não a academia, oficial ou particular, para a formação do artista, por outro lado, 
o sistema de reconhecimento continua a executar-se por meio da exposição e do reconhecimento de um ‘talento’, 
sob outros princípios. Não são já os cânones clássicos, mas antes as regras da grelha que é a própria superfície ou 
matéria de trabalho, ou seja, de um organizador o artista ascende ao papel de um compositor. 
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individualismo artístico, produto de um progressivo movimento de autonomização do 
campo artístico e um novo mercado que reúne um conjunto de experts em torno da obra de 
arte são acontecimentos inseparáveis. Mas esta profissionalização do mercado da arte com 
base na vocação individual aumentou o ‘risco’ da própria vida de artista: 
“professionalization also maximizes the role of risk in the choice and exercise of professions 
in which those who feel called upon to create are infinitely more numerous than those who 
can succeed” (Menger, 1999: 571). 
 O século XIX é o século dos museus, das grandes exposições universais e dos salões 
artísticos, do aparecimento da fotografia e do cinema. A modernidade artística começa com 
figuras como Gustave Courbet e Édouard Manet. Em Paris, no Salão de 1867 eram rejeitadas 
entre 2000 e 3000 obras. Entre os autores dessas obras estavam Manet, Cézanne e Renoir. No 
ano seguinte, esses artistas eram já aceites no Salão e apenas dois anos depois, em 1870, 5434 
perfaziam o total das entradas no catálogo da exposição (cerca de mais quatro mil do que em 
finais do século XVIII), denotando que a abertura do salão a todos os artistas franceses e 
estrangeiros, e não apenas àqueles que fizessem parte da Academia, de algum modo 
democratizava a prática da arte (Altshuler, 2008). Entrava-se naquilo que passaria daí em 
diante a caracterizar o mundo da arte, – as exposições individuais e colectivas –, e emergia o 
conceito de público, audiência ou observador para essas mostras.  
 O discurso estético e crítico produzido em torno do objecto artístico tornava-o num 
objecto com um certo valor e fazia-o, simultaneamente, um objecto de contemplação para 
círculos mais alargados do que a nobreza aristocrática. Nesta institucionalização do objecto 
artístico gerava-se a possibilidade de uma leitura da obra de arte em si mesma, – como arte 
pura -, mas ligada sempre ao sujeito criador, potenciada pelo aparecimento de um corpo de 
especialistas cujo objectivo era o de fazer viver e preservar a obra de arte, material e 
simbolicamente. De campo de forças, em que se impunha uma forma de dizer e de fazer 
académica, o campo da arte tornava-se também num campo de lutas: lutas pela legitimidade 
artística, como ainda há pouco referimos. A produção da legitimidade artística é ela mesma 
performativa. Como relação de poder caracteriza-se mais pelos gestos de diferentes forças 
operantes do que pelos recortes de negatividade que a imposição determinaria, mas dois 
eixos fundamentais a esta legitimização são, por um lado, os valores internos do mundo da 
arte e, por outro, as concepções sobre o que é ser artista. As forças que começam por oferecer 
resistência ao poder académico adquirem, com frequência, um lugar próprio que pode 
tornar-se, ele mesmo, no substituto do poder discursivo antes instituído. Foi o que a ideia de 
rejeição da cópia e da possibilidade de se ensinar a ser artista, por contraponto à 
originalidade e carácter absoluto e único do artista, veio operar naquele que se inventou, e 
que foi incapaz de se reinventar, como o melhor meio de formação de artistas. 
 Walter Benjamin em A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica referiu-se à 
perda da aura da obra de arte95. Por princípio, qualquer obra de arte pôde sempre ser 
reproduzida. O ensino académico baseou-se na cópia de imitação dos grandes mestres, mas 
o que no século XIX acontece é uma abertura do mundo da imagem, não apenas pela 
possibilidade de reprodutibilidade da obra de arte que torna obsoleta a ideia de imitação, 
como pela inversão que se opera ao nível da exposição e circulação, ultrapassando-se o 
território fechado do ritual e impondo novas formas de ritualização da arte. A reprodução 
                                                
95 “Pode resumir-se essa falta no conceito de aura e dizer: o que murcha na era da reprodutibilidade da obra de 
arte é a sua aura. O processo é sintomático, o seu significado ultrapassa o domínio da arte. Poderia caracterizar-se 
a técnica de reprodução dizendo que liberta o objecto reproduzido do domínio da tradição. Ao multiplicar o 
reproduzido, coloca no lugar de ocorrência única a ocorrência em massa. Na medida em que permite à 
reprodução ir ao encontro de quem apreende, actualiza o reproduzido em cada uma das situações” (Benjamin, 
1992: 79). 
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técnica de uma obra, possível através da fotografia, colocou em circulação duplos do original 
e com isso alargou, em detrimento do valor de culto, o valor de exposição da obra. É neste 
contexto que todo o discurso da diferenciação da obra original face a esses duplos adquire 
significação, quer na defesa da experiência face à obra de arte original, possível através da 
fabricação da obra como objecto a ser contemplado em museus ou galerias, quer na noção de 
obra única que sublinha esse outro conceito de autenticidade da obra. Uma obra de arte 
autêntica é um original, e a originalidade figura ela mesma como uma linha dupla que tanto 
se refere ao artista como um ser singular, criativo, como o autor de uma dada obra, como ao 
carácter singular da obra. A originalidade da obra confunde-se com a própria pessoa que a 
produz. Perante um crescendo de produtos e de produtores, o artista investe, precisamente, 
no caminho inverso: o da afirmação da sua diferença. O entendimento da arte como uma 
forma de expressão individual, puramente visual, foi uma resposta às pressões que, em 
finais do século XIX, colocavam em questão a ‘funcionalidade’ do artista como um produtor 
de imagens. Centrar-se naquilo que surgia como sendo a sua interioridade, o seu ‘eu’, surgiu 
como a fuga possível a esse mundo exterior e maquínico, mas também a um mundo contra o 
qual se queria lutar, o das regras académicas. 
 Duchamp deixaria bem explícita essa luta do artista para afirmar a sua suposta 
diferença: 
 

“Painter after painter, since the beginning of the century, has tended toward 
abstraction. First, the Impressionists simplified the landscape in terms of color, 
and then the Fauves simplified it again by adding distortion, which, for some 
reason, is a characteristic of our century. Why are all the artists so dead-set on 
distorting? It seems to be a reaction against photography” (citado em Judovitz, 
2010: xvi). 

 
 A distorção, amplificando o carácter retinal da pintura, sublinhava a ideia da 
individualidade do autor. Todos os intervenientes no campo passariam a estar posicionados 
nessa dinâmica guerreira pela posse de um nomos, quer dizer, pela tentativa de impor uma 
legitimidade que jamais seria detida em absoluto por um único grupo. Com a constituição de 
um campo autónomo para a arte opera-se uma nova institucionalização, agora de 
multiplicidades: a da anomia96. 
 O processo é complexo e terá expressão directa no campo do ensino artístico: as lutas 
entre uma arte da academia e a revolta contra esta arte académica por parte de uma geração 
mais jovem, o mesmo é dizer, uma luta entre forças dominantes e outras mais periféricas, 
fazem do campo artístico não apenas um campo de forças, mas um campo de lutas no qual a 
resistência ocupa um lugar fundamental. Muito embora as academias e as escolas de arte 
continuem até hoje a representar a única forma imaginável para a formação de artistas, estes 
imaginam-se, enquanto alunos, quase sempre numa luta contra aquilo que é o ensino da arte. 
Em Portugal, como veremos adiante, as ‘vanguardas’ não têm a expressão que manifestaram 
noutros meios e chegaram, quase sempre, mais por importação do que por movimento 
intrínseco dos artistas portugueses, ainda assim, percebe-se a formação de um movimento de 
resistência à arte académica e, muito principalmente, à figura do mestre como aquele que, 
não podendo desaparecer, terá de ser ‘assassinado’ por cada jovem artista para que o seu ‘eu’ 
possa emergir. Mas este movimento de resistência coexistiu com aqueloutro que via na 

                                                
96 “From now on no one can claim to be an absolute holder of the nomos, even if everyone has claims to the title.  
The constitution of a field is, in the true sense of the word, an institutionalization of anomie” (Bourdieu, 1993 a 
[1987]: 252). 
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preservação da tradição académica e nas galerias de génios legitimadas, a única 
possibilidade de continuidade da arte. Acima de tudo, o que veremos é que essa ‘morte’ do 
mestre não é senão aparente. A racionalidade segundo a qual a excepcionalidade da arte 
continua a ser conceptualizada tem por base a figura do génio e do autor. Conseguiremos 
nós, hoje, imaginar a circulação de discursos sem referência ao autor? Sem entrar no jogo da 
atribuição da obra? Apagar a função autor?97 Nem sempre o anonimato do autor se 
constituiu como um problema e a sua desnaturalização, no presente, obriga à sua 
historicização. 
 Para a figura de Beethoven, Tia DeNora (1995) mostra como a sua reputação de 
‘grande’ artista tem de ser analisada no interior de interesses e interacções sociais, de novas 
regras no modo de escutar a música e de critérios estéticos que passam a definir a criação 
musical. A questão que se coloca é a dos modos através dos quais se dá a possibilidade da 
emergência de Beethoven como um ‘génio’ na sociedade de elite vienense do seu tempo. O 
mecenato, como uma prática de corte, vulgarizava-se enquanto prática aristocrática em finais 
do século XVIII. A música como instrumento de distinção social popularizava-se, quer pelo 
preço de um bilhete para assistir a um concerto, quer pelo valor cultural e moral de 
patrocinar aquilo que se começava a construir como a grandeza musical dos mestres 
compositores. Por outro lado, Tia DeNora desenha ainda as relações sociais e culturais de 
Beethoven que potenciam a sua construção, no seu próprio tempo, como um génio. Verifica-
se, portanto, que a grande música, tal como a grande pintura, tendem a acontecer em 
proximidade ou na dependência daqueles que são os centros de capitais económicos e sociais 
e que acumulam também, deste modo, capitais culturais. O compositor circularia pelos 
salões aristocráticos como um dos seus elementos. No caso de Beethoven, a sua relativa 
independência económica permite-lhe responder às regras musicais do seu tempo com 
combinações diferentes, constrói-se a si próprio compositor com base nessa autonomia 
financeira face à economia da corte. O acolhimento de Beethoven como um grande 
compositor torna-se possível numa grelha na qual, quer os padrões de gosto, quer os 
critérios de avaliação da obra, passam a definir-se por uma ideia de ruptura e de 
‘originalidade’ da composição.  
 Para Mozart, figura um pouco anterior a Beethoven, embora fosse seu 
contemporâneo, Norbert Elias (1993) mostra muito claramente como, ainda que Mozart 
estivesse situado numa sociedade de corte, na qual o músico tinha um lugar fixo e cumpria 
uma função específica, de entretenimento, fazia já parte de uma burguesia em ascensão. 
Conquanto permanecendo financeiramente dependente dessa nobreza de corte, Mozart 
ofereceu resistência a esse poder, tomando posições não muito comuns. A decisão que tomou 
de abandonar a corte de Salzeburgo, investindo em concertos para a sociedade vienense, é 
fundamental para a evolução de si mesmo como músico. Afirmou a sua personalidade e isso 
influenciou directamente a evolução do seu trabalho, de ‘artista artesanal’ a ‘artista artístico’. 
Os cânones de produção musical num dispositivo como a corte eram substancialmente 

                                                
97 À semelhança de Foucault, muito embora sem historicizar a função autor, Howard Becker analisa esse mesmo 
processo de atribuição e correspondência que, desde a modernidade, se vincula entre a obra e o autor. O conceito 
de autenticidade surge como o barómetro regulador da relação de valor da obra: “se a nossa opinião acerca do 
artista se baseia na sua obra, temos necessariamente de saber quem a realizou, e a obra merece, 
consequentemente, a avaliação que fazemos dela e do seu criador. Tudo se passa como se a realização de obras de 
arte fosse um concurso, uma espécie de exame escolar que exigisse uma avaliação equitativa, baseada numa 
rigorosa observação dos factos. [...] Porque é que estes factos são importantes? Apesar de tudo, a obra não se 
altera mesmo que se descubra que o seu autor foi outra pessoa” (Becker, 2010: 44). O que se altera é o modo como 
a função autor opera na própria construção do estatuto desse que é designado e tem o direito a figurar como 
autor. 
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diferentes daqueles que se transformariam na norma da produção de música por artistas 
‘relativamente livres’ diante de um público anónimo. De destacar essa luta entre a nobreza 
cortesã e a burguesia, pois nela se espelha a vitória da segunda sobre a primeira, a qual 
resultará numa independência do criador e, consequentemente, na possibilidade de passar a 
produzir obras fora daquilo que vinha sendo o padrão de ‘gosto’ desses círculos 
aristocráticos98. 
 No campo das artes visuais a situação é semelhante à da música e à da arquitectura. 
Em Portugal, como mais à frente veremos com outro pormenor, o século XVIII terminava 
com os artistas plásticos portugueses ao serviço, também eles, da corte. Pintores, escultores e 
arquitectos trabalhavam nas várias obras do país. Na pintura, era essencialmente a pintura 
de história que ocupava o topo da hierarquia. Esta posição manteve-se na primeira fase das 
Academias de Belas Artes de Lisboa e do Porto. No entanto, as academias oferecem-nos a 
possibilidade de pensar a possibilidade de uma profissionalização do artista, ainda que no 
nosso país, até finais do século XIX, estas tenham contemplado também a formação de 
operários. Mas sobretudo, o declínio de um sistema de patronato iniciado no século XVIII e 
intensificando-se nos dois séculos seguintes, permitiu a emergência dessa outra 
possibilidade para o artista. Segundo a explicação de Norbert Elias, a possibilidade de 
eclodir o ‘artista livre’.  
 Antes de ser o génio que hoje é, Mozart era um músico da corte com um lugar muito 
específico na estrutura social de então. A sua figura representa como que uma ruptura 
porque, consciente da sua superioridade face aos outros músicos, encontra na 
insubordinação a forma mais expressiva de reagir à formalidade da sua relação contratual 
com a corte. Beethoven, por outro lado, emerge como o artista livre na passagem de um 
métier de músico, coincidente com o seu período como pianista, para o de compositor de 
grandes óperas e sinfonias. Tia De Nora mostra como Beethoven constrói, graças à sua 
posição social, uma outra relação com o público da sua música, recusando-se, em algumas 
situações, a apresentar as suas obras por considerar o auditório indigno. Ora, não só 
Beethoven se constrói como o grande artista livre, como é construído por um público seu 
contemporâneo e futuro que aprecia a sua música, como um génio ao qual determinados 
caprichos (sobretudo se relacionados com a incompreensão do seu trabalho sublime e 
límpido, usando a expressão de Mann) são permitidos. A luta de Beethoven relacionava-se 
com a construção de um outro dispositivo para a prática da apresentação das grandes obras 
musicais e de um outro estatuto para o artista. Beethoven surgia como um autor e como uma 
‘autoridade’. Isto torna-se possível numa sociedade na qual a prática artística é lida a partir 
de uma ‘ideologia do mérito’, e em que ‘as bases fundamentalmente sociais do talento e da 
sua percepção são ocultadas’ (De Nora, 1995: 45). 
 Nas artes visuais, a emergência deste conceito de artista livre acontece por este 
mesmo processo de o artista passar a ser aquele que cria o desconhecido. Mas se o 
surgimento das academias de arte se abre sobre o campo da profissionalização da arte, em 
Portugal, ao contrário do que sucedeu noutros países, o movimento da profissionalização 
coincidiu com o momento da vocacionalização da prática artística. 

                                                
98 Norbert Elias explica a passagem de uma arte artesanal a uma arte artística pela transformação operada ao nível 
da ordem do discurso daqueles que têm legitimidade para impor caminhos estéticos precisos: “na fase da arte 
artesanal, o cânone estético do cliente, como limite de referência da configuração artística, tinha supremacia sobre 
a fantasia artística pessoal de cada criador de arte; [...] Na fase da arte artística, os criadores de arte estão 
geralmente ao mesmo nível social do público que admira e compra a arte e, no caso da sua elite – o establishment 
de especialistas formado pelos artistas de um país -, têm, como juízes estéticos e pioneiros da arte, mais poder que 
o seu público” (Elias, 1993: 55). 
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 Os Salões de arte, em França, permitem-nos perceber com alguma extensão esta 
transformação do artista da academia para o artista ‘livre’. A multiplicação do número de 
artistas e obras abre o mercado da arte à burguesia. A venda directa de obras de arte 
dispensa já a exclusividade de um patrocínio estatal para o artista, e transforma a nova classe 
burguesa num grupo que ‘ama a arte’ pela possibilidade de afirmação e distinção social que 
esta possibilita. É significativo, por exemplo, que nos catálogos das exposições dos Salões 
anuais se detalhasse o contacto de cada artista, de modo a que este fosse contactado por 
potenciais compradores. No entanto, se a possibilidade de o artista se tornar livre de uma 
força centralizada no que diz respeito à produção do seu trabalho parece ser a condição do 
artista moderno, vem sobrepor-se com esta, uma outra linha. Para que se mantenha um 
carácter especial da arte, para que a sua magia aconteça, é necessário que esta se desligue, 
nos seus propósitos, de qualquer condição material. Para Kant, a hierarquia mais baixa nas 
belas artes era a arquitectura pela ligação a interesses económicos. Essa ligação impediria o 
génio de se manifestar de uma forma livre. Seria, pois, a arquitectura a separar-se 
progressivamente das belas artes. A arte pela arte é incompatível com a sua redução a um 
valor material. Está aqui profundamente implicada a noção do artista como um génio e da 
obra de arte como um objecto único, como tal, sem preço. Se depende de momentos tão 
sobre-humanos de inspiração, cujo capital simbólico se fixa sobre a sua raridade, a obra 
ficciona-se como incompatível com a sua troca. 
 Para a figura de Poussin, Balzac, na sua obra Le chef d’oeuvre inconnue, publicada pela 
primeira vez em 1831, traça um perfil para o pintor, o qual, não coincidindo com a noção de 
artista no tempo de Poussin, é no entanto sintomática da noção moderna de artista no tempo 
de Balzac. É este um dos primeiros romances que toma o herói por um pintor e faz da obra 
de arte o seu objecto. Daqui emerge uma noção romântica do artista que não se opõe, antes 
coexiste, com o pensamento iluminista do século XIX. Como analisa Nathalie Heinich, “sont 
exclus l’apprentissage (artisanal) comme l’enseignment (académique), au profit d’une 
transmission par l’imitation propre au regime vocationnel”. Ora, tal regime faz do trabalho 
artístico uma tarefa “purement individuelle (c’est l’art en personne), fulgurante (c’est la 
convulsion du génie, opposée à la lente maturation de la technique), élective (seuls y ont 
droit ceux qui sont nés doués)” (Heinich, 2005: 17). A própria utilização da palavra ‘artista’, 
quando lida no tempo ao qual Balzac se pretende reportar, gera um anacronismo, na medida 
em que pintores e escultores estavam inseridos num regime corporativo e a sua arte não era 
mais do que o domínio de uma técnica que ainda não se estabelecera por oposição à dos 
artesãos. Poussin escolhera a arte, não como um diletante mas como um profissional de uma 
profissão liberal, tal como a partir do século XIX esta começa a ser praticada. As imagens 
descritas por Balzac abrem-se sobre o imaginário que viria daí em diante a ser associado à 
figura do artista. Era assim descrita a figura de Frenhofer, enquanto pintava, diante de 
Porbus e do jovem Poussin: 
 

“Il travaillait avec une ardeur si passionnée, que la sueur perla sur son front 
dépouillé; il allait si rapidement par petits mouvements si impatients, si 
saccadés, que, pour le jeune Poussin, il semblait qu’il y êut dans le corps de ce 
bizarre personnage un démon qui agissait par ses mains en les prenant 
fantastiquement contre le gré de l’homme. L’éclat surnaturel des yeux, les 
convulsions qui semblaient l’effet d’une résistance donnaient à cette idée un 
semblant de vérité qui devait agir sur une jeune imagination99” (Balzac, 1966 
[1832]: 32). 
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 A descrição feita por Balzac deixa perceber o imaginário social da sua época. O artista 
entregue ao trabalho da criação, guiado por uma força sobrenatural, e faz emergir o tema da 
inspiração. Frenhofer situa-se nos antípodas de um modo de fazer académico. Ele é o oposto 
disso, entrega-se ao trabalho criativo duma forma exaltada, como se entrega alguém a uma 
paixão. De resto, esse amor pela arte, pode ler-se logo no início do texto de Balzac quando 
Poussin se dirige para a casa de Porbus com a estranha sensação de quem ia estar perante 
um génio, e apenas um amor pela arte era capaz de fazer vibrar assim o coração de um 
jovem artista, explica Balzac. Ao longo do romance, a arte aparece como um mundo mágico, 
próximo do religioso (o sagrado, o espiritual), mas também do místico (segredo). O trabalho 
do artista é encarado como uma missão (vocação). 
 No romance de Balzac está presente o conceito de iniciação no mundo artístico 
através da figura do mestre e do atelier. Poussin procura Porbus para mestre, este tinha ele 
próprio um mestre, Frenhofer, o qual, era discípulo de Mabuse. Mas no texto de Balzac a 
noção de artista é totalmente nova e não coincide com aquela da época à qual supostamente 
se reportaria. O que permite pensar a arte como uma actividade criativa de expressão 
individual é todo um outro modo de pensar a figura do artista como um autor, que não 
coincidia com o sistema de pensamento no qual a arte estava ao serviço de fins exteriores à 
personalidade do artista. O sistema de pensamento que permite pensar a escrita, a pintura ou 
a música como resultado de significados que alguém pretende expressar, mantendo-se 
conectado o elo entre a obra e o autor, é característico da modernidade. É dentro deste modo 
de encarar a produção da obra de arte como uma inevitabilidade resultante do talento 
individual, que Frenhofer afirma que a missão da arte não é copiar a natureza, mas exprimi-
la.  
 O artista não é um copista, mas um poeta. 
 Vemos, portanto, como a articulação do artista como autor criativo de uma dada obra, 
esta marca da individualização, é o que faz viver a figura do artista livre. É assim, sob o 
nome do autor, que passará a estabelecer-se uma rede de filiação das obras e é em função da 
autoria que a obra de arte passa a ser analisada. O artista como autor adquire um estatuto 
especial numa cultura que recebe a obra que este produz com um discurso que a transforma 
num objecto a ser contemplado, e a obra, por sua vez, existe segundo um modo de 
pensamento que a liga ao autor.  
 Michel Foucault atribui à figura do autor uma função precisa que é característica de 
um modo de existir, de circular e de funcionar no discurso, numa dada sociedade. Referindo-
se à literatura, diz que houve um tempo em que os textos que hoje chamamos ‘literários’ 
eram aceites e colocados em circulação sem que a sua validade dependesse da atribuição a 
um sujeito em particular. O estatuto do texto era assegurado por um outro princípio: o da 
sua antiguidade, por exemplo. Por outro lado, aqueles textos que hoje consideraríamos 
‘científicos’, necessitavam de um autor que comprovasse e legitimasse o seu valor enquanto 
discursos de uma certa ‘verdade’. Ora, uma transformação parece operar-se, na opinião de 
Foucault, por volta do século XVII ou XVIII. Estes últimos textos, ‘científicos’, começam a 
circular e a serem apropriados neles mesmos, isto é, pelo discurso de verdade que 
transportam, sendo que esta não está já dependente dessa figura exterior do nome que a 
produz. A possibilidade de a qualquer momento mostrar a validade daquilo que é dito faz 
com que seja possível ao texto viver no anonimato do seu criador. Por outro lado, na 
literatura, o inverso acontece. O autor, que estava ausente, passa a ser condição essencial ao 
texto, uma vez que o texto, tal como a obra de arte, é o produto de um trabalho desse sujeito 
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criador100. O artista afirma a sua singularidade e excepcionalidade pela diferenciação face a 
todos aqueles que não criam objectos artísticos. A assinatura é a marca da sua autenticidade 
e a sua liberdade como artista está contida na fórmula da expressão livre, ou seja, o artista 
não está já sujeito à cópia ou à execução segundo normas académicas ou à dependência face 
a um patrono, mas está sujeito, inversamente, ao que de mais interior é fabricado como 
estando dentro de si. A assinatura assegura a linha de ligação entre o que é atirado para fora 
do artista através da obra, e ele próprio. O autor é então apenas uma das especificações da 
função sujeito. 
 No entanto, a assinatura como modo de fazer corresponder a obra ao autor torna-se 
numa prática frequente com a academização da pintura e da escultura, quer dizer, com a sua 
profissionalização. Este processo de ‘artificação’ da obra, como o designou Heinich (2008), 
não se manifestou em simultâneo para todas as categorias de pintura. A natureza-morta, 
considerada na mais baixa hierarquia, foi das últimas a receber a assinatura como modo de a 
reconhecer também enquanto objecto artístico. Na passagem para um modelo de vocação nas 
artes plásticas, a assinatura é o que designa a autoria de uma obra. A noção moderna de 
artista parte de ligações e correspondências entre original e autêntico, e o artista manifesta-se 
pelo seu ‘estilo’. Este carácter de autenticidade da obra e da marca do artista no próprio acto 
de fazer seria questionado mais à frente, já no século XX, com Duchamp. Duchamp assina 
um objecto sem que o tenha produzido. O ready-made coloca em questão a imagem do 
artista como autor e como criador. A transgressão operada em processos de apropriação e 
intervenção sobre a cópia de uma obra como a Gioconda, faz equivaler Leonardo da Vinci a 
um indivíduo cuja categoria não difere do fabricante de um urinol, mas vai mais longe ao 
remeter a prática artística para um processo intertextual, de arrastamento de outras obras, e 
ao arrastar, também para dentro do ‘artístico’, elementos que até então lhe eram estranhos 
(não ao nível da sua representação, mas mais ao nível da sua apresentação). Marcel 
Duchamp dizia ter medo da palavra ‘criação’: 
 

“No sentido social, comum, da palavra, a criação, é muito amável mas, no 
fundo, não acredito na função criativa do artista. Ele é um homem como 
qualquer outro. A sua ocupação é fazer certas coisas, mas o homem de 
negócios também faz certas coisas, entende? Por outro lado, a palavra ‘arte’ 
interessa-me muito. Se ela vem do sânscrito, como ouvi dizer, significa ‘fazer’. 
Ora toda a gente faz alguma coisa, e aqueles que fazem coisas sobre uma tela, 
com uma moldura, são chamados artistas. Antigamente, eram nomeados por 
uma palavra que eu prefiro: artesãos. Somos todos artesãos na vida civil, na 
vida militar e na vida artística. Quando Rubens, ou qualquer outro, precisava 
de azul, dizia à sua corporação que precisava de tantos gramas, e eles 
discutiam a questão de lhe dar 50 ou 60 gramas, ou mais” (Duchamp, 1990 
[1966]: 22). 

 
 Ora, há aqui já uma outra imagem do que é ser artista, mas há, também duas outras 
que, mesmo no tempo de Duchamp, permaneceriam como fantasmas: a do artista num 
sistema corporativo e aquela que se lhe segue, a do artista ‘criador’ ou ‘génio’ cuja existência 
parece depender do seu afastamento face ao artífice. Para percebermos como esta segunda 
imagem começa a desenhar-se, quer no interior do campo artístico, quer fora dele, parece-me 

                                                
100 “Perguntar-se-á a qualquer texto de poesia ou de ficção de onde é que veio, quem o escreveu, em que data, em 
que circunstâncias ou a partir de que projecto. [...] E se, na sequência de um acidente ou da vontade explícita do 
autor, um texto nos chega anónimo, imediatamente se inicia o joge de encontrar o autor” (Foucault, 2002 c: 49). 
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importante que se considere uma vasta literatura que então se dedica especificamente a este 
novo personagem, o génio-artista, o qual, constituindo embora a singularidade, parece 
romper os limites desse singular e afectar, quase como um ethos, toda a forma de ser artista101. 
A explosão desta literatura acontece numa hibridização de campos discursivos, – a 
psiquiatria, a psicologia, a antropologia, a sociologia –, e na aproximação da figura do génio, 
totalmente romântica, com a loucura ou com a hereditariedade do talento. As questões da 
genialidade vão exercer funções precisas, por exemplo, funções políticas a partir da 
psiquiatria, ou funções de singularidade e portanto de valorização da obra, no então criado 
mercado da arte. Esta fermentação discursiva sobre o génio cumpre efeitos de poder 
específicos que tornam operativa a linha de distinção entre sujeitos. São vários os tratados 
que se dedicam às questões do artista e do génio na segunda metade do século XIX e a 
problemática arrasta-se pelos inícios do século XX. Procurarei mapear aqueles que, embora 
fora de Portugal, colocaram as questões da vocação artística como algo que é produto de 
uma educação, ou, por outro lado, como algo que é inato no sujeito. Ainda assim, analisarei 
também um título português, no campo da medicina, que se dedica ao problema do génio e 
o articula com o campo artístico. 
 
 
A genialidade como um modo de fazer artistas na modernidade  
 

“We are accustomed, as we have seen earlier, to saying that the author is the genial 
creator of a work in which he deposits, with infinite wealth and generosity, an 
inexaustible world of significations. We are used to thinking that the author is so 
different from all other men, and so transcendent with regard to all languages that, as 
soon as he speaks, meaning begins to proliferate, to proliferate indefinitely” (Foucault, 
1984 b: 118). 
 
“’Génio, quem és tu?’ Eu te coloco a questão, génio, tu escutas, escutas.  
Certo, tudo o que eu direi serás ‘tu’” (Derrida, 2005: 7). 

 
 
 Vimos antes como à figura do artista associamos sempre essa outra do autor como o 
criador original de uma obra. Sempre que falamos em artistas, é do senso comum, 
atribuimos a estes personagens qualidades excepcionais que nenhuns outros possuem. 
Parece de certo modo incontornável imaginá-los como possuidores de dons ou de talentos 
que excederiam sempre qualquer processo de aprendizagem. Outra questão, quando 
abordamos o conceito de génio, é a sua relação com o género. Invariavelmente, o génio é 
sempre correspondido por referências a homens e não a mulheres. O génio incorpora a ideia 
de uma ‘divindade’ humana e de uma procriatividade masculina (Battersby, 1989). O génio, 
diz Derrida, aponta sempre para o masculino e para o singular (Derrida, 2005: 8). 

                                                
101 Por muito que o presente nos pareça afastado dessa ideia romântica do artista génio, a verdade é que quer a 
recusa de qualquer modo de aprendizagem, quer a crença na criatividade e originalidade, são reinscrições dos 
princípios que estruturam o conceito de génio. O ethos de que aqui se fala foca-se, hoje, num modo de ser artista 
como uma persona única. Por outro lado, a prática artística, tal como tem vindo a ser colocada na 
contemporaneidade tende, cada vez mais, a colocar em causa o artista como o sujeito criador. Ao invés, ele é 
somente um operador de linguagens, que articula e rearticula gestos anteriores no processo de ensaiar gestos 
ainda por vir. Este processo de colocar em funcionamento, no limite, elimina a necessidade do nome, ou seja, do 
topos ocidental do autor. 
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 Mas por agora gostaria de parar por breves momentos esse discurso quase 
sobrenatural e de explicar mais pormenorizadamente o que entendo por essa construção do 
artista ‘génio’ de que tenho vindo a falar. Farei por isso um desvio que parte de dois 
conceitos fundamentais desenvolvidos por Ian Hacking (2002): ‘making up people’ e 
‘looping effect’. Para Ian Hacking as diversas classificações que vão sendo construídas para 
descrever pessoas, como gordas, magras, normais, anormais, doentes, inteligentes ou génios, 
interferem nos modos como as próprias pessoas se representam a si mesmas, no processo de 
construção daquilo que, na época moderna se transformou em algo que constitui um sujeito, 
ou seja, na construção da sua própria identidade. Em 2001, Hacking iniciava a sua leitura 
inaugural da cadeira de Filosofia e História dos Conceitos Científicos, no Collège de France, 
com uma afirmação que nos pareceria colocada há muito de parte, mas que, no entanto, 
parece reemergir quando consideramos a figura do artista e da sua vocação, talento ou dom. 
Dizia que continuamos, hoje, estranhamente inseguros acerca do quanto no mundo é 
trabalho do homem e do quanto é trabalho de Deus, ou daquilo que chamamos ‘natureza’: 
“how much do we create, and how much is fully determined in ways that are totally 
independent of ourselves?” (Hacking, 2002: 1). 
 Na verdade, quanto no artista é produto de escolhas e de trabalho, ou quanto, por 
outro lado, se encontraria dependente de uma herança genética102? O dom seria algo de 
inato? Estas questões são derivações daquelas que Ian Hacking colocava e parece-me que, 
ainda hoje, elas encontram obstáculos quando se trata de desconstruir a ideia de algo de 
inato no campo da arte.  
 O trabalho de Hacking foca-se nos modos através dos quais determinados estilos de 
pensamento introduzem novas formas de encontrar uma certa ‘verdade’. Cada estilo de 
pensamento cria os seus próprios critérios de prova e de demonstração que definem aquilo 
que, num determinado momento e contexto, pode ser considerado como verdadeiro. Na 
senda do trabalho de Michel Foucault, poder-se-ia afirmar que um determinado sistema de 
pensamento, ao produzir discursos sobre os objectos, cria os próprios critérios de verdade a 
partir dos quais esses objectos são percepcionados por cada um de nós. Hacking sublinha o 
papel da classificação que é, simultaneamente, um estilo de raciocínio científico e uma 
ferramenta necessária ao próprio pensamento. A classificação é o eixo das ciências 
taxonómicas, da botânica, da zoologia, mas é também a prática da psicologia, da 
antropologia, da sociologia ou da história.  
 Uma procura no Google de sites relacionados com o conceito de génio103 devolve-nos 
rapidamente mais de 70 milhões de resultados. No topo da pesquisa aparece a definição de 
génio na wikipedia: 
 

“Genius is expressed in a variety of forms, such as mathematical genius, 
literary genius, scientific genius and philosophical genius amongst others. 
Genius may show itself in early childhood as a prodigy or later in life; either 
way, geniuses eventually differentiate themselves from the others through 
great originality. Geniuses often have crisp, clear-eyed visions of given 
situations, in which interpretation is unnecessary, and they build or act on the 
basis of those facts, usually with tremendous energy. Accomplished geniuses 

                                                
102 A este respeito e pelas relações que estabelece entre a cópia e o original, dizia o personagem James Miller, autor 
do livro Cópia certificada, no filme de Abbas Kiarostami (2010) ‘Cópia cerificada’ que “acho muito interessante que 
a palavra ‘original’ se refira a nascimento. Levarei essa ideia ao seu extremo e traçarei paralelos entre a 
reprodução na arte e a reprodução na raça humana. Afinal podemos dizer que somos apenas réplicas de ADN 
dos nossos antepassados”. 
103 A palavra pesquisada foi ‘genius’ e o resultado foi de 77.200.000 [22 de Fevereiro de 2010]. 
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in intellectual fields start out in many cases as child prodigies, gifted with 
superior memory or understanding” [http://en.wikipedia.org/wiki/Genius]. 

 
 No próximo capítulo veremos como esta definição de génio não se distancia 
significativamente daquelas que no século XIX foram elaboradas nos vários tratados 
dedicados a este conceito. A classificação ‘génio’ ou ‘genialidade’ parece ser um desses 
conceitos que depende sempre mais daquilo que não é explicável num sujeito do que daquilo 
que objectivamente poderia ser dito sobre ele, ainda que esta arbitrariedade seja traduzida 
para o campo científico e se torne numa propriedade mensurável em cada um, a partir de 
critérios definidos como legítimos para encontrar uma resposta para aquilo que se pretende 
explicar. Mas é a forma como os objectos são falados no discurso que define aquilo que eles 
são e que cria, portanto, a possibilidade da emergência de novos objectos. O facto de se 
remeter um conceito para um mundo de inexplicáveis é já um modo de dizer, com efeitos de 
poder bem determinados. Mas esta visão romântica do génio teria de coexistir, no século 
XIX, com a visão da razão. Não mais o génio seria somente um eleito com talento, que teria 
de conhecer e dominar um conjunto de regras que potenciavam ainda mais a sua 
genialidade, mas mais do que isso, ele era aquele que excedia a norma, ele era um excesso 
face à generalidade. 
 Rémy de Gourmont colocava o problema da liberdade da arte e da diferença do génio 
nestes termos: 
 

"Since they are endowed with a superior soul, individuals stand out from their 
formal group, each living as if he constitued a single, unique world; the only 
laws that they obey are the very general laws [...] A predominance of Love 
creates great saints, a predominance of Mind creates great philosophers, and a 
predominance of Art, great artists - and different varieties of genius according 
to whether these tendencies are pure or mixed" (Gourmont, 1998 [1893]: 869). 

 
 Gourmont estabelecia um paralelo entre o indivíduo anormal e a arte. Há, nesta breve 
definição, uma prescrição de formas de ser. Génios são tipos de pessoas. Um conceito aplica-
se a determinados tipos de pessoa e interage com o comportamento que estas manifestam e 
com a imagem que têm de si próprias. As pessoas que são incluídas nesse grupo sabem que 
são classificadas como tal, deste modo, as suas vidas e escolhas, ainda que pretendam não se 
adequar à classificação que se lhes aplica, estão já em interacção com ela. É a essa interacção 
que Hacking dá o nome de ‘looping effects’. A categoria de génio interagiu com aqueles que 
se viram a si mesmos como génios e o seu comportamento adequou-se a essa categoria. 
Assim, quando falamos da construção social do ‘génio’, referimo-nos não somente à ideia, 
mas aos indivíduos que se agruparam em torno da ideia, à interacção entre esta e a pessoa, e 
a todas as práticas sociais e instituições envolvidas na construção do génio104. Deste modo, 
renuncia-se à possibilidade de encontrar para o génio, ou para qualquer outro conceito, uma 
verdade ou uma causa que residisse fora das práticas discursivas. Em consequência, estudar 
aquilo que um conceito representa, é estudar os modos que permitiram que fosse assim e não 
de qualquer outra forma. É neste sentido que a história do presente se articula com a 
                                                
104 “Looping effects are everywhere. Think what the category of genius did to those Romantics who saw 
themselves as geniuses, and what their behavior did in turn to the category of genius itself. Think about the 
transformations effected by the notions of fat, overweight, anorexic. If someone talks about the social construction 
of genius or anorexia, they are likely talking about the idea, the individuals falling under the idea, the interaction 
between the idea and the people, and the manifold of social practices and institutions that these interacions 
involve: the matrix, in short” (Hacking, 1999: 34). 
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mudança, não uma ideia de desenhar futuros, mas antes a possibilidade de devirmos uma 
outra coisa que não aquela que está enquadrada pelas ‘coisas’ existentes na 
contemporaneidade. 
 O nosso, é um mundo de classificações, mas para que elas passem a constituir os 
objectos é necessário, tal como Foucault (1997) observou a partir do trabalho de Georges 
Canguilhem, que estas se situem num espaço do ‘verdadeiro’. É necessário que sejam 
autorizadas por um conjunto de instituições, que têm, elas próprias, a função de produzir 
conhecimento e de validar o que é o conhecimento, ou seja, de fazerem do discurso e da 
prática uma e a mesma coisa, como argumenta Ian Hacking: 
 

“With new names, new objects come into being. Not quickly. Only with usage, 
only with layer after layer of usage. It is not so much that we first create the 
essence of a new object, but its skin, its surface, that with which we interact: 
that in which we superficially intervene. Gradually we solidify its body, and 
finally we have the sense of an essence – an essence that we have brought into 
being” (Hacking, 2002: 8).   

 
 As classificações operam transformações sobre os objectos sobre os quais falam pois 
os constituem enquanto tal. Faz diferença, diz Hacking, quando de uma criança se diz que é 
gorda ou que é um génio. E mais diferença faz quando a própria criança se vê a si própria 
desse modo. Os nomes trabalham no próprio indivíduo. As classificações são objecto de 
escrutínio científico constante e é interessante analisar como a expertise científica se dedica a 
construir classificações ‘naturais’ das pessoas. O trabalho que Ian Hacking tem vindo a 
desenvolver mostra como doenças como ‘múltipla personalidade’, ‘esquizofrenia’ ou 
‘autismo’ são, de facto, classificações produzidas no interior de arenas muito específicas e 
depois postas a circular como fazendo parte daqueles a que se aplicam estas categorias, 
sendo que eles próprios, através dos seus comportamentos, irão, por sua vez, não apenas 
confirmar o rótulo que se lhes atribui, como, mais do que isso, fazer com que este se torne 
cada vez mais rigoroso, mais afinado, mais pormenorizado, mais descritivo daqueles 
comportamentos que essas pessoas irão adoptar. O que quero dizer é que quando hoje 
pensamos num artista e o vemos como um sujeito que se destaca dos demais pela sua 
capacidade de criar, estamos a pensar no interior de um sistema de pensamento que associa 
ao artista a genialidade como capacidade inata para fazer diferente. Sendo inata, essa 
capacidade seria ‘natural’ para alguns tipos de pessoas que depois se vêem representadas no 
grupo dos ‘génios’. Quando falamos aqui em processos de subjectivação, no sentido em que 
Foucault desenvolveu o conceito, é disso que falamos: de uma actividade de transformação 
que o sujeito opera sobre si mesmo de modo a atingir estados que são julgados como sendo 
de felicidade, de conhecimento, de perfeição, de harmonia, de imortalidade, etc. 
 Ora, no caso do génio, a subjectivação é o processo pelo qual o sujeito se vê a si 
mesmo, – no campo das artes –, como artista e se constrói com base naquilo que é tido, na 
sua época, como exemplo da genialidade. A condição artística que define o estatuto do 
artista faz-se na imagem que este constrói para si próprio a partir daquelas que contempla. A 
genialidade reflecte-se na obra e esta transforma-se numa capacidade excepcional do sujeito 
que a produz. A genialidade passa, portanto, da obra à pessoa, confunde-se com o próprio 
sujeito, – ele torna-se o génio de uma obra singular. É nesta passagem de um regime clássico 
da arte a um regime estético que se opera também a interiorização da subjectividade. O 
transcendental adquire realidade física e psíquica. Um tempo que considera o génio como o 
patamar supremo da capacidade de um artista, transforma-o na imagem segundo a qual este 
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passa a relacionar-se consigo mesmo. Se os génios são a imagem de perpetuação do passado, 
no futuro, o génio como uma tecnologia, destina-se a governar o presente. 
 A noção de capacidade excepcional sofreu, a partir da antiguidade, um duplo 
processo de interiorização. Na Renascença o génio já não será visto como um sopro dos 
deuses que se infiltra no artista e o faz produzir, mas começa, antes, a ser racionalizado como 
‘ingenium’, talento ou capacidade do artista que o levará à glória. Por outro lado, há um 
outro tipo de transferência que é precisamente essa acima referida, da articulação entre a 
obra e o artista. Obra genial corresponde a artista genial. O artista não é mais inspirado por 
um ser sobrenatural, nem é um profeta. Vemos então reformular-se a questão de génio como 
qualidade sobrenatural, sendo que agora não é já um Deus mas algo como a ‘inspiração’ que 
guia o trabalho do artista. No entanto, na Renascença, o artista genial é aquele que domina 
um conjunto de regras específicas, que conhece, enfim, todos os segredos da sua arte. 
Quando Leonardo da Vinci (1835) escreveu o seu Tratado da Pintura, começou por afirmar a 
necessidade de um conhecimento e domínio da perspectiva e do desenho. Isso mesmo está 
patente nas palavras de Du Fresnoy, pintor francês, que escrevia em 1667: 
 

“I pretend not in this Treatise to tye the hands of Artists, whose skill consists 
only in a certain practice, or manner which they have affected, and made of it 
as it were a Common Road. Neither would I stifle the Genius by a jumbled 
heap of Rules: nor extinguish the fire of a vein which is lively and abundant. 
But rather to make this my business, that Art being strengthened by the 
knowledge of things, may at length pass into Nature by slow degrees; and so 
in process of time may be sublimed into a pure Genius which is capable of 
choosing judiciously what is true, and of distinguishing betwixt the beauties 
of Nature, and that which is low and mean her; and that this Original Genius 
by long exercise and customs, may perfectly possess all the Rules and Secrets 
of that Art” (Du Fresnoy, 2000 [1667]: 160). 

 
 Vemos então que à prática da arte estava associado o domínio de uma técnica. O 
génio era o resultado de um longo caminho a percorrer individualmente, ao topo do qual se 
chegava após longa exercitação e aquisição de um modo de fazer. É assim que na Renascença 
se começa a conceber uma galeria de génios, que se naturaliza na modernidade, sendo que o 
agrupamento de artistas, poetas, escritores, políticos se executa com base numa característica 
que seria a de ‘grandes homens’.  
 Durante o século XVIII, a noção de génio começa a ser associada à criatividade 
humana. Esta era o resultado não somente de um talento, mas antes da capacidade de ‘criar’. 
Ora, esta nova fase na compreensão da noção de génio acontece quando este se torna numa 
capacidade inata, funcionando o génio como uma antítese de todo o saber que é adquirido 
pela prática. A fórmula mais simples para esta explicação é: nasce-se artista. Roger de Piles, 
apenas meio século depois de Du Fresnoy, inicia o seu tratado sobre a ideia de um pintor 
perfeito com essa afirmação: 
 

“Le Génie est la premiére chose que l’on doit supposer dans un Peintre. C’est 
une partie qui ne peut s’aquerir ni par l’étude, ni par le travail” (Piles, 1707:3). 

 
 A glória, que era algo legítimo, quer na Antiguidade, quer na Renascença, afirma-se 
agora com uma certa ambiguidade. Ela é, sem dúvida, o estado a que aspira qualquer artista, 
mas que simultaneamente sempre despreza. As condições materiais opõem-se à 
espiritualidade ou à imaterialidade que rodeia a figura do artista inspirado. É assim que se 
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instala o mito romântico do artista ou do génio incompreendido, aquele para quem o 
presente é injusto e apenas a posteridade lhe poderá reconhecer o valor. Ora, esta ideia da 
inadequação da pessoa ao seu tempo é, também ela, construída. Já vimos como Émile Zola 
falou sobre a inospitalidade por parte do público relativamente a artistas como Manet. É 
certo que cada tempo tem as suas próprias grelhas de inteligibilidade, de acordo com as 
quais os objectos são lidos como verdadeiros. No entanto, fazer, posteriormente, daquele que 
produz um discurso exterior aos critérios de verdade do seu tempo, um génio, é uma 
construção que se articula num sistema de pensamento diferente daquele no qual esse 
‘génio’ viveu. Essa categoria funciona, por outro lado, como a grelha de pensamento 
segundo a qual, nesse tempo em que se produz o génio, será lido o artista. Ela é uma 
categoria de governo dos sujeitos que se vêem representados nesse grupo de artistas, sendo 
que os seus comportamentos tendem a adequar-se a essas imagens simultaneamente ‘ideais’ 
e ‘reais’ daquilo que é ser um artista génio. Deste modo, dizer que este ou aquele artista é um 
génio, ou que esta ou aquela obra de arte pertence a um génio, é traçar a excelência pela qual 
todos os outros artistas e obras serão avaliados. A tecnologia governativa funciona em 
sentido duplo: de uma teoria do produtor (o artista que se relaciona com a ideia do artista 
imaginado) e de uma teoria do espectador (o observador que deve ver e reagir à obra do 
génio pela excepcionalidade na qual esta é construída). 
 No interior de uma ideia de tradição, que visa dar importância a uma continuidade e 
linearidade, o génio é explicado como uma novidade, é isolado e por isso ligado a outras 
rupturas semelhantes, isto é, a uma galeria de génios, perfeitamente territorializada, 
definida, controlada e controlável. A transferência do génio como algo de exterior ao 
indivíduo para uma propriedade herdada e do domínio do corpo permite que este se torne 
em algo a ser medido. Deste modo, a classificação atinge, no interior da ciência, uma trama 
mais detalhada.  
 Mais à frente veremos como com Galton, o génio foi prolixamente falado como uma 
faculdade hereditária, como foi introduzido no corpo do indivíduo, tornando-se em área de 
governo e como estas linhas se articulam com o projecto do eugenismo. De tal modo que, em 
1922, Albert Wiggam, defensor das teorias eugénicas, dizia no seu New Decalogue of Science, 
que a solução para os problemas sociais era um controlo apertado na reprodução da espécie 
humana. O discurso torna-se fino e calculado. A natureza teria de ser ajudada para originar 
artistas, poetas, filósofos, homens hábeis e grandes homens de estado105. E uma década 
depois, Otto Rank, psicanalista austríaco, diria que, psicologicamente, a noção de génio, que 
se encontrava representada no tipo de artista da modernidade, era a apoteose do homem 
como uma personalidade criativa. Nas suas palavras é traçada a categoria e o princípio da 
necessidade do génio: “the religious category of God (looking to the glory of God) being thus 
transferred to man himself. Sociologically, it meant the creation and recognition of ‘genius’ 
as a type, as a culture-factor of highest value to the community, since it takes over on earth 
the role of the divine hero” (Rank, 1968 [1932]: 24). 
 No discurso científico, a articulação do génio com a hereditariedade quebra com o 
regime clássico da genialidade e introduz-se na materialidade e densidade do corpo do 
sujeito. Numa esfera mais alargada, no imaginário social, ao layer da hereditariedade do 
génio, sobrepõe-se ainda aquele que foi elaborado na Renascença, do génio como algo 
exterior ao indivíduo, algo sobrenatural ou do domínio da inspiração. É na articulação entre 
a ideia de génio como algo de excepcional e dificilmente objectivável, por um lado, e a 

                                                
105 “Not the slums which make slum people, but slum people who make slums... if you want artists, poets, 
philosophers, skilled workmen and great statesmen, you will have to give nature a chance and breed them” 
(Wiggam, 1922: 43). 
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possibilidade de tornar essa excepcionalidade em algo de mensurável e, portanto, 
quantificável, por outro lado, que se torna operativa a galeria de génios que continua ainda 
hoje a povoar o nosso imaginário106. Para Otto Rank, o génio e o culto da personalidade 
tinham como origem o próprio sujeito na relação consigo: “he, so to say, appoints himself as 
an artist, though this is only possible if the society in which he lives has an ideology of 
genius, recognizes it, and values it” (Rank, 1968 [1932]: 27). 

A afirmação do individualismo do artista ocorre no momento em que este se desliga 
de um ‘contrato’ formal com um patrono e se instala numa ideologia alimentada pelos 
méritos da sua excepcionalidade. A condição da genialidade do artista moderno é 
inseparável da sua própria profissionalização num mercado da arte que então se alarga da 
aristocracia a uma burguesia em estado crescente. Para além das artes visuais, também a 
música ou literatura vivem com esta tecnologia da genialidade. Mas a este grupo de ‘génios’ 
que nos governam, a esse conceito de génio como definidor de um certo tipo de pessoa, cuja 
excepcionalidade advém de uma desigualdade face àqueles que são os tipos de pessoas não 
geniais, é preciso, como nos advertiu Foucault, colocá-los em questão: 
 

“É preciso pôr em questão, novamente, essas sínteses acabadas, esses 
agrupamentos que, na maioria das vezes, são aceites antes de qualquer exame, 
esses laços cuja validade é reconhecida desde o início; é preciso desalojar essas 
formas e essas forças obscuras pelas quais se tem o hábito de interligar os 
discursos dos homens; é preciso expulsá-las da sombra onde reinam. E ao 
invés de deixá-las ter valor espontaneamente, aceitar tratar apenas, por 
questão de cuidado com o método e em primeira instância, de uma população 
de acontecimentos dispersos” (Foucault, 2008: 24). 

 
A produção do ‘génio’ não pode ser desligada da abjecção que produz, ao definir 

todos aqueles que se excluem desse grupo. Isto mesmo é visível nas palavras de Young ao 
dizer que o génio deve a sua raridade à intimidação que provoca:  
 

“Illustrious examples engross, prejudice, and intimidate. They engross our 
attention, and so prevent a due inspection of ourselves; they prejudice our 
judgement in favour of their abilities, and so lessen the sense of our own; and 
they intimidate us with the splendour of their renown, and thus under 
diffidence bury our strenght” (Young, 1918 [1759]: 9). 

 
Outra abjecção do génio é relativamente à mulher. Para Kant, ainda que a mulher-

génio não fosse uma impossibilidade, contrariaria todas as regras da natureza e por isso 
estaria próxima de um ‘freak’ desobedecendo à natureza e imitando o génio masculino 
(Battersby, 1989: 77). Outra abjecção é ainda operada em direcção ao espectador cujo 
                                                
106 Em 1926, Catharine de Cox estudava 300 casos de genialidade. Organizava os génios por grupos de acordo 
com o quoficiente de inteligência. Desenhavam-se 10 grupos, cada um deles definindo a sua posição pela relação 
para mais ou para menos que estabelecia com cada um dos outros. Percebemos a permanência  que estes ‘casos’ 
de genialidade têm ainda hoje quando analisamos os nomes que constam em cada grupo e podemos imaginar 
para cada um deles um perfil apenas pela sua localização na escala estabelecida. Observando o índice da obra 
encontramos nos casos mais baixos de IQ (100-110) Jean de la Fontaine, Miguel de Cervantes, Nicholas 
Copernicus ou Poussin; Rembrandt, Guilio Alberoni, William Hogarth situam-se entre aqueles cujo IQ seria de 
110-120; Avançando para um terceiro espaço nesta escala hierárquica (120-130) encontramos Franz Joseph Haydn, 
Lavoisier, Rossini, Bach, Albrecht Durer ou John Locke; Jeremy Bentham apareceria lado a lado com Pascal, 
Goethe e Leibniz no penúltimo grupo (IQ 180-190); o maior génio era John Stuart Mill, ocupando sozinho a 
extremidade da escala (IQ 190-200). 
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comportamento e análise de uma obra estarão sempre condicionados pelo rótulo que nelas se 
coloca: génio. A singularidade do génio só adquire sentido no interior das multiplicidades a 
partir das quais ele se destaca e se distancia.  
 ‘As mãos dos nossos grandes pianistas’ era o título de uma reportagem do Notícias 
Ilustrado em 1928. A descrição que é feita dessas mãos ao piano é em tudo semelhante àquela 
que Balzac construía para Frenhofer. Essa descrição vai muito para lá de se asseverar o 
domínio de uma técnica:  
 

“As mãos dos pianistas – quer ágeis e leves, pousando como pombas, 
suavemente, nos teclados de marfim; ou fortes e intensas, catadupa de dedos 
nervosos, afirmando, violentamente, aos séculos, a existência das grandes 
peças de som; ou ainda mágicas, interpretando ritmos subtilíssimos, zumbidos 
longínquos lembrando através dos tempos as harpas dos hebreus ou as cítaras 
de Apolo! – as mãos dos pianistas são os seus verdadeiros retratos – as suas 
melhores biografias documentadas, pois que, tais como se apresentam nas 
nossas gravuras, foram colhidas em momentos de concentrado estudo pela 
objectiva arguta de um dos nossos fotógrafos” (Notícias Ilustrado, 1928: 20). 

 
 Através da imagem e do texto que acompanha a imagem solidifica-se a categoria do 
‘génio’. O enunciado nunca explicita as regras pelas quais funciona e se torna operativo, mas 
a imagem é atravessada por essa noção precisa e inexplicável da genialidade. A ideia do 
pianista como um génio associa-se às suas mãos no momento em que tocam o teclado. Esse é 
um momento descrito sem recurso a expressões objectivas face à técnica ali executada. As 
mãos, que tocando o teclado, vão produzir a música, são o retrato do autor. A genialidade da 
música é a genialidade do autor. Mas é interessante verificar como o conceito de génio se 
desenvolve na dependência de exemplos de indivíduos vistos como génios, fornecendo 
portanto imagens que irão regular o próprio conceito de genialidade.  
 

                 
                      Fig. 27 – fotografias de mãos de pianistas, Notícias Ilustrado, 24 de Junho de 1928 
 
 A imagem do artista começa a ser vinculada ao conceito de génio, de singularidade 
ou de excepcionalidade. Tal como um texto, também a imagem é colocada em circulação e 
chega a diferentes públicos, quer dizer, passa por vários processos de apropriação ou de 
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transformação. Em 1964, o Archives of American Art Journal iniciava a publicação de uma série 
de fotografias de artistas nos seus espaços de trabalho. O propósito era o de documentar a 
figura do artista e de fazer sobressair as diferenças verificadas nas suas atitudes na passagem 
do século XIX para o século XX. O projecto não duraria mais de dois anos e nas imagens 
apresentadas não se percebe uma tão grande diferença quanto a que era pretendida 
relativamente à representação do artista. Pelo contrário, apercebemo-nos de um padrão no 
modo de apresentar o artista, e deste se apresentar face à objectiva, nestas imagens e na 
imensa série de imagens de artistas portugueses e internacionais, que fizeram as páginas de 
várias publicações. No caso da representação do artista, e falamos apenas da imagem 
fotográfica que acompanha entrevistas ou reportagens, há um padrão que se mantém e que 
solidifica essa imagem social do que é ser artista a partir do século XIX. Estamos face a um 
certo regime de aparências quando nos confrontamos com a representação do artista. 
 Artistas nos seus locais de trabalho é uma das regularidades nestas imagens da 
representação do artista e funciona como a revelação do espaço sagrado da criação. As 
imagens tornam visíveis os objectos e sujeitos que nelas se vêem representados pelas relações 
que activam. Nessas representações cruzam-se crenças individuais e colectivas, 
representações sociais e culturais, memória e imaginação (Nóvoa, 2000: 29). A imagem 
pública do artista moderno vai para lá da representação de um artista em particular e 
transforma-se numa meta-imagem do artista. Nelas condensa-se o mundo da 
individualidade, da interioridade, da liberdade, da criatividade, da genialidade, da 
diferença. Otto Rank definia assim a imagem do artista de finais do século XIX e das 
primeiras décadas do século XX: 
 

“Had a definite costume, even a conventional mode of doing the air and the 
beard, which were to amrk him out as a ‘genius’. The proper artist, who has 
chosen art as a profession, had a special manner, almost a special life, laid 
down for him; and in actual fact he had to play a definite part determined by 
an ideology” (Rank, 1968 [1932]: 31). 

 
 O artista, produtor de imagens, é também ele produzido pelas imagens que circulam 
daquilo que é ser artista. Poderíamos dizer que são representações de uma classe que 
manifestam o desejo de regular a aparência daquilo que é ser artista. Oferecendo-se imagens 
do que é o artista emerge tudo aquilo, ou todos aqueles, que estão excluídos dessa categoria. 
As imagens que se seguem são um convite ao olhar de uma categoria que se construiu 
historicamente: o artista académico, o artista solitário, o artista génio, a mulher artista, o 
artista e a nação, são apenas algumas dessas derivações que se encontram reguladas por essa 
imagem do artista como um ser excepcional. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                              Fig. 28 – Mestre Malhoa em cerimónia de condecoração,  
                                              Notícias Ilustrado, 24 de Junho de 1928 
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                         Fig. 29 – Alunos da Academia Portuense de Belas Artes, 1865  
                         [Arquivo da Faculdade de Belas Artes do Porto] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fig. 30 – fotografia representando   
           um artista, &etc 
 
 
 
                                                                                Fig. 31 – Portugal na exposição do Panamá, Ilustração Portuguesa,  
                                                                                10 de Maio de 1915 
 
 
 
A emergência de um discurso sobre o génio 
 
 

“L’étendue de l’esprit, la force de l’imagination, et l’activité de l’ame, voilà le 
génie” (Diderot, 1821: 501). 

 
“Um estudante: O senhor poderia esclarecer a relação entre a loucura e o 
artista? Talvez em referência a Artaud. Como ligar – se é possível, e desejável 
– Artaud o louco a Artaud o artista? 
M.Foucault: Não posso, na verdade, responder a esta questão. Diria que a 
única questão que me interessa é a de saber como, a partir do final do século 
XVIII até os nossos dias, foi e é sempre possível ligar a loucura ao génio, à 
beleza, à arte. Por que então nós temos esta ideia singular de que se alguém é 
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um grande artista, então há necessariamente nele alguma coisa referida à 
loucura? Poderiamos dizer a mesma coisa do crime. [...] Nossa tarefa, na 
minha opinião, é tentar compreender por que consideramos essas relações como 
evidentes” (Foucault, 2006 e: 264). 

 
 O artista vocacional é aquele que acolhe em si toda a sensibilidade que o injecta da 
força para criar. Por obedecer a uma força mais forte do que a sua própria vontade, 
estabelece-se como aquele que faz sem saber fazer, ou, pelo menos, dispensando o longo e 
meticuloso processo da aprendizagem, sentido como capaz de desmantelar toda a pureza da 
criação. Ele será o boémio, o marginal, o histérico, o alienado a quem se concede o ‘direito’ 
de o ser pela sua excepcionalidade. Esta nova distribuição do sensível, ao nível das artes, 
opera igualmente uma distribuição no plano social. O artista e o génio são, como vimos, 
tipos particulares, modalidades disponíveis do ponto de vista discursivo, de encenação do 
‘eu’ na vida de todos os dias. 
 É no contexto de definição vocacional da actividade artística que começa a emergir 
uma nova série literária em torno da problemática do génio e das suas relações com a 
patologia ou com a anormalidade, assim como com a ideia de uma hereditariedade do 
talento. O artista como um génio surgiria como um actor social acima e fora dos 
condicionamentos comuns. O regime vocacional assenta na ideia de precocidade do talento, 
símbolo de um dom inato, de uma aptidão natural, dependente ora de disposições internas 
ora de uma inspiração divina. O abandono das artes de um regime artesanal e a sua 
ascendência a um regime vocacional, vai desenhar-se em volta de personalidades 
excepcionais, fazendo, portanto, da excepção, a regra (Heinich, 1996).  
 A ascensão social de um certo número de indivíduos transforma-se numa aspiração 
geral de ascensão da própria actividade e da valorização da identidade individual e colectiva 
do artista. Deste modo, a competência artística começa a ser vista não num sistema de 
aprendizagem, próprio de um regime artesanal, nem de ensino intelectualizado, próprio de 
um regime profissional, mas sim na individualidade das disposições internas de cada sujeito. 
Nos sistemas de aprendizagem das artes, a noção de aptidão natural vai então servir de 
suporte para justificar desigualdades que são mais sociais do que naturais (Bisseret, 1979: 
31). 
 Em 1720, surge um dos primeiros textos completamente direccionado para a 
explicação da genialidade. Of Genius, de autor anónimo, começa por tentar explicar uma 
variabilidade da natureza humana. As causas dessas imensas diferenças entre os homens não 
eram fáceis de determinar: “Whether this be from the Constitution of the Mind itself, as some 
Soils are more apt to produce some Plants and Herbs than others; or from the Laws of Union 
between the Body and Mind, as some Climates are more kindly to nurse particular 
Vegetables than others; or from the immediate Impulse of that Power which governs the 
World, is not so easy to determine” (Hill, 1720: s/p). A utilização de metáforas extraídas às 
plantas ou ao mundo dos insectos para descrever o trabalho orgânico do próprio corpo é 
uma estratégia comum no século XVIII. Essas diferenças, que no caso dos solos ou dos climas 
se deviam a uma hospitalidade ou a um carácter específico capaz de aceitar elementos ou de 
os fazer crescer, na espécie humana, eram atribuídas a uma diferença de ‘génio’ entre os 
homens. O génio era algo que regulava uma acção. 
 Os atenienses teriam uma noção para génio. Desde o nascimento acreditava-se que 
cada indivíduo era conduzido por um ser invisível. Formação da mente, governo e direcção 
da vida eram as tarefas directamente atribuídas a esse génio, que em grego se diria ‘Daimôn’ 
or ‘Daimonion’, e em latim, ‘genius’. Era a esta última acepção do termo, juntando-lhe 
‘ingenium’ que o autor atribuía a significação mais precisa para génio no século XVIII. O 
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génio passa então por uma mutação: de algo que era exterior ao indivíduo, mas intrínseco às 
suas acções, guiando-as e inspirando-as, passa para algo cada vez mais colado ao próprio 
sujeito, ou seja, transforma-se numa qualidade interiorizada. O ‘ingenium’ seria a força e o 
poder que cada sujeito teria, as quais, em conjugação com uma inclinação particular da 
mente, e através de uma actividade de negócio, de estudo, ou um modo de vida, resultariam 
naquilo que se diria então ser o génio. Para se manifestar, o génio precisava de uma 
actividade na qual se desenvolvesse. Como diria Séneca ‘ Male respondent ingenia coacta; 
reluctante naturâ irritus Labor est’, quer dizer, o trabalho seria em vão onde a natureza 
recuasse. Ainda assim, onde a natureza falhasse, mas fosse a inclinação forte, a aplicação e a 
diligência do sujeito poderiam, em grande medida, superar as falhas na habilidade natural. 
Claro estava que um génio na máxima potência do termo, ‘a finished genius’, existiria apenas 
quando uma forte inclinação fosse acompanhada por uma força e vigor da mente para o 
alcançar (Hill, 1720). Ora, se o génio era algo de inato, teria, no entanto, de ser trabalhado, e 
não sendo inato, poderia ser adquirido pelo trabalho.  
 Mas afinal o que se entenderia por génio? Esta era a pergunta que Edward Young 
colocaria, meio século depois. A resposta situava o génio no limbo da inexplicabilidade: 
 

“A genius differs from a good understanding, as a magician from a good 
architect; that raises his structure by means invisible; this by the skilful use of 
common tools” (Young, 1918 [1759]: 13). 

 
 O processo de aprendizagem colocava limites rígidos àquilo que era entendido como 
a liberdade do génio. Era essa liberdade que conduziria o génio à glória do mesmo modo que 
ao não-génio o conduziria à ruína107. Young distinguia dois tipos de ser um génio. Haveria 
aqueles que eram génios adultos e aqueles que eram génios crianças. O que isto significava 
era que o génio infantil teria de ser colocado ao cuidado de mestres e em processo de 
aprendizagem.  
 Formula-se o topos do génio: os génios veneram-se, os génios provocam ruptura, os 
génios inspiram, os génios são o conhecimento inato, a sabedoria. É este génio que nasce com 
qualidades excepcionais que será o objecto de Francis Galton (1869) no campo da estatística e 
do eugenismo, e de Lombroso (1891) no da loucura.  
 O que governa cada uma destas afirmações sobre o génio e de que forma se 
relacionam elas com aquilo que constitui proposições cientificamente aceitáveis? O 
nascimento das ciências sociais e humanas e o novo sistema de pensamento segundo o qual 
cada sujeito é pensado como autónomo fortifica essa vontade do artista de afirmar a sua 
própria autonomia face àquelas que vinham sendo as suas dependências. É na psicologia que 
se encontrarão, como vimos, muitos dos conceitos para explicar a personalização do autor. 
Esta é a segunda parte de uma luta que se havia iniciado no Renascimento, quando o artista 
pretende, pela academização da sua arte e portanto profissionalização do seu ofício, separar-
se do artesão. Na Grécia, as disciplinas distinguiam-se pela sua inclusão no grupo das teckné, 
dependentes de um conjunto de regras ensináveis, e das empeiria, que definiam aquilo que 
não poderia ser ensinado senão pela demonstração exemplar. As artes entendiam-se como 
uma teckné. Na Renascença teckné traduziu-se como técnica e assumiu-se como sendo a parte 
da arte reservada aos artífices, às artes menores, dito de outro modo. É isso que está em 
                                                
107 “Learning, destitute of this superior aid, is fond, and proud, of what has cost it much pains; is a great lover of 
rules, and boaster of famed examples: as beauties less perfect, who owe half their charms to cautious art, learning 
she inveighs against natural unstudies graces, and small hermless inaccuracies, and sets rigid bounds to that 
liberty, to which genius often owes its supreme glory; but the no-genius its frequent ruin” (Young, 1918 [1759]: 
13). 
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causa quando se assiste à resistência do génio face à aprendizagem. Se ele é génio jamais 
regressará ao mundo da hierarquia dos saberes, pois ele próprio é já o topo dessa hierarquia. 
A genialidade assume-se, então, na arte e na ciência, como um conceito necessário para 
explicar uma tradição que se quer linear e marcada pela emergência de ‘novos’ controlados. 
 O que acontece, então, é que a crença no génio parte da crença colectiva (universal) 
em toda uma galeria de génios que se vem formando desde a Renascença e que contempla 
exemplos também anteriores, mas a regra do génio, para que a genialidade subsista como 
‘originalidade’, não pode ser traduzida numa regra que não seja a da própria liberdade. Essa 
liberdade, à qual não se podem impor limites, tem que viver da inexplicabilidade, do 
desconhecido da sua ‘natureza’. O génio é uma força. O artista génio é aquele que sabe sentir 
e expressar as violentas ondas de sensiblidade com que nasceu. 
 Para Théodore Géricault, a grandiosidade de artistas como David ficava a dever-se 
unicamente ao seu génio e não a qualquer ensino ou escola. Pelo contrário, "the influence of a 
school might have been extremely detrimental to his talent in his own taste, at an early stage" 
(Géricault, 1998 [1842]: 24). Assim, propunha que em nenhuma escola de desenho se 
aceitassem jovens com menos de dezasseis anos, idade que considerava ideal para que o 
jovem estivesse certo da sua vocação para artista. Para o pintor, mesmo supondo que todos 
os que entravam numa escola de arte possuíam o mesmo talento, vislumbrava-se como 
perigosa a longa aprendizagem sob os mesmos modelos e influências: 
 

"how can one hope after this that they might conserve some spark of 
originality?" (Géricault, 1998 [1842]: 26).  

 
 Havia quem se opusesse a esse discurso ‘inflamado’ da genialidade. Joshua Reynolds 
foi das figuras mais marcantes, posicionando-se contra o discurso da ‘inspiração’ e ‘de uma 
espécie de magia’ fora do ‘alcance das regras da arte’. Contudo, Reynolds era o presidente da 
Royal Academy, em Londres, e os seus Discursos procuravam justificar a necessidade de um 
processo de aprendizagem na arte. Para Reynolds, a principal vantagem de uma academia, 
para além de homens hábeis para dirigir o estudante, era funcionarem como repositório de 
grandes exemplos de arte: “these are materials on which genius is to work, and without 
which the strongest intellect may be fruitlessly or deviously employed” (Reynolds, 1891: 55). 
Recomendava aos jovens estudantes uma obediência estrita às regras da arte, segundo a 
prática dos grandes mestres. Os grandes mestres eram os verdadeiros génios, e estes 
deveriam ser considerados guias ‘perfeitos’ e ‘infalíveis’, objectos de ‘imitação’, e não de 
‘crítica’ (Reynolds, 1891: 57).  
 Eram precisamente essas, as regras contra as quais se opunham os adeptos do génio. 
O movimento Sturm e Drang (tempestade e ímpeto), movimento literário romântico alemão e 
que albergava no seu interior personagens como Herder, Hamman, Schiller ou Goethe, 
defendia o primado da emoção sobre a razão, da originalidade do artista sobre qualquer 
regra que não fosse a da própria natureza. Rousseau andava por aqui. O seu Emílio não teria 
por professor de desenho alguém que o fizesse desenhar por desenhos ou imitar por 
imitações.  
 O génio ligava-se a uma linguagem da invenção. Como? Não é explicado. Como, este 
senso comum? Teria de partir-se de uma visão partilhada. 
 O senso comum dos tratados sobre o génio possuia uma carga biológica: “It must 
have occurred to everyone who has surveyed, with an ordinary degree of attention, the 
unequal distribution of natural talents among mankind” (Duff, 1767: 3). Este senso comum 
baseava-se na evidência da universalidade de uma observação. A galeria de génios que se 
começou a formar na Renascença, e que agrupava também aqueles da antiguidade, parecia 
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ser a prova da desigualdade de talentos entre os homens. Esta desigualdade era vista como 
devendo-se aos dons com que cada um nascia. Esta desigualdade começava a ser teorizada e 
sem objectivar exactamente o que era o génio, definia, no entanto, todos aqueles que o não 
eram. O génio como elemento regulador nas artes, na poesia, na ciência, encetava o seu 
poder sobre aqueles que pretendiam dedicar-se a essas artes, mas também sobre todos 
aqueles que deveriam reconhecer a excepcionalidade de apenas alguns. A emergência do 
génio como uma tecnologia de governo não pode ser vista sem que a isso se associem todas 
as transformações ao nível da edição (livro), dos dispositivos de exibição para a arte 
(museus, salões) e de técnicas de reprodução da imagem (gravura, litografia, fotografia). A 
produção de uma crença nas propriedades superiores da arte estava dependente do trabalho 
das instituições modernas que ligavam o sujeito individual ao colectivo social. O lugar que a 
representação visual assume na esfera pública é fundamental para perceber a miríade de 
distinções que o campo artístico encerra. 
 Se cada um começava a assumir o seu lugar na grelha social, também aos génios era 
reservado um espaço no topo da pirâmide, pelas suas obras também de topo. Os génios, 
esses seres superiores, embora em pequeno número, estariam qualificados para estender o 
seu império: 
 

- “to explore unbeaten tracks” 
- “to make new discoveries in the regions of Science” 
- “to invent the designs, and perfect the productions of Art” (Duff, 1767: 5). 

 
 As ideias provinham de William Duff em Essay on original genius, obra na qual se 
propunha desenhar uma psicologia do génio. Estes eram os grandes objectivos e pontos de 
aplicação do génio, o mesmo era dizer, dos ‘poucos iluminados’, com uma ‘mente capaz’ e 
‘penetradora’, destinados por um Deus para alargarem a esfera do conhecimento e da 
felicidade humanas. Os ingredientes necessários ao génio eram a imaginação, o julgamento e 
o gosto. Na composição do génio a imaginação assumia-se como essencial ao gosto e o gosto 
influenciava também a capacidade da imaginação. Esta mostrava-se a propriedade mais 
facilmente identificável por todos aqueles que olhavam um génio.  
 A imaginação concebia-se como a faculdade pela qual a mente não apenas reflectia, 
mas pela qual, através da sensação, seria capaz de combinar diferentes ideias, inventar novas 
associações de ideias e fazê-las participar de um sem fim de variações. Deste modo, o artista 
começa a aparecer como um criador e não apenas como aquele que copia, através do 
potencial do seu génio, aquilo que o criador, a que no ocidente se chamava Deus, ele próprio 
criava. No entanto, a graça do génio deveria ser guiada pelo poder coercivo da razão. Era aí 
que a faculdade de julgamento se mostrava importante. Embora pareça desenhar-se uma 
incoerência, pela submissão do génio a uma regra exterior, tratava-se apenas de fazer o génio 
participar de um conjunto de regras de pensamento sobre o que era a obra de um génio, isto 
é, de se inscrever no interior de uma grelha de possíveis. O julgamento deveria comparar as 
ideias combinadas pela imaginação, observar o seu acordo ou desacordo, as suas relações, 
semelhanças, aceitar as de natureza homogénea e rejeitar aquelas que se manifestassem 
discordantes.  
 O génio no seu estado superior era chamado por Duff ‘original’. Esta expressão, 
aplicada ao génio, tinha como únicos significados o poder inato e radical que a mente 
possuía, de descobrir o novo e inesperado em qualquer área sobre a qual o indivíduo se 
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aplicasse108. A poesia designava-se como o território no qual o génio se manifestava com 
maior intensidade. Nas belas artes, tornava-se evidente que a invenção assomava como o 
ingrediente que permitia identificar o génio original. Mas dentro desta possibilidade de 
originalidade estavam excluídos alguns géneros, a mostrar que a originalidade não estava 
tanto no modo de fazer, mas mais no conteúdo do que se fazia. Todos os retratos eram 
excluídos porque neles nenhuma invenção se considerava possível. Tornava-se claro que o 
génio ganhava significado dentro de um determinado sistema de pensamento, no interior de 
um arquivo, como mais adiante veremos. A verdade do génio estava dependente dos 
critérios de verdade do seu tempo.  
 O que significa esta grelha de possíveis quando falamos de originalidade? Nas artes 
visuais como na música, a identificação do génio estava dependente do reconhecimento. O 
reconhecimento é a redução do novo às regras anteriores em função das quais esse novo se 
constitui. A singularidade ou originalidade do génio achavam-se então dependentes da 
repetição de modos de fazer e de padrões de gosto. Essa repetição, podendo assumir formas 
diferentes, funcionava segundo regras já autorizadas. Essas regras, do século XIX em diante, 
são as políticas de visibilidade engendradas no interior de dispositivos de exibição como os 
museus (os quais exibem não apenas os trabalhos originais mas também cópias dos grandes 
mestres) ou esboçadas nas grandes narrativas da estética, da crítica e da história da arte. O 
génio era a ruptura dentro de um campo de governo já codificado. 
 Mas estar dentro e fora do aquário, usando uma vez mais a expressão de Paul Veyne, 
é uma tarefa difícil. Diderot (1821: 504) separava o gosto, do génio. Para o autor de La 
Encyclopédie o génio era ‘um puro dom da natureza’. O seu trabalho era produzir a obra do 
momento e não aquela que se devia a um estudo e a um tempo. Embora conhecesse uma 
multiplicidade de regras ou pressupostos daquilo que era o belo, a sua acção deveria dar 
origem ao ainda desconhecido. Traduzindo para a linguagem da observação da obra, o belo, 
segundo o gosto, era ‘elegante’, ‘fino’, ‘trabalhado sem o parecer’, mas o belo criado pelo 
génio pareceria até ‘negligente’. A sua obra teria um ar ‘irregular’, ‘íngreme’, ‘selvagem’. O 
sublime seria o estado supremo atingido pelo génio. E este não poderia nunca deter-se em 
regras estabelecidas: 
 

“Les règles et les lois du goût donneraient des entraves au génie; ils le brise 
pour voler au sublime, au pathétique, au grand” (Diderot, 1821: 504). 

 
 O génio seria um curioso e um grande observador, conseguindo num curto período 
de tempo observar grandes espaços e aperceber-se de uma grande quantidade de seres. A 
ideia romântica do artista como um génio, portanto, como um ser autónomo face a um 
conjunto de regras de construção clássicas, mas por outro lado, dependente sempre das belas 
formas, é coincidente com o aparecimento de modelos de visão subjectiva. Crary (1994) 
mostra como, historicamente, a noção de que a qualidade das sensações do sujeito depende 
menos da natureza do estímulo exterior ao sujeito do que do funcionamento do seu aparato 
sensorial. Deste modo, uma série de estudos na filosofia, na psicologia e na arte, começava a 
descrever a visão ou qualquer outro sentido como algo que não mais poderia ser 
considerado com objectividade ou certezas. A subjectividade surgia como a própria essência 
da singularidade de cada sujeito. Deste modo, a própria prática da pintura, do desenho ou 
da escultura, tem de ser analisada como parte da cultura visual num determinado contexto e 

                                                
108 “It may be proper to observe, that by the word ORIGINAL, when applied to Genius, we mean that NATIVE 
and RADICAL power which the mind possesses, of discovering something NEW and UNCOMMON in every 
subject on which it employs its faculties” (Duff, 1767: 86). 
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tempo. A visão começa a ser teorizada como um mecanismo do olho que não pode ser 
desligado de todos os instrumentos e dispositivos que se multiplicam em torno de um 
sujeito, não só do artista, concebido do século XIX em diante, como um observador. 

Em 1837, no seu ensaio sobre a educação do olhar, Burnet escreveu que os objectos 
em movimento atraem o olho do espectador. Era esta a sua frase: “I have noted elsewhere 
how much in reality objects in motion attract the eye of the spectator, with that intelligence 
the peculiar walk of those we know is communicated even at great distances: this is one 
reason out of many why we are allowed to pronounce parts of a picture with more strenght 
than other parts; as the mind of the spectator must be arrested with the same force it feels 
itself acted upon under natural effects” (Burnet, 1837: 25). Cerca de duas décadas antes, 
Goethe (1840 [1810]) publicava Theory of Colours, iniciando este tratado pelas cores 
fisiológicas, aquelas que pertenciam ao próprio olho do observador. O que Goethe propunha 
era algo de novo face a um regime clássico de visualidade. Estas cores, até aí tratadas como 
cores imaginárias, fantásticas, acidentais ou como ilusões oculares ou erros do olhar eram 
agora vistas pelo autor como fisiológicas, por pertencerem ao olho num estado saudável109. A 
anexação do corpo do observador ao fenómeno visual fazia da figura do primeiro a condição 
essencial à experiência óptica, subjectiva e individual: 
 

“Every image occupies a certain space on the retina, and of course a greater or 
less space in proportion as the object is seen near or at a distance. If we shut 
the eyes immediately after looking at the sun we shall be surprised to find 
how small the image it leaves appears” (Goethe, 1840 [1810]: 8). 
 

A duração destas impressões visuais estava dependente dos poderes e da estrutura 
do olho nos diferentes indivíduos, tal como o tempo necessário à recuperação do tom da 
retina o estava, na passagem do brilho à escuridão. O que se tornava óbvio é que a visão se 
abria como um campo de governo. Os efeitos poderiam ser medidos em minutos e segundos, 
tornando-se possível estudar as condições e as forças que impressionavam o olhar de forma 
mais ou menos demorada. O ensaio de Burnet acima referido situa-se num plano diferente 
do tratado de Goethe, mas o que me interessa aqui considerar é o fenómeno da afecção do 
observador a partir da experiência visual que ambos anunciam. Não estamos já face a um 
entendimento clássico da visão, isto é, não estamos diante de um conhecimento perceptível 
de nomeação do visível. Aquilo que Goethe refere, uma imagem que se forma no próprio 
observador, e que Burnet detecta, do poder que uma imagem possui para provocar efeitos 
específicos no observador, diz respeito a um novo lugar do observador e a um novo estatuto 
da visão. Para Crary (1994; 2000) aquilo que a visão subjectiva de Goethe inaugura é a 
possibilidade de juntar dois modelos até então irreconciliáveis: um sujeito fisiológico, que 
será objecto de uma crescente descrição pelas ciências empíricas do século XIX, e um 
observador colocado pelos vários ‘romanticismos’ e primeiros modernismos como o 
produtor activo e autónomo dos seus próprios conteúdos. Crary argumenta que este 
observador é o resultado do conhecimento empírico sobre a visão e das técnicas do visível 
elaboradas durante o século XIX.  

A visão entrou no dispositivo corporal e tornou-se autónoma relativamente à 
realidade exterior, isto é, dependendo daquilo que se apresenta ao olhar, a visão será 
construída por meio do dispositivo visual de cada observador. Aquilo que era a imagem que 

                                                
109 “Thus they are called colores adventicii by Boyle; imaginarii and phantastici by Rizetti; by Buffon, couleurs 
accidentelles; by Scherfer, scheinfarben (apparent colours); ocular illusions and deceptions of sight by many; by 
Hamberger, vitia fugitiva; by Darwin, ocular spectra” (Goethe, 1840 [1810]: 1, 2). 
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ficava em memória, como um rasto ou uma sensação, imediatamente posterior ao próprio 
acontecimento visual, passará de mera ilusão, a uma imagem 'verdadeira' que é possível 
devido a particularidades fisiológicas. Deste modo, a sensação (de uma imagem) na ausência 
de um estímulo é o que possibilita a emergência de um modelo autónomo de visão. Uma 
experiência óptica, diz-nos Crary, produzida pelo e no interior do próprio sujeito (Crary, 
1988: 9). 
 Este modelo autónomo da visão e da sensação cria toda uma possibilidade de 
transformação destes objectos em campos de governo110. Torna-se possível pensar na 
possibilidade de manipular, controlar e estimular os efeitos que uma imagem provocará no 
observador. A articulação do trabalho do génio com este modelo autónomo de visão torna-se 
aqui produtiva para pensar como este sujeito que se desliga de todas as regras de 
representação e de visão clássicas, ele próprio procura funcionar como aquele que fornece a 
regra de acesso ao sublime. O génio é portanto aquele que não depende já de um ‘daimon’ 
que guia a sua acção, mas ele próprio incorpora esse daimon e deixa-o manifestar-se através 
de um abandono às regras da sua visão subjectiva, que o colocam, portanto, nos limites da 
consciência. 
 Ribot (1900) coloca o problema a partir da imaginação criadora. Diz que esta se 
destaca da imaginação reprodutora. É essa diferença que traça a linha de distinção entre 
aqueles que são génios, daqueles que o não são. A imaginação criadora exige o novo. Essa é a 
sua marca própria e essencial. A passagem da reprodução à produção, da repetição à criação, 
dever-se-ia a qualidades presentes apenas em alguns privilegiados. O estudo que o psicólogo 
levava adiante permitia mostrar, com método e rigor, aquilo que antes era pressentido ou 
dito de uma maneira vaga e atribuído simplesmente a um poder da imaginação. Ora, era 
agora possível analisar exemplos de casos em que um formigamento ou dor atingia diversas 
partes do corpo devido aos efeitos da imaginação. A confirmar essa capacidade subjectiva de 
todo o campo sensorial, inscrevendo-o no próprio corpo do sujeito, Ribot explicava que 
determinadas pessoas poderiam acelerar ou atrasar o movimento do batimento do seu 
coração por efeito de uma representação intensa e persistente.  
 Diderot o diria desta forma: 
 

“Le génie est plutôt emporté par un torrent d’idées, qu’il ne suit librement de 
tranquilles réflexions. Dans l’homme que l’imagination domine, les idées se 
lient par les circonstances et par le sentiment: il ne voit souvent des idées 
abstraites que dans leur rapport avec les idées sensibles” (Diderot, 1821: 507). 

 
 O génio atribuiria a todas as abstracções uma existência independente do espírito que 
as havia criado. Ele próprio criaria os seus fantasmas, se entusiasmaria perante o espectáculo 
das suas criações, combinaria as mais complexas situações nas quais a razão não teria lugar. 
Por essa razão, Diderot duvidava que os génios devessem ser conduzidos, eles próprios se 

                                                
110 Goethe explica esse fenómeno das imagens que ficam em aparência como que suspensas na retina do 
observador, desaparecendo progressivamente embora não de modo uniforme, do contorno para o centro, por 
mutação relativamente à sua forma inicial. Imagens quadradas tendem a adoçar os cantos, transformando-se por 
fim em pequenos círculos até à sua desaparição total. O tempo que uma imagem demoraria para 'sair' da retina 
do observador era visto como dependente da fraqueza ou sensibilidade do seu olho e da sua inabilidade para se 
recompor rapidamente. O capítulo aqui aberto por Goethe, mas que se estenderá pela Europa e Estados Unidos, 
mostra-nos como, na pintura, como na fotografia, no cinema, em dispositivos disciplinares como a escola, ou 
dispositivos de exibição vários que proliferarão em finais do século XIX, o olhar será tomado como um objecto de 
governo, anexado ao próprio corpo do observador. 
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conduziriam a si mesmos. Os mestres só poderiam ensinar ferramentas que eles próprios 
dominavam, mas nunca por nunca, ensinar um génio (Efland, 1990: 29). Aos homens que 
procurassem definir o génio, sempre se colocaria o problema da tradução, num discurso, 
daquilo que parecia mais próximo de ser sentido do que do ser falado. Afirmava-se assim o 
carácter subjectivo da visão e a dificuldade de a objectivar sem recurso a palavras que 
transportavam, elas próprias, uma margem de indefinição. 
 Também para Delacroix, o génio era muito mais o trabalho da imaginação do que o 
resultado de paixões arrebatadoras. Era a imaginação e a delicadeza do olhar que permitiam 
ao artista ver de modo diferente das outras pessoas: 
 

"I think that it is imagination alone, or better still, what amounts to the same 
thing, that delicacy of the organs that makes one see what others do not see, 
and whixh makes one see in a different way" (Delacroix, 1998 [1824]: 28). 

 
 E para este modo de ser não havia regras, as regras eram só para aqueles cujo talento 
era um talento adquirido. Nunca esses seriam génios. 
 Rajchman, falando sobre a invenção arquitectónica barroca, a partir do conceito de 
‘dobra’ de Gilles Deleuze diz: “a formal trait in architecture may then become part of the 
crystallization of something unknown that is knocking at the door, something unforseen 
with which we can only experiment or play in our seeing, our thinking, our creations” 
(Rajchman, 1997: 11). Rajchman não se está a referir às belas artes, mas neste tempo ainda a 
arquitectura se encontrava ligada de um ou de outro modo a elas, e de facto, aquilo que aqui 
se apresenta é o desdobramento que a obra materializa no que respeita à manifestação do 
génio que a criou. O sublime está em ambos, mas é na obra que ele se cristaliza e ali fica, à 
porta, ele – o desconhecido. Ele, o desdobramento da alma. 
 Estava claro que o génio se transformava num problema que exigia ser explicado de 
modo rigoroso. Os estudos sobre o génio que veremos agora desenvolver-se não negam a 
sua existência. Muito pelo contrário, inscrevem o génio no corpo do sujeito, tendo como 
objectivo fornecer uma causa para essa manifestação. Não se trata, portanto, de saber se há 
ou não artistas génios, mas antes como essa categoria ‘génio’ é articulada com o imaginário 
do ser artista.  
 
Génios e genes 
 
 

“Progresso das sociedades, génese dos indivíduos, essas duas grandes 
‘descobertas’ do século XVIII [...]” (Foucault, 2004 e: 136). 

 
 A partir da segunda metade do século XIX à visão romântica do génio que até agora 
temos vindo a analisar, vem juntar-se uma outra que se pretende mais científica. Desde finais 
do século XVIII o génio foi-se progressivamente afirmando como algo de sublime e em certa 
medida incontrolável. Toda a sintomatologia da genialidade, o sofrimento e o prazer da 
criação, a inspiração, a emoção e a originalidade, tinham por base a personalização do autor. 
Em Balzac (1966 [1832]) vemos o pintor pintando, dominado pelas forças exteriores a ele, 
uma espécie de demónio, ou de inconsciência, de qualquer modo algo que não se afasta 
completamente de um pensamento sobre as forças ocultas da loucura. O génio suspende o 
próprio artista no acto da criação e isto é entendido, ainda hoje, como inevitável. A questão 
foi levantada por Cesare Lombroso: “how, in fact, can one supress a feeling of horror at the 
thought of associating with idiots and criminals those individuals who represent the highest 
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manifestations of the human spirit?” (Lombroso, 1891: 5). Mas são essas capacidades 
excepcionais, que Galton (1869) acredita que têm por base a herança ‘genética’ e Lombroso 
vê como marcas de degenerescência, que aproximam, pelo excesso face à norma, o 
pensamento sobre o génio, do insano.  
 Michel Foucault identificou a ambiguidade existente no fascínio pela loucura. O 
discurso do louco sendo aquele que, desde a Idade Média, não pode circular como o dos 
outros, é percebido como possuindo ‘estranhos poderes’, capaz de revelar verdades 
escondidas ou de anunciar o futuro. Também para Cesare Lombroso o lunático, “among 
barbarous people is feared and adored by the masses who often confine to him supreme 
authoriry” (Lombroso, 1891: ix).  O desdobramento da loucura em manifestação da natureza 
que reage contra a própria natureza do corpo será lido no interior de uma máquina 
discursiva que se começa a formar durante o século XVIII. O discurso médico tomará a 
loucura como seu ponto de interrogação e este servirá para questionar a própria razão. O 
mapeamento da loucura, a procura de definir os seus contornos, os seus limites, constituem-
se como gestos que num só tempo classificam e fabricam tipos de pessoas pela aposição de 
uma ordem cuja elasticidade não pode senão aproximar-se do território do desvio. Este é o 
seu barómetro. A relação do génio com a loucura assenta nessa marginalidade da 
manifestação que excede a normalidade, mas a relação do génio com a loucura dá-se também 
relativamente à mulher. Se o génio é o que está situado para lá de qualquer norma, esse para 
lá, do ponto de vista dos objectos que produz, está situado do lado do ‘bom’. O génio, pelas 
suas criações, é um quase Deus. É neste sentido que a mulher génio se vislumbra como um 
excesso monstruoso face àquela que era fabricada como a sua natureza. 
 Os gigantes do pensamento, como lhes chamava Lombroso, tinham tendência para 
degeneração e psicoses. Os sinais degenerativos manifestavam-se mais nos génios do que 
nos insanos. Não negava que entre os génios houvesse os que apresentavam um completo 
equilíbrio das faculdades intelectuais, mas estava certo de que a sua afectividade e 
sentimentos manifestavam desequilíbrios. Estes poderiam até nunca ter sido percebidos e 
registados. Mas a história estava recheada de casos. O génio tomava-se por objecto de estudo 
e à sua volta erguia-se todo um conjunto de técnicas de extracção e acumulação de saber, que 
não tinham já por base o trabalho do génio ou a sua capacidade de originalidade, mas antes 
o seu próprio corpo. A loucura é o sistema da alteridade. O génio como um louco é o outro 
relativamente a todos os outros. Para este professor de medicina legal em Turim, o 
comportamento aparecia como a derivação de uma qualquer manifestação que estava 
inscrita na materialidade do corpo do sujeito. Napoleão tinha uma insanidade moral, Carlyle 
torturava a mulher, Richelieu era epiléptico, Cavour tentara o suicídio. Estes casos 
particulares eram somente a expressão e o efeito de uma lei que permitia afirmar com rigor a 
probabilidade de manifestações semelhantes noutros elementos do mesmo grupo: 
 

“The fact, now unquestioned, that certain great men of genius have been 
insane, permits us to presume the existence of a lesser degree of psychosis in 
other men of genius” (Lombroso, 1891: vii).  

 
 Cesare Lombroso considerava génio e talento como coisas distintas, mas que, tal 
como vício e crime, não eram passíveis de determinar com exactidão. Um homem de génio, 
que não passasse por um processo de educação, poderia parecer mais estéril do que um 
outro que apenas tivesse talento, mas que tivesse tido forte investimento na aprendizagem. 
Os traços de morbidez estariam, no entanto, patentes nos dois. O talento, tal como o génio, 
era acompanhado por uma excitação cortical, embora em menor grau e num cérebro um 
pouco menor. Interessante que Lombroso estabeleça uma distinção entre génio e talento. A 
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separar os dois conceitos aparece a linha da aprendizagem (o talento como algo que se 
cultiva, o génio como algo que se manifesta sem trabalho). A anormalidade era detectada no 
génio por uma dupla e contraditória personalidade. Ora, esta duplicidade é importante e de 
certo modo aparece como um desdobramento do génio romântico. Neste último, o artista 
deixava-se dominar por uma força que fazia dele um quase-deus, agora, esta propriedade 
incontrolável era inserida no corpo do indivíduo. Diderot já conjecturara essa aproximação 
dos homens excepcionais à loucura e Lombroso resgatava-o para provar a sua teoria: 
 

“These men of sombre and melancholy temperament only owed that 
extraordinary and almost Divine penetration which they possessed at 
intervals, and which led them to ideas, sometimes so mad and sometimes so 
sublime, to a periodical derangement of the organism. They then believed 
themselves inspired, and were insane. Their attacks were preceded by a kind 
of brutish apathy, which they regarded as the natural condition of fallen man. 
Lifted out of this lethargy bu the tumult within them, they imagined that it 
was Divinity, which came down to visit and exercise them... Oh! how near are 
genius and madness!” (citado em Lombroso, 1891: 3). 

 
 O médico da antropologia criminal, trazia ao estudo da genialidade a análise das 
características físicas dos génios. A examinação das produções do insano facultava novos 
elementos de análise e criticismo no estudo do génio, tanto na arte como na literatura. Acima 
de tudo, a partir desse saber, inúmeras questões penais poderiam encontrar solução. A 
loucura era não só uma singularidade psiquiátrica como também uma forma de insanidade 
que esconderia impulsos perigosos.   
 O jardim botânico das espécies ganhava forma. A identificação da doença na 
excepcionalidade dos grandes homens dependia de uma acurada observação dos sinais da 
degeneração. A cada um deles correspondia uma análise detalhada. Encontramos aqui os 
ingredientes que solidificariam não só a classificação de génio a propósito de um dado 
indivíduo, como a possibilidade de testar essa atribuição de um nome, através daquilo que 
era elaborado como fazendo parte da materialidade do corpo ou da manifestação de um 
comportamento. Num ou noutro dos elementos abaixo é possível extraiar a sintomatologia 
da genialidade que governa a figura do génio. 
 Altura – palidez – emaciação – fisionomia – crânio e cérebro – gaguez – canhotismo – 
esterilidade – precocidade – desenvolvimento atrasado – misoneísmo – vagabundagem – 
inconsciência – instinto - sonambulismo – inspiração – contraste – intermitência – dupla 
personalidade – estupidez – hiperestesia – paraestesia – amnésia – originalidade – gosto por 
palavras especiais. 
 Geralmente os génios eram de estatura baixa, magros, muitos sofriam de raquitismo e 
a palidez era vista como a cor dos grandes homens, sendo que era também um dos sinais 
mais frequentes entre os que sofriam de insanidade moral. Sócrates, Skoda, Rembrandt, 
Dostoievsky, Magliabecchi, Pope, Carlyle, Darwin eram génios com fisionomia de cretinos. 
A gaguez e o canhotismo eram dois outros ‘problemas’ detectados. Esterilidade e 
degenerescência face aos pais, outros dois. Lesões na cabeça e no cérebro eram frequentes em 
homens de génio. Kant, Romagnosi, Bichat, Chenevix e Dante apresentavam um 
desenvolvimento anormal do osso parietal esquerdo e duas osteomatas no osso frontal. 
Acreditava-se que alguns génios só o teriam sido a partir de um acidente com consequências 
no crânio e cérebro. O génio surge como uma organização de propriedades no indivíduo. É 
um excesso face ao normal. Na mesa de montagem de tipos de pessoa, as propriedades 
sucediam-se organizando uma política de visibilidades e uma polícia de comportamentos e 
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formas de ser. As imagens que mais expressam a variabilidade destes estados são o atlas e a 
enciclopédia, na cartografia sem fim de conjugações de entradas e gestos de movimentos 
num mundo de possíveis. No seu estudo sobre o normal e o patológico, George Canguilhem 
começava por colocar o problema da distinção desses dois estados, um normal e outro 
anormal, pela simples afirmação de que “para agir, é preciso ao menos localizar” 
(Canguilhem, 2002: 19). É preciso inscrever no corpo do indivíduo a alteração que provoca a 
manifestação de um dado comportamento ou aquela que desregula um funcionamento. No 
génio, o órgão que era a fonte da glória, era aquele que Lombroso acreditava apresentar as 
diferenças supremas face ao normal. 
 Canguilhem argumenta que o ‘normal’ é um conceito que se constrói, a partir da 
segunda metade do século XIX, a partir da arbitrariedade presente no pressentimento do 
grotesco no desenvolvimento da vida. Norma significa esquadro, portanto, aquilo que não se 
inclina nem para a esquerda, nem para a direita. Permanece no seu lugar. O normal é 
concebido como um facto, e é, acima de tudo, um estado desejável. Mas a máquina 
administrativa de um Estado que quer governar as mais ínfimas parcelas da vida precisa de 
instrumentos rigorosos capazes de detectarem e anularem a proliferação do arbitrário. 
Assim, o ‘normal’ é um facto que pode ser descrito a partir de amostras estatísticas, que pode 
ser medido e traduzido num valor que respeita as regras fabricadas para a construção de si 
mesmo. Diz respeito a medições que são mostradas como traços comuns a uma dada espécie. 
O génio, por exemplo, é apresentado pela regularidade de manifestações semelhantes que 
apresenta por comparação a outros génios, mas é utilizado como elemento de comparação 
para a construção do normal. 
 O génio é o que atravessa as fronteiras da normalidade. O génio é um tipo de pessoa 
e por isso se dobra numa série de outras coisas que não são o génio ele mesmo, mas antes 
comportamentos e formas de ser que são apresentadas como a sua causa, razão, motivação, 
dito de outra forma, como a manifestação visível desse estado excessivo. Se o génio provoca 
uma irregularidade nas ‘leis’ da natureza é porque ele próprio é uma ‘lei’, rara e, nessa 
medida, que não constitui a norma, mas possível e passível de ser analisada desde que 
anexada a campos de sentidos que a definam objectivamente. Em finais do século XIX 
definiam-se quatro grandes grupos de pessoas: génios, idiotas, insanos e normais. O normal 
ficaria a dever a sua construção à possibilidade de comparação com os casos extremos da 
insanidade e da genialidade. A conexão destas duas últimas categorias respondia a uma 
polícia do corpo e do comportamento. Todo um regime de apresentação visual destas 
‘figuras’ é explorado. Loucos, histéricas, criminosos, génios. É a cultura visual do ‘Outro’ que 
governa o ‘Mesmo’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

Fig. 32 - Duchenne de Boulogne,  
Estudos dos músculos da face e emoção, 1852-1856               
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Fig. 33 (pág. anterior), 34, 35, 36 (acima) –  
ilustrações na obra  de Lombroso The Man of Genius, representando                                                                                                        
tabelas, gráficos, representações dos cérebros de génios                                                                                                        
e respectivas  medidas e pesos, 1891 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fig.37 – fotografia de mulher classificada com esquizofrenia, 
                La Salpetriere, 1876 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       Fig. 38 – Quadro antropométrico de Alphonse 
                                                                                                                       Bertillon, 1893 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fig. 39 – fotografia de ossadas de Caravaggio, Junho de 2010, 
                            BBC News Europe [http://www.bbc.co.uk/news/10333158]  
 

 Que o corpo se tornava policiado ao nível da sua forma e propriedades é bem claro 
nos estudos antropométricos que circundam a figura do génio. Os estudos tornam-se 
detalhados. Lombroso apresenta uma colecção de crânios de génios. Citava Hervé quando 
este afirmava que o estudo comparativo de cérebros apontava para uma maior 
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predominância de anomalias nos cérebros dos homens de génio do que nos outros. Eram 
representados os crânios de Kant, de Volta, de Fusinieri, de Foscolo.  
 Habitualmente os génios eram amantes da vagabundagem. Outra das características 
que lhes eram atribuídas era a precocidade. Nesta última igualavam, em idade, a 
manifestação da insanidade moral. Dante escrevera um soneto a Beatriz com nove anos, 
Tasso escrevia versos com dez, Pascal e Comte eram grandes pensadores aos treze, Goethe 
escrevera uma história em sete línguas aos dez anos. A relação das capacidades com a idade 
de cada um, abrangendo a infância e a adolescência, era extensa. O que esta correspondência 
nos mostra é que, uma vez mais, a figura do génio funciona como um instrumento de 
comparação na construção do normal. Aquilo a que assistimos é à conceptualização da noção 
de génio de acordo com uma teoria da hereditariedade, por um lado, e da loucura, por outro. 
Para Lombroso o génio nada tinha que ver com hereditariedade. Muito pelo contrário, a 
existência de homens de génio em épocas e espaços tão diferentes só vinha provar que o 
génio era resultado de degeneração e não de continuidade na linha familiar. O génio era o 
ponto de erupção da diferença face à normalidade. Por outro lado, as semelhanças entre 
génios de épocas e de espaços diferentes tornava visível uma regularidade.  
 O génio torna-se uma área de governo, não apenas no sentido daquilo que 
designámos como uma teoria do produtor ou uma teoria do espectador, mas como a 
possibilidade de controlar a própria vida partindo da história biológica de cada sujeito 
individual. Deste modo, as pesquisas sobre o génio e a sua relação com uma potenciação das 
qualidades de uma população, raça, ou nação, e a erradicação da degenerescência, 
inscrevem-se numa perspectiva bio-política. A qualidade da vida de cada sujeito surge como 
um dos elementos que deve guiar a actividade política do Estado. O que está em jogo na bio-
política moderna é o governo de todos a partir do governo de cada um e vice-versa. O 
governo da vida implica o governo da morte. Este cruzamento da noção de génio com uma 
política sobre a vida tem no seu centro três esferas fundamentais à modernidade: o sujeito 
individual, a família e a população.  
 Hereditary Genius, obra de Francis Galton, foi um estudo publicado em 1869, muito 
embora em 1865 o autor tivesse já publicado sobre o assunto na revista Macmillan’s 
Magazine. O interesse pelo estudo da hereditariedade do génio surgiu a Galton a partir de 
uma incursão etnológica em torno das particularidades mentais de diferentes raças. Galton 
posicionava-se a ele próprio como o primeiro a tratar a questão da hereditariedade e da 
genialidade de um modo estatístico, sendo que estatístico significava científico e com uma 
pequena percentagem de erro e imprecisão. Tratava-se, portanto, de alcançar resultados 
numéricos e introduzir a lei dos desvios face a uma média.  
 Galton utilizava a palavra ‘génio’ não num sentido técnico, mas meramente como a 
expressão de uma habilidade que era excepcionalmente elevada e inata111 em determinados 
indivíduos. Havia, na opinião do autor, uma grande indefinição quando se tratava de 
objectivar o génio. O génio não era algo de sobrenatural, nem sequer um sentido de 
inspiração. Pelo contrário, para que se tornasse numa área de governo, o génio teria de 
emergir como algo localizado no interior do indivíduo: 

                                                
111 Galton referia-se, em prefácio à edição de 1892, ao título do seu livro Hereditary genius: “The fault in the 
volume that I chiefly regret is the choice of its title of Hereditary Genius, but it cannot be remedied now. There 
was not the slighest intention on my part to use the word genius in any technical sense, but merely as expressing 
an ability that was exceptionally high, and at the same time inborn. It was intended to be used in the senses 
ascribed to the word in Johnson’s Dictionary, viz. ‘Mental power or faculties. Disposition of nature by which any 
one is qualified to some peculiar employment. Nature; disposition.’ [...] Hereditary Genius therefore seemed to be 
a more expressive and just title than Hereditary Ability, for ability does not exclude the effects of education, 
which genius does” (Galton, 1892 : viii, ix). 
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“If genius means a sense of inspiration, or of rushes of ideas from apparently 
supernatural sources, or of an inordinate and burning desire to accomplish 
any particular end, it is perilously near to the voices heard by the insane, to 
their delirous tendencies, or to their monomanias” (Galton, 1869: x). 
 

 Assim definido, o génio não correspondia a uma faculdade saudável, pelo que não 
era desejável que se perpetuasse em gerações seguintes. Ora, esta ideia é a base das teorias 
do eugenismo que começaram a emergir precisamente com Galton, transportando em si o 
princípio dos bem-nascidos como sendo aqueles cuja herança física, mental e moral os 
posicionava no topo de uma hierarquia social. Assegurar a continuidade daqueles que se 
considerava pertencerem ao grupo dos bons herdeiros, obrigava a que a selecção natural 
fosse policiada por uma selecção racional por parte do Estado. Foi em 1883 que Galton 
primeiro utilizou a palavra ‘eugenia’ num trabalho intitulado Inquiries into Human Faculty 
and its Development. Por eugenia entendia a procura de indicações de castas ou raças 
superiores e o seu favorecimento para que se pudessem multiplicar, substituindo 
gradualmente aquelas que não eram do mesmo tipo. Era assim que explicava o conceito 
numa nota deste livro: 
 

That is, with questions bearing on what is termed in Greek, eugenes namely, 
good in stock, hereditarily endowed with noble qualities. This, and the allied 
words, eugeneia, etc., are equally applicable to men, brutes, and plants. We 
greatly want a brief word to express the science of improving stock, which is 
by no means confined to questions of judicious mating, but which, especially 
in the case of man, takes cognisance of all influences that tend in however 
remote a degree to give to the more suitable races or strains of blood a better 
chance of prevailing speedily over the less suitable than they otherwise would 
have had” (Galton, 2001 [1883]: 17). 

 
 Vinte anos depois, o autor de Hereditary Genius viria explicar com mais pormenor a 
sistematicidade do seu trabalho. A eugenia perseguia resultados quantitativos. Não lhe 
bastavam palavras vagas como ‘muito’ ou ‘pouco’, os resultados teriam de aparecer precisos 
e verdadeiros: quanto exactamente. A primeira parte do seu tratado Hereditary Genius 
perseguia o objectivo de mostrar em que medida e grau uma habilidade natural era 
hereditariamente transmitida. A questão da hereditariedade e da manutenção das 
qualidades excepcionais transformava-se num campo de governo. Tornava-se possível 
observar, descrever, coleccionar dados, classificar, traçar estratégias de controlo e 
normalização, desenhar imagens desejáveis por oposição aos fantasmas do desvio: 
 

“There can be no doubt that a thorough investigation of the kind described, 
even if confined to a single grade and to a single form of degeneracy, would 
be a serious undertaking. Masses of trustworthy material must be collected, 
usually with great difficulty, and be afterwards treated with skill and labour 
by methods that few at present are competent to employ. An extended 
investigation into the good or evil done to the state by the offspring of many 
different classes of persons, some of civic value, others the reverse, implies a 
huge volume of work sufficient to occupy Eugenics laboratories for an 
indefinite time” (Galton, 1907: 14).  
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 Os genes eram insuflados de poder. As células continham todo o poder capaz de 
influenciar o futuro de cada indivíduo. Cada pessoa poderia ser medida numa grelha 
comum que se desdobrava depois em vários espaços: espaços da norma e espaços do desvio. 
Com respeito à noção de génio, o foco era direccionado para os dois lados da questão. O lado 
negativo era a constatação de degenerescência entre a população e, portanto, a necessidade 
de controlar a sua proliferação. A recolha de informação, para lá de tempo, exigia técnicas e 
especialistas competentes. Mas o lado positivo sobrepunha-se pela possibilidade que a 
simples distinção entre o bom e o mau poderia trazer ao desenvolvimento do corpo social. A 
penetração no corpo individual de cada sujeito em busca das suas propriedades e 
pormenores mais detalhados, esta vontade de descrição, este ímpeto para detectar os 
movimentos que pareceriam os mais aleatórios no funcionamento desse corpo, responde à 
necessidade de controlar e de prever aquele que seria o desenvolvimento, não de cada 
sujeito, mas do colectivo. O indivíduo é apenas foco de observação e ponto de passagem 
para a população como um todo. O homem é considerado como uma espécie, a sua vida é 
objecto de escrutínio e objecto de intervenção sob a utopia da felicidade e progresso da 
sociedade. O discurso de Galton é um discurso de salvação, não no sentido de resgatar e 
modificar aqueles que eram tidos como da mais baixa hierarquia, mas antes, porque se trata 
de viver e de fazer viver, de salvar o topo da hierarquia, a excepcionalidade: o génio. 
 Sem dúvida que este é um texto essencialista, no sentido em que toma o ‘génio’ como 
uma essência humana, mas é por isso que se torna num projecto que pode ser visto como 
uma verdadeira engenharia social. Torna essencialistas as variações nas capacidades 
humanas e exclui todos aqueles que classifica como indesejáveis. Inscreve-se na perspectiva 
bio-política de que fala Foucault porque se concebe como um movimento de controlo da 
vida. Como nota Nikolas Rose a bio-política tomou diversas formas: “from the management 
of cities, space, and sociality in the name of minimization of disease, to attempts to maximize 
the quality of the race through the administration of birth and death” (Rose, 2007: 54). Ao 
definir quem faz parte desse grupo de pessoas a manter, desenha todo um campo de 
exclusões. As classificações definem, portanto, tipos de pessoa. Entre pintores, tal como entre 
músicos, dizia Galton que não haveria dúvidas de que, em algum grau, o talento era 
hereditário:  
 

“The question is rather, whether its distribution in families, together with the 
adjuncts necessary to form an eminent painter, follows much the same law as 
that wich obtains in respect to other kinds of ability. It would be easy to collect 
a large number of modern names to show how frequently artistic eminence is 
shared by kinsmen” (Galton, 1867: 239). 

 
 A galeria de génios ganhava forma, no discurso da ciência, mas uma vez mais a partir 
de um senso comum. Galton escolhia 42 pintores das escolas italiana, espanhola e alemã que 
estavam classificados por um aparente consentimento comum que os definia como ilustres. 
Entre eles procurava traçar as linhas de hereditariedade que lhe permitissem afirmar que o 
génio era algo de inato. É assim que se misturam relações de sangue com relações de talento. 
Entre estes apareciam alguns pintores de geração espontânea pois eram desconhecidas as 
relações de parentesco com outros grandes artistas, se é que as havia. 
 Genius and Struggle for existence, era este o título do artigo que a revista Nature 
publicava a 29 de Janeiro de 1903, assinado por Alfred Russell Wallace, nome que ficou 
conhecido pelos seus estudos no âmbito da selecção natural, tal como Darwin. Wallace vinha 
discutir, em resposta a um artigo anterior publicado na revista por Bulman, as relações 
existentes entre o ‘útil’ e o ‘vantajoso’ quando se tratava de determinar o valor de 
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sobrevivência de uma dada espécie ou sobrevivência dos melhores. ‘Útil’, para Wallace, 
ligava-se a resultados materiais, pelo que teria sentido quando se tratasse de uma situação de 
stress ou de perigo para a preservação de uma dada vida, ‘vantajoso’, associava, por outro 
lado, a resultados intelectuais e morais. Saber, portanto, do valor de um e de outro implicava 
perguntar pelo seu valor para a sobrevivência da espécie. Se este não existisse, não era útil 
para a vida individual ou da raça, a menos que se combinasse com outras qualidades de grau 
excepcional. Wallace tomava o génio por objecto. Dificilmente o génio por si só representaria 
um valor de sobrevivência, excepto pela vantagem material que este trazia à raça: 
 

“The genius of the poet, of the writer, of the artist, even of the inventor, only 
occasionally benefits the race in its material struggle with other races, while it 
very rarely gives long life and an ample progeny to the possessor. Its use to 
him is solely the enjoyment of the exercise of this faculty of creating. Too 
frequently it is of no material use whatever to him, and he dies in poverty and 
neglect” (Wallace, 1903: 296). 

 
 Wallace considerava que a lei da sobrevivência do melhor era já escassamente 
aplicada ao homem civilizado. O seu trabalho, assim como o de Darwin, mostrava que 
aqueles que tinham ‘sucesso na vida’, isto é, maior capacidade de sobrevivência, não eram 
necessariamente os que se situavam no topo da hierarquia de valores que a civilização lhes 
atribuía. Em suma, o que se considerava era a possibilidade de constituir ferramentas de 
medição capazes de criar um duplo científico daquilo que o olhar mais mundano era capaz 
de pressentir. E de entregar essa imagem, esse duplo, como a evidência do excesso face à 
norma. 
 Determinar o grau de inteligência como forma de aceder ao talento ou à 
determinação do potencial de cada criança independentemente de quaisquer relações sociais, 
tornou-se numa prática comum. A utilização de testes de IQ como forma de determinar o 
grau e a aptidão do aluno transformava-se numa ferramenta de produção de um saber e de 
produção da diferença entre os sujeitos. Considerados em massa, cada um deles tinha, no 
entanto, um lugar específico no cruzamento de uma linha com uma coluna. Estas técnicas, 
que se infiltraram através do discurso psi na pedagogia, eram técnicas de regulação da 
performance de cada aluno, ainda que esta dependesse mais de factores que nada teriam que 
ver com habilidades naturais. A possibilidade da seriação das capacidades individuais 
permitia uma viagem pela linha das potencialidades de cada um, deste modo colocando 
cada sujeito no seu lugar específico numa grelha. Os génios aplicavam-se às belas artes, 
aqueles que tivessem alguma aptidão para as artes, poderiam ser direccionados para o 
ensino técnico. Se para os génios, ligados às belas artes, a aprendizagem era um suplemento 
ineficaz e até indesejável, para aqueles que se dedicavam às artes industriais, uma forte 
componente de aprendizagem, em especial do desenho, tornava-se indispensável.  
 A tecnologia do teste transformava os génios num determinado tipo de pessoa, cada 
vez mais fácil de situar e caracterizar face àquilo que era definido como o normal. Os 
sistemas de pensamento então estabelecidos continuam hoje a informar o modo como 
pensamos a singularidade artística. A tecnologia da genialidade continua em acção como 
tecnologia de governo dos sujeitos e hoje atingindo diferentes territórios. A família é um dos 
espaços em que essa tecnologia se manifesta de maneira expressiva, particularmente 
atingindo estratos sociais médios e altos, ao nível do desejo de classificação, e todos os 
outros, quando se trata de comparar. Esta é uma tecnologia que identifica ao mesmo tempo 
que distingue.  
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 Dois exemplos. Nos Estados Unidos, a MacArthur Foundation é uma fundação que 
atribui anualmente um prémio a indivíduos cujo trabalho revele a sua genialidade. O 
conceito utilizado é ‘talento’, no entanto, o prémio tem por objectivo proporcionar aos 
escolhidos a possibilidade de exercerem os seus ‘instintos criativos’ em ‘benefício da 
sociedade humana’112. Como génios que são, estão inclusivamente autorizados a mudar a 
direcção do seu trabalho, ou seja, a fazer inflexões ou desvios face àquilo que foi, afinal, o 
que determinou a sua avaliação como sujeitos excepcionais.  
 O outro exemplo não diz respeito a uma instituição específica mas à circulação de um 
discurso que é, simultaneamente, o reflexo de um sistema de pensamento que vê no teste a 
possibilidade de definir um determinado tipo de ser, e o efeito da concepção do sujeito como 
um ser psicologizado, que só se imagina no interior de jogos de linguagem e de classificações 
que se naturalizaram como sendo a sua própria essência. À pesquisa na internet da questão: 
‘is your kid gifted?’, sucedem-se inúmeros artigos que procuram definir os traços que 
permitem aos pais identificar a genialidade dos seus filhos de forma precoce. Não se trata de 
definir a normalidade da criança, mas antes de identificar aquilo que nela permite destacá-la 
da normalidade pelo lado da excepcionalidade. Nestas listas de características desenham-se 
imagens do que cada criança é, por comparação com todas as outras, e daquilo que deverá 
ser. As classificações apresentadas permitem estabelecer espaços de inclusão de uns e de 
exclusão de outros, espaços que abrem e fecham possibilidades. Tal como nos testes 
psicológicos em que manchas definem tipos de observador, também as acções e 
comportamentos são aqui etiquetadas com futuros possíveis. A categoria da genialidade 
funciona como uma tecnologia governativa que introduz na sua dinâmica a família como 
centro a partir do qual se identifica e estimula a formação de um determinado tipo de ser. O 
ponto de partida é não só o do carácter inato do génio como o da sua manifestação precoce. 
 Muito embora hoje a palavra ‘génio’ apareça mais raramente, a utilização de ‘dom’ ou 
de ‘dotado’ enquadra-se nesse mesmo sistema de pensamento. O senso comum continua a 
ser o mesmo: nasce-se ou não se nasce com esses ‘dons’. Vimos já como o sentido da palavra 
vocação se articula no pensamento protestante. Os conceitos de vocação, talento, dom têm 
uma origem religiosa. Correspondendo a um chamamento, funcionam como uma força à 
qual o indivíduo não conseguirá resistir. A ideia da genialidade como algo de inato não foi 
teorizada por Galton em sentido único, quer dizer, a sua manifestação não teria de ser sobre 
um único campo. Mas é interessante perceber como a tecnologia dos dons continua, tal como 
no pensamento eugenista, a voltar-se para a imaginação de um futuro. A família é um 
elemento utilizado na reactivação contínua por parte de cada sujeito do desejo de desenhar 
um futuro. O que está em causa é a condução da conduta no presente, possível a partir de 
uma imagem projectada de um determinado futuro profissional. 
 Genius and eugenics era o título de um artigo publicado em 1915 por William Gemmill. 
O autor começava por situar a discussão dos problemas sociais naquilo em que estes se 
relacionavam com o futuro, a partir de duas proposições113. A primeira dizia respeito a um 

                                                
112 “There are three criteria for selection of Fellows: exceptional creativity, promise for important future advances 
based on a track record of significant accomplishment, and potential for the fellowship to facilitate subsequent 
creative work. […]They may use their fellowship to advance their expertise, engage in bold new work, or, if they 
wish, to change fields or alter the direction of their careers. […]Indeed, the purpose of the MacArthur Fellows 
Program is to enable recipients to exercise their own creative instincts for the benefit of human society” 
[consultado em Abril de 2010 em: 
http://www.macfound.org/site/c.lkLXJ8MQKrH/b.4536879/k.9B87/About_the_Program.htm]. 
113 “In discussing social problems as they relate to the future, we are met by two propositions: First: The earth is 
becoming over-populated, and the time is rapidly approaching when mankind will not be able to produce 
enough from the soil to properly feed and clothe the multitude. Second: The race is degenerating to such an 
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excesso de população, por um lado, e à incapacidade de produção, por outro lado, para 
manter essa população. A segunda relacionava-se com a degeneração alarmante da raça, a 
ponto de se avistar a sua desintegração. Essencialmente a esta segunda evidência, o autor 
respondia com os projectos desenvolvidos pelo eugenismo. 
 Em 1892 publicava-se, em França, Psichologie des peintres de Lucien Arrêat. O estudo 
iniciava-se por uma análise do carácter físico e fisiológico que distinguiria os pintores de 
todos os outros indivíduos. Para Nathalie Heinich (2005) esta obra de Arrêat representa um 
marco essencial de um estado ainda embrionário das ciências sociais, segundo uma tradição 
muito próxima da enciclopédia. Trata-se, no essencial, de um texto que cruza os domínios da 
psiquiatria, psicologia, sociologia, estatística, antropometria e biologia. O que neste texto nos 
interessa por agora considerar é a definição de uma identidade colectiva de uma categoria, 
de pintores, que se transforma numa imagem generalizada de um grupo e, simultaneamente, 
da fixação de um estatuto de singularidade em arte e das suas formas de racionalização. Ele 
é, também, sintomático, da proliferação discursiva que temos vindo a falar, em suma, de 
uma discursificação que se pretende científica sobre a actividade de criação intelectual e 
artística, da questão do génio, da sua relação com a hereditariedade do talento. 
 A categoria dos artistas e, mais especificamente dos pintores, expressava-se logo ao 
prefácio da obra: “au point de vue d’une classification, les artistes – musiciens, sculpteurs, 
peintres et poètes, peuvent êtres considérés comme une grande famille, et la peinture une 
espèce, et d’aller de la diversité à la unité, des peintres au peintre” (Arrêat, 1892: 10). O 
estudo das características físicas revelava-se como uma das fontes para estudar, dentro dessa 
categoria de pintores, as suas derivações. A análise dos retratos dos pintores de gerações 
anteriores, surgia como uma das possibilidades de aceder a uma definição que se pretendia 
rigorosa, dividindo-se então os pintores entre os que tivessem um formato mais arredondado 
ou quadrado da fronte. No primeiro grupo Arrêat incluiria artistas como Rembrandt, 
Rubens, Van Dyck ou Poussin, enquanto na galeria dos segundos apareciam os nomes de 
Tintoretto, Chardin, Fragonnard. Delacroix  seria um delirante tal como Courbet, Regnault e 
Baudry. Darwin era citado a propósito da descendência do homem no qual havia chegado à 
conclusão que, nos animais carnívoros e caçadores,  as pálpebras se engelham e os olhos 
permanecem mais imunes à luz ofuscante, gerando-se assim um olhar explorador. Aplicando 
o seu estudo à análise dos pintores, Ingres, Delacroix, Regnault e Decamps tinham umas 
órbitas salientes, o que aparecia como um dos índices da sua grande capacidade de 
observação.  Também as rugas, verticais e horizontais eram lidas com um valor individual. 
Inevitavelmente os pintores apareciam como uma classe à parte, possuíam um ar de artista: 
 

“Il y a un air de peintre, un air artiste. L’air peintre se dégage de toute la 
personne: le regard, la physionomie, la coupe de la barbe et des cheveux, 
l’attitude enfin, concorent à le produire; il vient aussi des habitudes 
professionnelles, et le tout ne se peunt guère definir avec des mots. Mais cette 
harmonie vivante, indéfinissable, des caracteres varies qui forment le type, a 
bien sa valeur, sa signification. L’artiste a fait la livrée de son métier, parce 
qu’il est né artiste” (Arrêat, 1892: 5). 

 
 E surgiam as questões relativas às capacidades físicas desses que nasciam artistas: 
 

                                                                                                                                                   
alarming degree that unless radical measures are taken we will soon desintegrate, as did the ancients dynasties” 
(Gemmill, 1915: 83). 
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“La vue du peintre est-elle normale? Son ouie est-elle fine, moyenne ou 
obtuse? Son oreille, sa voix, justes ou non? Son odorat est-il fin, son goût 
délicat? Ces qualités peuvent sembler étrangères au dons spécial de peindre; 
elles révèlent du moins, chez qui les possede, une machine nerveuse délicate. 
L’association commune des aptitudes dépend, en partie, de la richesse des 
perceptions: ce sujet méritera une étude particulière. [...] on leur reconnait 
aussi un toucher fin, un goût délicat, un odorat subtil, émoussé chez quelques-
uns, il est vrai, par l’usage immodéré du tabac. Ils sont privilégiés, en un mot, 
quant aux perceptions (Arrêat, 1892: 6). 

 
 A teoria dos temperamentos desenvolvia-se de seguida. A excitabilidade nervosa, a 
reacção fácil dos nervos por um excesso ou por esgotamento, constituíam a marca definitiva 
da sua constituição fisiológica. Entre outros, Botticelli era classificado como fanático, 
Mantegna como irritável, Leonardo visto como inconstante. A lista era extensa e entre os 
temperamentos mais equilibrados situavam-se os de Rafael, Ticiano, Poussin, Rubens e 
Velasquez. Apesar disso, o pintor era sempre um ser ‘emotivo’. 
 A segunda parte do tratado de Arrêat abre com a questão da hereditariedade, e a 
pergunta de que parte é a de se o génio se herda e se, portanto, prepara ou não a vocação. 
Tornava-se necessário começar por dividir as qualidades elementares que caracterizariam a 
figura do génio. No caso dos pintores, o autor estabelecia cinco: curiosidade, direcção 
espontânea da atenção, memória motriz, memória visual de formas e de cores, e memória 
emocional, ou seja, a predominância do sentimento sobre a razão. Mas tal estudo exigia um 
laborioso trabalho, o qual, em parte, se encontrava resolvido pelo estudo da continuidade 
profissional que se verificava nas famílias de artistas. No entanto, estava convicto de que a 
continuação por si só, sem o talento, nada significava para o estudo da hereditariedade 
psicológica. Herdar um ‘métier’ não era o mesmo que herdar a genialidade. Não raro, no 
entanto, acontecia que filhos de artistas viessem a tornar-se superiores aos pais. Os exemplos 
que dá são imensos, subdividindo-os por países: Itália, Alemanha, Espanha e França. De 
facto, assumia com alguma tranquilidade que as crianças em contacto com o atelier paterno 
recebessem um ‘alimento’ que lhes aumentava a curiosidade e tornava mais fáceis os 
primeiros esforços da atenção voluntária, sem a qual o artista jamais conseguiria disciplinar 
as memórias visual e motriz. Deste modo aparecia como provada a hereditariedade de 
conexões nervosas especiais, ainda que criadas pelo hábito. Um caso extremo era o que se 
verificava com os ‘idiotas’ filhos de músicos distintos, que apresentavam, por vezes, uma 
memória hereditária no campo musical que contrastava com a restante inteligência. 
 Uma outra temática recorrente do regime vocacional, ainda hoje, é a da precocidade 
do talento, símbolo de um dom inato. Essa temática encontra-se presente também neste texto 
de Lucien Arrêat. Interessante é verificar que se une a consciência dos herdeiros com a 
precocidade, muito embora se admita que os posicionamentos nem sempre conduzem às 
disposições. Esta situação era explicada pela variedade de combinações possíveis que 
produziam o génio. Fora deste mundo de proximidade com os ateliers ou oficinas familiares, 
- porque Arrêat considera não apenas os artistas mas também os artesãos -,  a genialidade 
aparecia igualmente em famílias da pequena burguesia, como eram, em França, os exemplos 
de Poussin, Desportes, Watteau, Greuze, Fragonnard, David, Rousseau ou Courbet. E o seu 
texto revela laivos sociológicos que não explica a partir de uma teoria da desigualdade, mas 
que contudo descreve com pormenor. Para o autor não representa um problema essa 
aparente incompatibilidade entre uma teoria biológica ou psicológica e uma teoria 
sociológica. A propósito dos pintores surgidos no interior das altas famílias, que não são 
muitos, nem sequer os mais hábeis, mas os que o são, possuem, quase sempre, um carácter 
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intelectual superior. E mesmo a mulher aparece já como uma possibilidade por se dedicar a 
trabalhos delicados, não artísticos: 
 

“Si les femmes, dans les maisons nobles ou de vieille bourgeoisie, exercent 
volontiers leurs doigts à des ouvrages délicats, l’homme y est plutôt 
vigoureux ou élégant, et il n’a su réduire ni ses yeux ni sa main aux habitudes 
précises d’un métier: en revanche, il a recueilli le bénéfice d’une culture plus 
active de l’esprit, et cette condition a certainement de l’importance” (Arrêat, 
1892:  24). 

 
 Desta forma, a reprodução das relações de classe aparece como o resultado de um 
certo capital cultural preexistente que é específico de uma natureza social particular. Por essa 
razão aparecia igualmente como natural que nas grandes cidades com mais regularidade 
surgissem grandes artistas. A razão era simples: “c’est qu’elles offrent, il est certain, plus 
d’occasions de reconnaitre, d’éprouver les aptitudes”. Contudo Arrêat estava ainda longe de 
largar a ideia dos dons inatos. A ideia de se nascer artista continuava a manifestar-se no seu 
discurso e por isso afirmava, agora num capítulo dedicado à vocação, que o carácter estético 
de um pintor se resumia numa expressão: ‘ele é pintor’. As qualidades visuais de um pintor 
seriam inatas e o estudo nada mais faria do que afinar essas qualidades que eram 
‘espontâneas’ e ‘naturais’. A linguagem torna-se subitamente do domínio do indefinível 
quando se trata de traçar uma linha de distinção que faz dos artistas seres que saem para 
fora da generalidade do nomeável.  Se todos os homens eram sensíveis aos jogos de luz, às 
cores brilhantes, à energia dos movimentos e à grandeza das massas, por outro lado, apenas 
um pequeno número seria seduzido pelo ‘balanceamento’ das linhas, pela ‘graça’ dos 
contornos, pelo ‘valor relativo’ e harmonia dos tons (Arrêat, 1892: 31, 35).  Era esta 
capacidade de sedução que marcava a genialidade e esta manifestava-se precocemente: 
 

“Tendance profonde, en partie suggèrée, mais innée d’abord, et inexplicable 
en son heureux développement sans une délicatesse particulière de la machine 
nerveuse” (Arrêat, 1892:36). 

 
 A ilustração da precocidade de talentos era vasta e iniciava-se com Giotto. De 
sublinhar esta particularidade quase incontestável da glorificação das grandes 
individualidades de criadores. O tema da precocidade do talento encontra as suas origens na 
Renascença. O abandono das artes de um regime artesanal e a sua ascendência a um regime 
vocacional, vai desenhar-se em volta de personalidades tidas por excepcionais. Roland 
Barthes foi talvez dos autores que, mais próximo de nós, melhor sintetizou esse rasto da 
genialidade até aos nossos dias: 
 

"Hoje, o génio consiste em ganhar tempo, em fazer aos oito anos de idade o 
que, normalmente, se faz aos vinte e cinco. Simples questão de quantidade 
temporal: trata-se de andar um pouco mais depressa do que toda a gente" 
(Barthes, 2007: 221). 

 
 A infância tornar-se-ia o "lugar privilegiado do génio". Se no tempo de Pascal, para 
Barthes, o problema era abandonar esse espaço da infância para atingir o território do adulto, 
os românticos introduziram uma força magnética no campo da infância. Permanecer nela 
longamente e a ela retornar para explicar, contar e dar sentido à história de vida de cada 
sujeito. Isso mesmo nos mostra a psicologia e toda a análise jurídica quando se trata de 
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identificar naquele que, à semelhança do génio, é também ele um desvio.  A figura do 
delinquente, do criminoso e do génio estão articuladas por essa linha que liga o excesso do 
comportamento a todo um passado que continha já os germens dos acontecimentos. Mas no 
preciso momento em que a infância do génio é desenhada como "um milagre, faz-se valer 
que este milagre não é nada mais do que um acesso prematuro aos poderes do adulto" 
(Barthes, 2007: 222). O génio que se instala a partir da modernidade é o mito feito de 
misturas várias entre capacidades, valores e apagamento de meios de aquisição e legitimação 
das competências e dos juízos inquestionados, que encontra nas figuras de meninos 
prodígios, por um lado, a inocência, a pureza e a irracionalidade, por outro lado, a afirmação 
incontestada de uma predestinação. É essa a força de singularidade, e simultaneamente o 
elemento potenciador da distância face a todos os outros, dos 'grandes' autores. 
 Tal como Pierre Bourdieu analisou no estudo do campo de produção cultural como 
um campo económico invertido, aparece como natural a consideração de um campo a partir 
de um corpus de trabalho definido pelo nome dos autores ou pelos títulos de trabalhos, e 
raramente analisado pelo espaço de possíveis existentes em cada campo. Qualquer tomada 
de posição estará sempre em relação com outras tomadas de posição e qualquer campo será 
sempre um campo de forças e de lutas pela manutenção de forças específicas. O texto que 
antes analisámos torna-se precisamente interessante porque deixa-nos perceber a tentativa 
de definição de uma identidade colectiva a partir da singularidade de personagens 
excepcionais e, portanto, fornece-nos uma imagem do regime artístico na modernidade. Por 
outro lado, ele opera a partir de um cruzamento entre as características físicas dos pintores e 
as características psicológicas, donde emerge esse tal ethos ou forma de ser específica dos 
artistas. Arrêat não se impede de aproximar artistas de diferentes épocas para chegar a uma 
imagem mais definida da categoria ‘pintor’. 
 No mundo ocidental foram três os regimes do exercício da pintura: um regime 
artesanal, desenvolvido durante a Idade Média, um regime profissional, com a arte 
académica, e um regime vocacional, que é aquele que se impõe a partir da época romântica 
(Heinich, 1993). O livro de Arrêat enquadra-se precisamente neste último estrato, sendo que 
a ligação de que há pouco falávamos da precocidade com a genialidade reside mais nas 
disposições internas dos sujeitos do que no regime de aprendizagem. A competência artística 
começa a ser vista não num sistema de aprendizagem, próprio de um regime artesanal, nem 
de ensino intelectualizado, próprio de um regime profissional, mas sim na individualidade 
das disposições internas de cada sujeito. Desse modo tornava-se necessário estabelecer a 
distinção entre o simples domínio de um métier e a prática da genialidade: “ils pullullent 
aujourd’hui et encombrent nos salons, les habiles sans génie, les peintres de facture, qui ont 
su acquérir l’adresse manuelle, à défaut des autres dons qui assurent l’éminence” (Arrêat, 
1892: 57). A aprendizagem de um métier reenviava a um exercício de memória, quer dizer, a 
habilidade manual era considerada como uma ‘repetição fácil’ que se tornava ‘automática’. 
 O primeiro elemento do génio era a emoção do belo: “c’est une sorte d’émotion 
élective qui répond à des aspects très distincts de la nature, selon le don spécial à chaque 
artiste” (Arrêat, 1892: 73). Mas este dom era, para Arrêat, algo diferente de uma inspiração 
divina. Estava intimamente conectado com disposições internas do próprio sujeito. Era como 
que a resposta da sensibilidade às acções químicas do orgão visual, a vontade interior de 
traduzir em imagens visíveis aquilo que era sentido. Enfim, a tendência profunda de cada 
sujeito, como anteriormente já sublinhámos. Deste modo, a natureza aparece como a causa 
dos dons, das vocações e dos talentos que originam os grandes artistas. Há, no texto deste 
autor uma ‘dimensão orgânica da vocação artística’ (Heinich, 2005: 221).  
 Em Portugal, pela mesma época em que Faria de Vasconcelos discutia, no campo da 
pedagogia, a orientação e o destino profissional dos educandos, era publicado, em 1911, pelo 
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médico e futuro antropólogo, Augusto Mendes Correia, O génio e o talento na patologia, obra 
na qual, partindo dos escritos de Max Nordau, Lombroso e Mouraeau de Tours, o autor se 
dedica a desvendar a natureza patológica da genialidade e do talento. O livro era 
fundamentalmente a sua dissertação apresentada como final de Curso de Medicina na Escola 
Médico-cirúrgica do Porto, sendo que se inscrevia neste movimento de que temos vindo a 
dar conta da discursificação sobre o génio.  
 Para Mendes Correia, formulava-se inquestionável o valor social dos génios e, no 
entanto, eram estes relegados sempre para o campo da patologia mental. Ora, se considerava 
tal situação como uma injustiça cumpria-lhe a ele, como de resto a toda uma classe médica, 
“o primeiro lugar entre aqueles que podem realizar com competência uma tal análise”. Ao 
médico, na época moderna, estava-lhe reservada a função de “doublé do sociólogo”. Desde 
finais do século XVIII que as matérias do espírito se vinham progressivamente tornando do 
domínio clínico: o estudo das emoções, da preguiça, da fadiga, das paixões ou da dor. A arte 
e a literatura abriam-se também à investigação médica através de “factos e personalidades” 
transformados em casos clínicos “cujo estudo evidentemente” exigia “uma competência que, 
na divisão do trabalho social, o médico possui” (Correia, 1911: 6-9).  
 O estudo médico deter-se-ia na ‘personalidade dos autores’, na sua ‘organização 
psicológica’, nas ‘vocações’, nas ‘tendências’, nas ‘aptidões’, na ‘higidez’ ou na ‘morbidez’ 
dos seus espíritos. A lista era mais extensa. A jurisdição do médico no campo da crítica da 
arte e da sua produção incluía, para Correia, a “classificação da obra segundo uma noção 
perfeita do belo”, a “relacionação da obra com o autor”, a sua “explicação pela organização 
física e mental do autor e pelas condições individuais em que este a realizou” (Correia, 1911: 
26). Se toda a obra de arte produzia efeitos na sensibilidade do espectador, o médico era 
aquele para quem tais ‘fenómenos estéticos’, ou seja, os mecanismos do prazer estético, 
poderiam ser ‘classificados’ com ‘conhecimento de causa’: 
 

“Só o homem de ciência terá elementos para a realização duma tal descoberta, 
que envolve conhecimentos de delicadas actividades físicas. Nesse dia, ele 
poderá arrogar-se o direito de apreciar como ninguém a beleza duma 
produção artística porque terá na mão a noção plena do mecanismo da 
emoção de agrado causada pela Arte, isto é, o mágico segredo do Belo” 
(Correia, 1911: 27). 

 
 Num dos capítulos do livro Mendes Correia detém-se na definição do conceito de 
génio. Parte daquilo que diferentes filósofos foram escrevendo como sendo evidente acerca 
do génio como uma categoria humana. Começando por Kant, para quem o génio era a 
manifestação de um talento que produz algo que não é passível de ser igualado pela 
aprendizagem de uma regra, por outras palavras, o génio como aquele que se afasta do 
princípio da imitação. Avança para Helvecio, Jean Paul, Pierre Laffite e Carlyle, através da 
obra de Regnard, sem que aí se cumpra a função de precisar com clareza o conceito de génio 
e de talento. Um passo em frente é dado quando se faz entrar na relação dois outros 
elementos: a imaginação e a intuição. A intuição seria indispensável “para caracterizar o 
génio”, mas “o poder ‘inferior’ da imaginação basta para constituir o talento” (Correia, 1911: 
36). Ainda assim não era, para Correia,  a imaginação aquilo que caracterizaria o talento. É na 
obra de Max Nordau que se desenha um fio condutor entre génio e talento e se esboça uma 
definição mais rigorosa:  
 

“‘Um talento é um ser que realiza actividades geralmente ou frequentemente 
praticadas, melhor do que a maioria daqueles que procuram adquirir a mesma 
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aptidão; um génio é um homem que imagina actividades novas ainda não 
praticadas até aí, ou pratica actividades conhecidas segundo um método 
inteiramente próprio e pessoal’” (Correia, 1911: 36, 37).  

 
 Ora, duas coisas a considerar. O talento aparece como algo inato, como uma aptidão 
natural, que é a causa de uma realização superior de actividades praticadas com frequência 
por várias pessoas, mas que nestes virtuosos adquire um estado de potenciação. O génio, por 
outro lado, é aquele que produz o ainda desconhecido, quer pelas novas actividades a que se 
dedica, quer pelos métodos que utiliza na realização daquelas já conhecidas. Ao contrário do 
talento que, para Nordau, não era exclusivo da espécie humana, mas também de uma série 
de animais adestrados, o génio ficava a dever-se a um desenvolvimento anormal de um 
centro cuja função fosse o juízo e a vontade, portanto, exclusivamente humano. Desse modo 
excluem-se todas as variantes de genialidade: génio emocional, afectivo ou artístico parecem 
ser por demais inexactas. O eminente médico e antropólogo apercebia-se do carácter 
arbitrário das definições: “é claro que todas as definições que se dêem do génio e do talento 
são apenas, como acabamos de dizer, a concretização do que vulgarmente se entende por 
esses vocábulos” (Correia, 1911: 38).  
 Terminada esta viagem pela literatura que se dedica ao estudo dos génios, 
avançaremos para o contexto português. 
 
 
A imagem do artista em Portugal: a ideologia dos dons naturais 
 
 

"Quando, no fim do ano lectivo de 1910-1911 terminei o curso dos liceus e saí 
do Colégio para onde fui interno desde a idade dos seis anos, vi pela primeira 
vez diante de mim uma única coisa e da qual ninguém me tinha falado. Essa 
única coisa que estava diante de mim era a vida, a realidade da vida. Antes de 
eu chegar a vê-la pela primeira vez nunca ninguém se lembrou de me prevenir 
de que ela surgiria um dia pela minha frente. [...] Desde pequeno e 
especialmente desde que terminei o liceu tudo o que não fosse Arte não era 
comigo, era com outros. O Comércio, a Ciência e todas essas coisas que 
também se escrevem começadas por maiúsculas eram-me todas interditas. A 
Arte não, a Arte era para mim. De modo que diante das sete portas por onde 
se entra para a vida eu enfiei sem hesitação por aquela que tinha em cima estas 
quatro letras A,R,T,E. Só depois de entrar é que reparei que, apesar de se 
nascer artista como se nasce com os cabelos encaracolados ou de olhos azuis, a 
Arte tinha ainda muito que se lhe dissesse e sobretudo Ela que dizer aos 
artistas natos. [...] Não cuide o público que parto do princípio que sou um 
artista nato, não. Isso era apenas na história que se estava a contar. [...] Se eu 
sou ou não um artista, de nada me interessa no presente caso. O que me ocupa 
neste momento é apenas saber quais sejam os que pensam chamar-se artistas" 
(Negreiros, 2006: 140-141). 

 
 
 Há quase três décadas atrás, Benjamin Bloom publicava o resultado de um trabalho 
realizado durante quatro anos na Universidade de Chicago, no qual procurava estudar o 
desenvolvimento do talento nas crianças. Do espectro do estudo faziam parte pianistas, 
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escultores, matemáticos, neurologistas, nadadores olímpicos e tenistas campeões. Uma das 
principais evidências apresentadas era a que aquilo a que habitualmente se chama ‘dons’, 
existissem ou não, não tinham qualquer relevância no facto de algumas pessoas virem a 
atingir um estado de ‘excepcionalidade’ num dado campo. Desta forma, eram questionadas 
aquelas categorias pensadas como incontornáveis no desenvolvimento dos talentosos ou dos 
génios, isto é, os dons, as aptidões naturais e a precocidade do talento. A questão de Bloom 
era:  
 

“How were the outstanding persons in art and music, in athletics, in various 
fields of scholarship, and in industry, government, and the other areas of 
human endeavour discovered, developed, and encouraged? Do these very 
talented individuals achieve because of innate and rare qualities and/or as the 
result of special training an encouragement?” (Bloom, 1985: 5). 

 
 A conclusão era clara: o que definira o grau de excepcionalidade destes que eram 
entrevistados, era somente a aplicação ao trabalho artístico, a qual, a partir de determinada 
altura, teria passado a ocupar uma grande parte das suas vidas. Para além disso, toda uma 
rede de relações sociais, no caso dos escultores e dos pianistas, quer com artistas amigos da 
família, quer um forte investimento familiar numa educação paralela (aulas particulares de 
piano, frequência regular de museus e galerias), quer ainda um regime tutorial de ensino no 
campo artístico, pareciam ser as características capazes de justificar um desenvolvimento 
classificado como acima do normal. Simultaneamente, esse desenvolvimento só é 'visto' 
como acima do normal porque se constrói para lá de um saber disciplinado como é todo o 
saber escolar, e é, por outro lado, 'medido' tendo em conta esse mesmo saber institucional, 
ultrapassando-o. Thomas Popkewitz (2004) mostra-nos como o saber transmitido pela escola 
é fabricado num processo alquímico, distanciando-se daquilo que a ciência em questão é 
enquanto saber (muito embora mantenha o mesmo nome dessa ciência), através de filtros 
psico-pedagógicos que constroem a criança e o jovem como determinados tipos de sujeitos. 
Desta forma, todos os saberes relacionados com a própria ciência, seja a música, a 
matemática, a pintura ou a escultura, - saberes legitimados do ponto de vista cultural mas 
situados fora da escola e apenas 'herdados' pelas disposições particulares dos sujeitos no 
campo social -, são, no caso dos génios, valorizados e utilizados como os instrumentos de 
distinção, independentemente de todas as condições anteriores que determinam o 
desenvolvimento desses raros sujeitos num campo particular. 
 O estudo de Bloom encaixa-se com as teses defendidas por Pierre Bourdieu 
relativamente à aquisição de capital cultural e às posições ocupadas socialmente por esses 
actores. Bloom sente-se assim à vontade para afirmar com convicção que aquilo que uma 
pessoa pode aprender, quase todas também o podem, desde que lhes sejam proporcionadas 
as mesmas condições, anteriormente, e no momento da aprendizagem114. Estas conclusões 
                                                
114 “After forty years of intensive research on school learning in the United States as well as abroad, my major 
conclusion is: What any person in the world can learn, almost all persons can learn if provided with appropriate 
prior and current conditions of learning. This generalization does not appear to apply to the 2% or 3% of 
individuals who have severe emotional and physical difficulties that impair their learning” (Bloom, 1985: 4). O 
pensamento de bloom vai de encontro àquele que Howard Becker classifica como o modo ‘norte-americano’ de 
‘ver’ e de imaginar a prática artística. Os Estados Unidos distinguir-se-iam, assim, dos países (essencialmente 
Europeus) nos quais as academias de arte constituem o modo de ‘triagem’ dos artistas, aceitando-os ou não como 
alunos, a partir de um posicionamento que, muito embora não desconstrua a ideia do ‘dom’, procura uma 
‘igualdade’ de partida: “no pólo oposto, temos países como os Estados Unidos da América onde todos podem 
aprender; aqueles que participam na criação artística submetem-se aos mecanismos do mercado livre para que 
desse modo se possam distinguir os verdadeiros talentos dos outros. Sob esse sistema, as pessoas aceitam a ideia 
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situam-se, portanto, num outro campo que não o da mistificação do artista como um ser 
singular, como um génio, e, simultaneamente, da obra de arte como o resultado sublime de 
expressão desse que nasceu artista. 
 Tentar perceber de que modo é que em Portugal é pensado o estatuto do artista, isto 
é, aquele que é artista, mas também a sua condição antes de o ser, é um desafio interessante, 
muito embora não sejam muitas as fontes passíveis de consultar. Os escritos de artista, bem 
como as entrevistas concedidas por artistas, são um bom ponto de partida, mas raramente os 
escritos de artista foram publicados, e aceder às entrevistas revela-se como um trabalho 
monumental de pesquisa nos mais variados tipos de imprensa mundana, cultural e artística, 
e nos variados catálogos publicados por ocasiões de exposições. As entrevistas realizadas a 
artistas, tal como as reportagens relativas ao artista ou à sua obra, têm também uma história, 
e, em Portugal, é por finais do século XIX que vemos emergir essa preocupação com a figura 
do artista e o seu trabalho. Irei centrar-me em dois estudos e ver de que modo eles se 
distanciam da imagem do artista que é criada durante o século XIX, de que modo, já perto de 
finais do século XX o pensamento sobre a arte e o artista continua dominado pela figura 
singular génio. Um desses estudos corresponde a um inquérito realizado nos anos sessenta 
procurando perceber de que modo os artistas portugueses desse tempo entendiam a arte e o 
seu trabalho enquanto artistas. Identificam-se aqui dois grupos, um, mais populoso do que o 
outro: aqueles que continuam a considerar a arte e o trabalho criativo como actividades 
‘mágicas’ e aqueles que face a essa possibilidade estabelecem um distanciamento crítico. As 
respostas dos primeiros situam-se muito próximas da imagem romântica do artista e da sua 
singularidade. O outro estudo corresponde a um outro inquérito, três décadas depois, 
realizado aos ‘artistas jovens portugueses’. Desde logo, o próprio título opera por uma 
classificação115. O primeiro obstáculo era o da ‘ambiguidade’ conceptual. Quem eram os 
artistas em Portugal? Os que profissionalmente se diziam artistas? E os ‘amadores’? E os 
estudantes de arte? E logo ao preâmbulo continuava-se com um problema ao nível da 
discursificação em torno do artista e da sua obra: impressões.  
 Acerca da arte, da profissão de artista, das expectativas e dos valores, das atitudes do 
artista e em relação ao artista, “sabemos do que estamos a falar, ou baseamo-nos só em 
‘impressões’? (Xavier, 1995: 9).  
 Deste inquérito interessam-nos, sobretudo, as questões relacionadas com a formação 
e a actividade artística, e as representações desta actividade por parte daqueles que 
supostamente são os produtores de arte ‘profissionais’. Do conjunto dos artistas inquiridos, 
os investigadores chegaram à conclusão de que a grande maioria dos artistas profissionais, 
nos anos 90 do século XX,  provêm de famílias de classe média e alta, com pais cujo nível de 
instrução está muito acima da média nacional116. Este estudo é, portanto, um elemento 
central para a desnaturalização da ideia do dom, e, por outro lado, do carácter de distinção 
social que a arte continua a representar no imaginário social da burguesia intelectual 
portuguesa (é alguma a razão que leva as famílias de classe média e alta a investirem na arte 
                                                                                                                                                   
de que os artistas possuem um dom especial, mas defendem que para os descobrir é necessário conceder as 
mesmas oportunidades a cada indivíduo e avaliar os resultados” (Becker, 2010: 39). 
115 Não apenas a categoria artistas, mas jovens. Os autores explicam o critério da selecção:  “Perante tamanhas 
dificuldades, em definir o universo real dos artistas [...] acabámos por tomar como universo de partida do estudo 
a totalidade de artistas jovens, com idade até 35 anos, residentes no Continente e Ilhas, e recenseados pelo CPAI 
(Clube Português de Artes e Ideias)” (Pais, 1995 a: 14). 
116 “Qual a origem social dos jovens artistas mais escolarizados? Em consonância com a lógica das teorias da 
reprodutibilidade cultural, são os jovens dos estratos médio e alto os que mais frequentemente atingem o ensino 
superior. [...] O carácter elitista da população inquirida transparece também no nível de instrução dos seus pais. 
Embora menos escolarizados do que os seus filhos, os pais que geram ‘talentos artísticos’ têm um nível de 
instrução muito acima da média nacional” (Pais, 1995 a: 22). 
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e na cultura). Estes resultados estão em consonância com os resultados internacionais. Pierre 
Michel Menger corrobora esta ideia de que, na sua maioria, os artistas como um grupo 
profissional, são mais escolarizados e tendem a concentrar-se em poucas áreas 
metropolitanas (Menger, 1999: 545).  
 O inquérito aos jovens artistas mostra que, interrogados sobre o carácter de diferença 
da sua condição face à restante sociedade, os artistas se vêem, maioritariamente, como 
vivendo num mundo à parte, ora porque assim o desejam, ora porque se sentem 
marginalizados. Como nota José Machado Pais, “esta é uma das muitas e antigas concepções 
românticas da produção artística” (Pais, 1995 b: 55). Este desejo de ser diferente sobrepõe-se 
com a recusa desses artistas em aceitarem um processo de formação artística baseado na 
aprendizagem. Embora submetendo-se às regras de profissionalização do artista, por meio 
das escolas de belas artes, não raro é reagirem contra esse sistema de ensino escolarizado117. 
O que está por detrás desta questão é precisamente aquilo que temos vindo a expor 
relativamente à imagem do artista como um génio. Também os artistas portugueses da 
década de noventa afirmam que não é pelo ensino que alguém poderá chegar a ser artista. 
Para tal, terá de possuir qualidades inatas ou dons118. Considerando-se num mundo à parte, 
o mundo da arte, os artistas distinguem-se de todas as outras pessoas pela sua capacidade 
criativa, e essa capacidade de criar é mantida na nebulosidade do inexplicável. Quer do 
ponto de vista do produtor, quer daquele do espectador, como adiante veremos, a obra de 
arte cumpre uma função de distinção simbólica. Os processos do fazer artístico são 
frequentemente mistificados ou lançados para grelhas rígidas e universais que definem os 
modos correctos de ver e de fazer. 
 Mas mesmo na análise das respostas dadas pelos jovens artistas, o investigador Vítor 
Ferreira, deixava transparecer algumas dúvidas às quais uma análise sociológica não parecia 
dar resposta: “embora não tenhamos pretensões a desvendar todo o mistério que envolve 
essa ‘caixa negra’ que constitui o talento, nomeadamente no que ele supõe de natureza 
específica, subjectiva e interiorizada do sujeito criador, também não temos a veleidade de 
negar o seu valor”. E esta posição, que nem era a de desvendar os segredos do mundo da 
arte nem era a de desvalorizar esse mundo e os seus naturais, era explicada ao leitor como 
uma posição de ‘retorno ao sujeito’, muito embora não fosse tomada “com a ingenuidade 
impressionista que muitas vezes adquire junto do senso comum”. É significativa a utilização 
das palavras 'mistério' e 'caixa negra' porque nada explicando, revelam, todavia, a própria 
névoa em que a explicabilidade do funcionamento, em arte, se encontra construída. De facto, 
é não só a função autor a desempenhar o seu poder, como a conceptualização assente num 
vocabulário psicológico que confere ao autor o lugar da 'originalidade'. Mas logo mais à 
frente voltava a afirmar que, “ao contrário da hipótese segundo a qual a vocação artística é 
totalmente independente da origem social de quem a sente, os resultados dos vários estudos 

                                                
117 De facto, estudos sobre o grau de formação dos públicos que alimentam uma relação contínua com a arte 
(visita a museus, a galerias, frequência de concertos, etc.) mostram, tal como relativamente àqueles que são 
artistas, que estes dois grupos possuem elevados níveis de escolaridade. Para a primeira situação considere-se, 
por exemplo o estudo de Pierre Bourdieu e de Alain Darbel sobre os museus e os seus públicos em França. Para a 
segunda, Joan Jeffri (2004), artigo no qual o autor analisa os pontos de chegada de diversos estudos internacionais 
tendo o artista e a sua condição como objecto de pesquisa. Alguns dos pontos de convergência: “It is common 
knowledge that artists are highly educated. The education level of the artists is higher than that of the general 
population and, in fact, is comparable to the high education level of art audiences” (Jeffri, 2004: 12). No entanto, 
as condições de aquisição do capital cultural são frequentemente silenciadas. 
118 “A generalidade dos artistas reivindica-se de qualidades inatas, como querendo com isso dizer que a frequência 
do sistema de ensino não basta para formar o artista. Esta demarcação em relação ao sistema formal de ensino 
pode também ser interpretada como recusa de dever à sociedade a sua própria formação, na medida em que os 
artistas fariam parte de outro mundo, dos inatamente capacitados” (Pais, 1995: 56). 
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sociográficos sobre a população artística efectuados em diversos países ocidentais revelam 
que os artistas não só se recrutam maioritariamente entre as categorias socio-culturalmente 
mais elevadas, como também, numa proporção bastante alargada, provêm de famílias em 
que já é desenvolvida uma certa tradição de prática artística” (Ferreira, 1995: 106-108).  
 Para Howard Becker (2010), a ideia de que para produzir arte são necessários dons ou 
talentos especiais, que apenas alguns possuem, é uma opinião partilhada não apenas por 
artistas, mas também por grande parte da sociedade. Apenas alguns seriam suficientemente 
dotados para merecerem o título honorífico de ‘artistas’. Deste modo, aqueles que são os 
eleitos do dom, terão de ser colocados numa posição exterior em relação a todos os outros 
membros da sociedade:  
 

“Todos aqueles que participam na criação de obras de arte e, de um modo 
geral, a sociedade no seu conjunto, estão convencidos de que a arte exige 
talentos, dons ou aptidões que poucas pessoas possuem. Algumas são mais 
dotadas do que outras e são raras as que merecem o título honorífico de 
‘artista’. [...] Reconhecemos os que possuem esses dons através das suas obras 
porque, e sempre segundo essa crença comum, a obra de arte expressa e 
encarna os raros talentos do seu autor. Através do exame da obra apercebemo-
nos de que ela só pode ter sido executada por um indivíduo especial” (Becker, 
2010: 38). 

 
 De acordo com este mito do dom, a sociedade recebe e aprecia as obras de arte que 
são o produto da manifestação do génio. Que a existência da obra de arte como um objecto 
com um valor especial numa cultura ocidental é o resultado de uma construção, foi o que nos  
mostrou o episódio estudado por Clifford (1988) a propósito da exposição realizada no 
Moma119. Mas o que está aqui em questão, é precisamente essa imagem do artista que começa 
a desenvolver-se na Renascença (a ideia do génio) e no ocidente, mas que na modernidade 
encontra desenvolvimento quando esse génio, porque nasce génio, se insurge contra as 
regras de aprendizagem académicas. É na emergência do artista livre, dotado de um ‘eu’, 
que esta imagem adquire maior poder simbólico. A excepcionalidade e singularidade do 
génio são as condições que lhe permitem manter a distância face à sociedade. A ideia do ser 
diferente alimenta-se da tecnologia do dom e da genialidade. Não mais o artista se imagina 
no regime de mecenato em que a pintura seria contratualizada e definidas as regras da sua 
execução, quer relativamente ao género, quer às gamas cromáticas. 
 No inquérito de que temos vindo a seguir, para os inquiridos, o trabalho de produção 
artística fica a dever-se à vocação, à inspiração, ao talento e ao dom120. É, portanto, 
interessante verificar como a arte parece estar dependente de condições sobre as quais não há 
qualquer possibilidade de controlo. É-se artista unicamente sob a condição de se nascer 
artista. Dessa forma, a produção artística é imaginada num vácuo, totalmente independente 
dos constrangimentos institucionais e discursivos que permitem a sua existência, muito 
embora viva da imagem de distinção que esta atitude de recusa e afastamento produz. 
 A situação da arte tinha já tornado explícitas as múltiplas questões de que se reveste o 
problema do artista e do seu trabalho, em Portugal. Este inquérito realizado a artistas que na 
década de sessenta do século XX eram reconhecidos a nível nacional, constitui-se como um 
                                                
119 Este episódio é referido no capítulo introdutório da tese. 
120 “Para os nossos jovens inquiridos, os aspectos mais importantes na criação artística (entre aqueles que foram 
apontados em primeiro lugar) são, por ordem decrescente, a vocação artística (24%), a inspiração (23,2%) e o 
talento (18,6%). Se a estes factores juntarmos o dom (7,6%), temos que 73,4% dos factores considerados mais 
importantes para a criação artística se situam no âmbito da espontaneidade do artista” (Pais, 1995: 66). 
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documento raro no nosso país, porque nos coloca face à voz do artista. O que então se 
perguntava era o que era a arte, o que era o artista e qual era, afinal, a atitude a tomar face à 
produção artística:  
 

“A favor porquê? Contra porquê? Porquê? Porquê? Se, depois de tudo isto, a obra de 
arte tem sido, continua a ser, tão desprezada? A maioria das pessoas continua a gostar 
ou a não gostar, ou, melhor, a dizer que gosta ou que não gosta. Mas como fazê-lo, sem 
tentar procurar o que distingue um objecto de arte dum objecto não artístico, quais as 
relações entre eles? Sem tentar, mais uma vez, e agora com todos os elementos novos e 
sempre diferentes que têm surgido, que estão a surgir, que vão surgir ainda, que 
alguns tentam prever, responder mais uma vez à eterna pergunta: que é a arte? A 
verdadeira obra de arte terá sido sempre ambígua, e houve no nosso tempo uma tomada 
de consciência dessa ambiguidade, imediatamente aproveitada? Ou, pelo contrário, 
foram as próprias características da obra de arte que se alteraram? E esse luxo de não 
ser compreendido? E essa angústia de não o ser? [...] Como nasce uma obra de arte no 
artista? No fundo, porque é ele um artista? Quais as dificuldades que se lhe põem? A 
arte é, antes de mais, um objecto. São necessários materiais e técnicas para criar. Que 
papel têm eles na criação? Não será para muitos preferível falar em ‘construção’?” 
(Dionísio, 1968: 14, 15). 

 
 Estas palavras fazem parte da introdução desse Inquérito. O perfil aqui traçado para o 
artista mantém, em grande medida, essas duplas imagens do artista na sociedade 
portuguesa, entre o génio e o marginal, entre o luxo de ser artista e a angústia da 
incompreensão. Pierre Bourdieu (1987) no seu texto acerca da invenção de uma vida de 
artista sublinha a indeterminação do estatuto do artista como algo que lhe é estrutural 
porque esse mesmo estatuto do artista moderno se funda na abolição das determinações que 
constituem a sua existência social. O artista imagina a sua vida como uma existência a partir 
do desvio, sendo que esta é a única modalidade em que se consegue imaginar como ser 
singular e excepcional, diferente, portanto, de todos os outros seres. A mistificação da figura 
do artista está presente em muitas das respostas a este inquérito realizado por Eduarda 
Dionísio, Almeida Faria e Luís de Matos. 
 À questão “que é a arte?”, as respostas apontam para uma auto-representação do 
artista e da sua missão na sociedade, por um lado, e assumem um tom crítico, às vezes 
irónico, por outro lado. É visível a ideia da arte como um campo sagrado, aquele que permite 
atingir um estado superior de ‘humanidade’: “a arte é o único caminho possível da libertação 
do espírito do homem, para lá de todos os condicionamentos de toda a ordem que o 
sufocam. Arte é o esclarecimento. Arte é liberdade”121 (in Dionísio, Faria & Matos, 1968: 34). 
Precisaríamos, certamente de explicar o que se pretende dizer com libertação do espírito do 
homem. Será esta libertação uma fuga a uma sociedade que se considera opressiva, 
normativa e disciplinar? Querer-se-á com isto significar que a arte permite ao sujeito evadir-
se das malhas sociais que lhe dão existência? Possivelmente sim, mas essa é apenas uma das 
contingências que tenho tentado vir a expor. A partir da modernidade o sujeito estabelece 
uma nova relação consigo e com a sua interioridade. A arte passa a ser entendida como o 
campo no qual o indivíduo tem a possibilidade de exprimir e desdobrar a sua alma. No 
entanto, quer esta nova noção de se ser sujeito como um ser livre, quer toda a linguagem 
utilizada para se pensar a si mesmo como livre, autónomo, reprimido, etc., como um sujeito 
que reflecte sobre si mesmo, é o resultado de cruzamentos vários entre o sujeito e o Estado. O 

                                                
121 Esta resposta é dada por Luzia Martins, à questão ‘o que é a arte?’. 
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sujeito transforma-se num ser psicológico e todas as imagens que produz ou que imagina 
para si mesmo, são as imagens possíveis que estão já estabelecidas pelos sistemas de 
raciocínio moderno. A liberdade é um efeito de poder num estado governamentalizado que 
se constrói tendo por base a construção do próprio cidadão como um sujeito autónomo, livre 
e participativo. 
 A ideia de mudança que a arte promete é, então, apenas um dos efeitos de poder de 
uma racionalidade moderna. Com isto quero dizer que a imagem que o artista tem de si 
mesmo enquanto alguém que produz ‘cultura’, é o resultado de uma prática governativa que 
liga a racionalidade política em torno do progresso e da cultura à construção das identidades 
individuais dos sujeitos. Os museus, fornecendo uma imagem da nação, preservando uma 
memória construída de um passado, transformando as obras neles contidas em tesouros que 
servem de comparação e distinção com outras nações, dão ao cidadão de um país uma 
sensação de pertencimento a um território. Os museus acumulam obras dos grandes mestres. 
A cultura é o elemento que permite traçar a linha de distinção entre um estado de 
barbaridade e um estado superior de desenvolvimento. O artista vê-se intersectado por estas 
linhas produtoras de distinção e ele próprio assume esse lugar de produtor da diferença. 
Mas o artista é apenas uma das identidades possíveis da modernidade. Esta, estabelecendo-
se como uma administração do social, é também administração dos sujeitos e das 
subjectividades individuais. A ideia da arte como uma forma de salvação cultural é um efeito 
de poder. O artista trará progresso à sociedade através da produção de obras culturais. Estas 
são utilizadas como tecnologias na administração social de comportamentos e formas de ser: 
o carácter moral, disciplinar e de distinção que a arte permite em relação com instituições 
disciplinares como a escola ou o museu. É interessante pensar que as primeiras formulações 
tecidas em torno do museu de arte e dos seus públicos se fixam em pontos de condução da 
conduta, pela prevenção que estas instituições operam directamente ao nível do 
comportamento e da subjectivação dos sujeitos enquanto pertencentes a nações 'civilizadas'. 
É como um antídoto contra os vícios e entretenimentos imorais que o museu começa por ser 
pensado no século XIX (Bennett, 1995; 2007 b).  
 A promessa de liberdade da arte ou a sua capacidade de mudança, tão comum nos 
discursos daqueles que defendem a todo o custo a sua ‘necessidade’, consolida as 
desigualdades que acontecem no campo artístico, tomando-as como naturais. Como Dórdio 
Gomes assumiria: a arte era uma tecnologia de distinção: “Que é a arte? Desabafo do 
inconsciente; verdadeira válvula de pressão que depura ou perde quem a comunga; sem 
sombra de dúvida, a mais bela e pura emanação do espírito”. Via, precisamente nesta 
questão do que a arte seria “um problema das elites”122. Fernando Lopes Graça, por sua vez, 
não adiantava qualquer definição: “ a mim não me compete dizer o que é a arte: compete-me 
fazê-la”123. Mário Dionísio apelava para o nível da expressão de uma interioridade: “um tipo 
de linguagem com que o homem indaga e exprime realidades profundas de si mesmo 
impossíveis de captar por outra forma”. A enorme complexidade da arte tornava “muito 
difícil defini-la satisfatoriamente”124 (in Dionísio, Faria & Matos, 1968: 37-43). 
 A questão, no entanto, é a da possibilidade de um espectador. Qual será o espectador 
imaginado para essa arte impossível de definir? Perante uma teoria da produção ‘pura’, só 
uma teoria da recepção que soubesse descodificar essa pureza da obra, daria sentido à 
relação. E esta teoria da recepção existe: a estética ou a crítica da arte. Elas são, desde o século 
XIX, a ‘instituição’ capaz de legitimar e autorizar uma arte que se encerra em si como auto-

                                                
122 Resposta de Dórdio Gomes à questão ‘o que é a arte?’. 
123 Resposta de Fernando Lopes Graça à questão ‘o que é a arte?’. 
124 Resposta de Mário Dionísio à questão ‘o que é a arte?’. 



 

343 

suficiente, mas que, contudo precisa, para viver, de se fundar na universalidade do seu 
'bem', do seu 'exemplum' e da sua 'necessidade'. São a invenção de uma certa visão da arte a 
partir da modernidade. Do círculo encantado dos ‘legenda’, diz-nos Bourdieu, só se pode 
sair “produzindo o modus legendi que os reproduz como tais, ou seja, como objectos 
merecedores de ser lidos, e lidos enquanto objectos intemporais de uma fruição puramente 
estética” (Bourdieu, 1996: 343). Álvaro Lapa dizia que a arte era, acima de tudo, obras e 
objectos. E estes, “factos de decisão, e condição de decidir, moralmente acerca da beleza”. 
Admitia, no entanto, que para outros a questão da arte se resolvesse na “luta pela expressão 
ou como expressão”125 (in Dionísio, Faria & Matos, 1968: 42). 
 Eduardo Batarda assumia um tom simultaneamente crítico e irónico. Começava por 
resgatar a pergunta na sua totalidade. Esta, antes de perguntar o que é a arte, começava por 
dizer que “nos últimos tempos, em Portugal, tem diminuído o interesse pelas questões 
acerca da natureza da arte”. Logo, para Batarda “há perguntas que não se fazem. 
Principalmente sobre assuntos em ‘perda de interesse’”126 (in Dionísio, Faria & Matos, 1968: 
47). Na sua resposta vão-se expondo os sensos comuns em que a arte se vinha representando. 
Apesar de longa, a citação que se segue permite perceber, pela voz de um artista que marcou 
algumas gerações de artistas em Portugal, enquanto professor na Faculdade de Belas Artes 
do Porto, como no imaginário de grande parte dos artistas do seu tempo, se vinha pensando 
a relação do artista com aquilo que era, afinal, a sua profissão. A sua resposta aponta em 
várias direcções: a arte considerada como um campo especial e à parte, o amor pela arte, o 
artista como um génio, o artista que não se explica, a arte como expressão da interioridade: 
 

“[...] a arte é qualquer actividade para faire plaisir, o que dá para tudo, como de 
costume, ou para nada, sempre à vontade. É de estar farto. E daí, pôr mais um 
contorno. E já não dá para tudo.  E depois dizer para o que serve esta prenda 
que aqui está. Et voilá, já não dá para nada. E tudo na mesma, e todos 
contentes. E depois, há sempre tópicos, todos aliviadoramente contraditórios e 
um para cada gosto. A arte e a vida. É bonito. Ou a arte-e-o-homem! E a 
Academia Francesa ou a arte à volta do homem e o homem à volta da arte. [...] 
Outro jogo interessante é o da ‘expressão’, arte projecção do indivíduo, arte-
demonstração, arte-exibição, arte-para-ganhar-a-salvação, arte-protesto, arte-
acomodada, arte-reacção. [...] Outro jogo engraçado: o do ‘something you can’t 
get if you ain’t got it’. É muito bom para o artista. É pena estar tão visto – a 
arte manifestação do espírito. [...] Continuamos com as manifestações-
espirituais-impressão-digital-na-época-de-uma-individualidade. E há quem 
goste do gesto, quem fale do instinto, quem em tempos dissesse paixões, 
quem fale no intestino. [...] Eu conheço muito mal a arte. [...] Faço uns 
quadrinhos, o que me dá direito a ser tratado de artista plástico, e agora 
chamam-me intelectual português, e quem sabe se não me estragaram a vida 
toda ou se não me estragaram para toda a vida. Ou assim. E então artista 
plástico faço uns quadros. E os artistas plásticos têm de ser burros, o que é 
pelo menos a primeira coisa que as pessoas (certas) estão à espera (ainda) que 
eles mostrem. [...] Mas, então? Ah, pois convém não esquecer essas pessoas 
importantes que fazem esses quadros e esses livros e as músicas e que estão 
sempre tão isoladinhas, coitadinhas. (Isto porque há quem lhes ligue.) Porque 
afinal a arte é, ah, uma masturbação monumental e inundante, fecundadora 

                                                
125 Resposta de Álvaro Lapa à questão ‘o que é a arte?’. 
126 Resposta de Eduardo Batarda à questão ‘o que é a arte?’. 
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como Deus, toma, de um pequeno grupo de aventureiros vindos do exterior, 
os chamados Génios. (...) O melhor é decidirmos todos juntos, e nisso temos 
bons precedentes: ‘Eu sou a verdade.’ E a arte é uma coisa que faço nas horas 
vagas, pois, bem vistas as coisas, só tenho horas vagas. [...] Está visto: a arte ao 
serviço da vida, que é como quem diz da Nação, qual é a arte de serviço para 
hoje? Há ainda a arte que é fé ou a arte que é amor. [...] Também muito 
divertido é o jogo do ‘quem-pode-saber-o-que-está-em-cada-cabeça-eu-vejo-
me-diferente-do-que-tu-vês-tu-vês-diferente-do-que-ele, etc., etc. [...] Há 
perguntas que não se fazem. Pelo menos esta, já por não ser o tal ‘campo 
estéril’, mas por indissociável das outras todas, pois o único approach, por 
muito pessoal, é sempre pelo funcionamento. Talvez tudo isto seja 
considerado como fortemente revelador de um atraso mental” (in Dionísio, 
Faria & Matos, 1968: 27): 47-52). 

 
 A resposta de Batarda é desconcertante para aqueles que nutrem um amor tal pela 
arte, e que são incapazes de questionar o sistema de pensamento no qual se funda esse amor. 
Mais do que isso, sendo artistas, são incapazes de explicar de forma objectiva o seu princípio 
de funcionamento, sem que seja pela via da inspiração, da expressão ou da irracionalidade. 
O que está por detrás de cada uma destas possibilidades é a ideia do artista como alguém 
que obedece à força do génio e por isso se situa para lá de qualquer sistema de aprendizagem 
e de qualquer necessidade de se explicar. A segunda questão da situação da arte, expunha-o 
assim: 
 

“ (...) A verdade é que, hoje,  se julga muito que não basta, que não basta fazer, 
parece necessário explicar o que se faz: porquê certa escultura é de ferro velho 
ou plástico, que ‘significa’ determinado quadro abstracto, que razões há para 
modificar a pontuação e as regras da sintaxe, que sons estridentes são esses 
que saem de estranhas máquinas, electrónicas chamadas? Porquê? [...] E os 
artistas respondem ou não. [...] Será que, como disse um filósofo, eles, os 
artistas, ‘não sabem, mas fazem’? Cabe portanto aos não artistas saber?” 
(Dionísio, Faria & Matos, 1968: 53). 

 
 É nesta questão relativa ao processo da criação das obras que mais se faz sentir o mito 
romântico do artista como um génio e como um ser à parte e superior a todos os outros seres. 
“Acredito na inspiração”, são palavras de Nikias Skapinakis. Para este pintor, o artista era 
visto como “o intérprete privilegiado dos sentimentos e das razões colectivas”127 (in Dionísio, 
Faria & Matos, 1968: 74). A noção da arte como um campo autónomo, a teoria da arte pura e 
do artista como aquele que incorpora em si um mundo que exterioriza depois pela sua arte, 
são fenómenos recentes, que datam do século XIX. De acordo com esta teoria, a obra é 
somente o resultado da expressão do autor. O artista é então percebido como aquele cujas 
aptidões, ao invés de serem o resultado de um trabalho, são antes herdadas e manifestam-se 
sob a forma do dom. A inspiração é a metáfora utilizada para explicar o processo criativo, o 
qual, tal como o processo respiratório, vive da mecânica alternada entre a entrada e a saída 
de ar do organismo. Mas ser insuflado, no caso do artista, é mais do que acumular dentro de 
si uma substância que antes lhe era exterior. A linguagem da ‘graça’, de que se revestem as 
explicações que procuram mostrar o quanto o artista é um eleito, estão próximas do 

                                                
127 Resposta de Nikias Skapinakis às questões “Quais os problemas que a criação artística lhe põe? Qual a parte da 
razão e qual a parte da ‘inspiração’ quando cria? De uma maneira geral, que se passa quando cria?”. 
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inexplicável. Mas, afinal, o que importa não se conseguir explicar aquilo que já à partida se 
considera inexplicável, ou seja, o que interessa, afinal, não conseguir traçar uma 
racionalidade para a arte, se se acredita que esta não se pode aprender? O que leva a maior 
parte dos artistas a partilharem essa ideia de que para produzir uma obra têm de estar 
possuídos pela força arrebatadora de uma natureza que não controlam? O que alimenta esse 
culto ocidental pela obra e pelo autor? Como é que se tornou possível que o artista se 
implicasse a ele próprio na obra, de tal modo que esta é entendida como a expressão do seu 
‘eu’? O que leva, afinal, a que gerações de artistas que se colocam contra a escola porque 
crêem que na escola não se aprende a ser artista e, contudo, continuarem a escolher a escola 
como a alternativa única à sua formação? 
 Apelando ao imaginário do génio possuído por forças superiores a ele, para Natália 
Nunes, a ‘criação’ era percebida como um momento de sufoco de alegria. Sentia-se “um ser 
possuído pela revelação deslumbrante de algo que surge imediatamente como verdadeiro, 
avassalador, invasor, dominador, imperativo, irrecusável e inegável”. Antes deste momento 
de iluminação plena, poderá ter havido “breves instantes de antevisão, cintilações rápidas”. 
Em apenas duas frases era convocado o mito romântico do artista como aquele com uma 
“predisposição inata para funcionar como antena de captação de todas as vibrações do 
universo humano”128. Para o pintor Júlio Resende, a tarefa de “desvendar a complexa 
elaboração que se processa no momento da concepção e durante a realização de uma obra, 
temos de convir, não é tarefa nada fácil”129. A utilização da expressão desvendar pressupõe 
que há, portanto, algo implícito ou oculto, no processo de produção da obra. Nelson de 
Matos dizia que “a pergunta implica quase que um desnudamento” (in Dionísio, Faria & 
Matos, 1968: 78-80).  O ‘eu’ tornou-se num problema para o artista, como se tornou para a 
restante sociedade, e este, como já vimos anteriormente, é um problema específico da 
modernidade. A arte, ao contrário de outros campos, imaginou-se como aquele capaz de 
acolher as diversas manifestações e lutas pela identidade individual. Por essa razão, a 
pergunta acerca do processo criativo implicava ‘desnudamento’.  
 Os conceitos românticos de completude humana em termos de uma paixão 
arrebatadora ou do trabalho criativo, no contexto de uma vida interior rica continuam, ainda 
no presente, a constituir a noção de completude humana (Baumeister, 1987: 167). Deste 
modo, a questão do indivíduo parece residir numa dinâmica de autenticidade e de 
individualidade. Para Baumeister a gradual elaboração de um conceito de ‘eu’ como algo 
escondido, abstracto e elusivo é relativamente recente, mas contudo, naturalizou-se de tal 
modo que expressões como ‘find oneself’ ou ‘to be oneself’ se tornaram em senso comum. 
Em certa medida, a pergunta do inquérito em questão, abalava a evidência segundo a qual a 
obra só surgia num momento de ‘graça’ do artista. Por outro lado, afectava uma outra 
evidência: a da naturalidade com que a tarefa de encontro, de expressão ou da crise daquilo a 
que se chama ‘eu’, aparece no imaginário colectivo. É nestas grelhas de pensamento que se 
tornam possíveis as afirmações que vimos anteriormente, ou a que a seguir se transcreve: 
 

“A inspiração, aquilo a que chamarei fluxo interior que se cria dentro do 
complexo que é a personalidade artística, e que a possui e a domina, é o que 
conta sobremaneira no aparecimento do fenómeno artístico. A ‘inspiração’, 

                                                
128 Resposta de Natália Nunes às questões “Quais os problemas que a criação artística lhe põe? Qual a parte da 
razão e qual a parte da ‘inspiração’ quando cria? De uma maneira geral, que se passa quando cria?”.  
129 Resposta de Júlio Resende às questões “Quais os problemas que a criação artística lhe põe? Qual a parte da 
razão e qual a parte da ‘inspiração’ quando cria? De uma maneira geral, que se passa quando cria?”. 
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como factor instintivo, é o que define diferencialmente o artista do não 
artista”130 (in Dionísio, Faria & Matos, 1968: 77). 

 
 Contra este mito reagiam Jorge de Sena, Álvaro Lapa e Eduardo Batarda. Lapa via na 
questão “um articulado” e como tal parecia-lhe imprudente tomá-lo por justificado. Para ele 
a ‘criação artística’ não existia senão como um mito. Em lugar de criação artística preferia 
considerar antes “um comportamento, um estado de percepção "aberto, e talvez inclusivo de 
mais dados que os que qualitativamente identificam outros estados anteriores, ou 
marginais”131. Jorge de Sena, como escritor e como crítico, considerava já “superada a velha 
questão da ‘razão’ e da ‘inspiração’”. Para Sena esta questão era herdada das “polémicas 
classico-românticas entre camadas da burguesia oitocentista”132 (in Dionísio, Faria & Matos, 
1968: 84, 95). E Eduardo Batarda, uma vez mais, reagia à pergunta com uma ironia crítica: 
 

“Não sei se já me teria alguma vez passado pela cabeça que eu, Eduardo 
Batarda, crio. Vou repetir: que eu, Eduardo Batarda, crio. E agora que me 
lembro, vistas todas as coisas, crio mesmo. Bom. Crio quadros, crio-os desde 
pequeninos, vejo-os crescer e só lhes digo que até me fazem velho. [...] E não, 
não sei mais do que isto, fazer criação de quadros.  Não gosto muito. É como 
ter jacarés na banheira. Et ça mord: e pior, pior, é haver tanta gente cúmplice, a 
pintura é uma maçonaria, uma mão negra, um clube de bairro: há tanta gente 
que gosta de quadros. Pinto um quadro para matar a má consciência que ele 
me deixa, por ser quadro, que não por meu. Para mostrar (gostava eu) que 
quadro é bicho raro, muda de cor, e, se não faz mal a ninguém, também não 
cura doença. Para mostrar que quadro é coisa que talvez não venha tanto a 
propósito como se poderia pensar. 
Mesmo pensando ainda em quadro – coisa-para-olhar-para, quem sabe até se 
não gostaria eu mais de fazer outros objectos-para-olhar? Mas, por muitas 
razões, entre as quais a importante que é o dinheiro, faço pintura, pintura 
aplicação de pigmentos sobre superfícies quadrangulares de madeira ou tela 
(ou por vezes pano de lençol –isto é uma confissão total). [...] E a ‘inspiração’, 
se cá está, é bem vigiadinha”133 (in Dionísio, Faria & Matos, 1968: 112-114). 

 
 Aqueles que produzem a arte, que produzem obras culturais, falam da cultura para 
si, mas falam também da cultura para os outros. E, ao contrário destes três últimos artistas 
aqui citados, não se imaginam fora do território da predestinação. Afinal, como diria Maria 
Keil, educada ainda “no preconceito da vergonha de ser artista”, num tempo em que “um 
artista era um destrambelhado, um inútil”, “os problemas da criação artística são confusos” e 
não saberia como os definir. Para a artista, a palavra criação era o equivalente de ‘génese’. O 
que ela fazia era apenas ‘trabalhar’134 (in Dionísio, Faria & Matos, 1968:115). Embora o artista 

                                                
130 Resposta de Armando Ventura Ferreira às questões “Quais os problemas que a criação artística lhe põe? Qual a 
parte da razão e qual a parte da ‘inspiração’ quando cria? De uma maneira geral, que se passa quando cria?”. 
131 Resposta de Álvaro Lapa às questões “Quais os problemas que a criação artística lhe põe? Qual a parte da 
razão e qual a parte da ‘inspiração’ quando cria? De uma maneira geral, que se passa quando cria?”. 
132 Resposta de Jorge de Sena às questões “Quais os problemas que a criação artística lhe põe? Qual a parte da 
razão e qual a parte da ‘inspiração’ quando cria? De uma maneira geral, que se passa quando cria?”. 
133Resposta de Eduardo Batarda às questões “Quais os problemas que a criação artística lhe põe? Qual a parte da 
razão e qual a parte da ‘inspiração’ quando cria? De uma maneira geral, que se passa quando cria?”. 
134 Resposta de Maria Keil às questões “Quais os problemas que a criação artística lhe põe? Qual a parte da razão e 
qual a parte da ‘inspiração’ quando cria? De uma maneira geral, que se passa quando cria?”. 
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trabalhe sobre a obra, um e outra, são coisas diferentes e uma teoria da produção da obra não 
poderia nunca senão solucioná-la a ela, “e não ao autor, que nada aí fruirá de autenticamente 
revelador”, como argumentaria Álvaro Lapa135 (in Dionísio, Faria & Matos, 1968: 185). 
 Para Pierre Bourdieu o campo da produção cultural não pode ser devidamente 
percebido sem que se estudem as posições e as tomadas de posição dos diferentes actores 
nesse campo, mas este último, não poderá também deixar de ser visto como um campo cujas 
fronteiras definem identidades específicas. Deste modo, a obra tomada no isolamento de si 
mesma como se fosse produzida num mundo à parte não fornecerá qualquer explicação que 
justifique a sua existência ou necessidade. Mas esta é, todavia, a visão partilhada por todos 
aqueles que, como já vimos, consideram a arte a partir de um olhar puro. Keil dava 
resumidamente conta desta crença nas potencialidades e existência daquilo a que chamamos 
obras de arte, apontando três agentes no campo artístico: 

“A solução é deixar os artistas trabalhar, os críticos criticar e o público 
acreditar nuns e noutros. E os artistas e os críticos em si próprios, claro”136 (in 
Dionísio, Faria & Matos, 1968: 281). 
 

 Do que se fala é da crença colectiva na arte, possível apenas por um sistema de 
produção, de recepção e de exibição das obras e pelo funcionamento do artista como sujeito 
individualizado, autor de uma obra. Ainda, e como refere Bourdieu, da crença na arte e da 
criação de valor para a obra de arte: 
 

“given that works of art exist as symbolic objects only if they are known and 
recognized, hat is, socially instituted as works of art and received by 
spectators capable of knowing and recognizing them as such, the sociology of 
art and literature has to take as its object not only the material production of 
the value of the work or, which amounts to the same thing, of belief in the 
value of the work” (Bourdieu, 1993 c: 37). 
 

 N'As Regras da Arte Bourdieu (1996) considera a possibilidade de uma análise 
científica da obra poder destruir o prazer estético, mas esse é o preço a pagar pela 
desmistificação do culto do artista e da obra de arte. Ao mostrar que o campo artístico é, 
simultaneamente, campo de lutas e campo de forças, o sociólogo torna explícita a ideia de 
que a legitimidade que uma obra ou uma forma de fazer ou de falar sobre a arte, mais do que 
universais inevitáveis, são antes o resultado de arbitrariedades várias. É certo que o próprio 
trabalho de Bourdieu se assemelha a uma teoria de evolução Darwiniana, na medida em que, 
para  ele a história do campo (artístico) é a história das lutas por um monopólio e pela 
imposição de categorias legítimas de percepção e de apreciação da obra (Bennett, 2007 b: 
164). No entanto, a imposição de novos padrões ou novos modos de fazer e de entender a 
arte, não anula a presença dos anteriores. ‘Fósseis de outra época’137, é a expressão utilizada 
pelo autor para se referir àqueles pintores que no Paris de final de século XIX apresentavam 
trabalho segundo um modus operandi que havia sido o próprio da geração anterior de 

                                                
135 Resposta de Álvaro Lapa às questões “Pinta de um jacto? Parte de uma composição geral ou parte do 
pormenor para a elaboração do quadro?”. 
136 Resposta de Maria Keil às questões “Qual a importância da crítica na actividade artística? Acha que o criador 
se está a tornar cada vez mais crítico, e o crítico cada vez mais criador? Qual a sua influência na produção 
artística?”. 
137 “Fossils of another age, these painters who do in the present what was done by the avant-garde of the past (just 
like forgers, but on their own account) make an art that is not, if one may say so, of their age” (Bourdieu, 1996 b: 
150). 
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vanguarda. Deste modo, como é visível nos vários extractos das respostas dos artistas 
portugueses aqui reproduzidas, a idade biológica dos pintores, continuando a usar a 
expressão de Bourdieu, não coincide com a sua idade artística. Isso mesmo continua a ser 
visível quando os artistas portugueses são questionados sobre o papel a importância da 
crítica.  
 A crítica surge como a instância de mediação entre as intenções do autor e o público. 
O cineasta Manuel de Oliveira dizia que “a actividade crítica é fundamental para discernir o 
bom do mau”. Deveria, para tal, e em primeiro lugar, descobrir na obra de arte “as 
particularidades e a última intenção” do autor. O papel da crítica era, portanto, pedagógico e 
moral: “a crítica poderá estabelecer um diálogo entre o autor, a obra e o público e ajudar o 
público a compreender a obra e as intenções do autor e ajudar o próprio autor a encontrar-se. 
Será como um eco na consciência deste”138. Mas já para Eduardo Lourenço o papel da crítica, 
ou antes, a sua actividade face a uma obra teria de ser a da consciência primeira de estar 
diante de algo semelhante ao jardim dos caminhos que se bifurcam, de Jorge Luís Borges. A 
crítica não se deveria iludir com a possibilidade de encontrar um sentido para a obra: “nós 
inventamos enquanto leitores atentos os caminhos sem cessar bifurcantes que nos dão a 
ilusão que a obra é nossa substância e como tal a ‘compreendemos’ no momento exacto em 
que através dela nós acedemos ao contrário, ao mais luminoso obscurecimento da nossa 
relação com o mundo”139 (in Dionísio, Faria & Matos, 1968: 260, 264). Não se mostrava 
possível, então, uma explicação para a obra. Porque essa explicação por certo anularia o 
prazer encantado do culto da arte. Nos dois casos aqui expostos, a crítica é, no primeiro, a 
possibilidade de iluminação da intenção do autor (não do campo nem dos processos que 
tornam possíveis a produção da obra), no segundo, ela será sempre uma leitura possível (de 
conteúdos), que nunca se aproximará daquilo que a própria obra ‘diz’. 
 Eduarda Dionísio num texto cujo título é revelador do seu carácter crítico ‘Artes para 
que vos quero’ (2000), pergunta como é que a arte que se propõe transformar o mundo, o 
pode fazer continuando a operar segundo modos de fazer e de pensar inventados no século 
XIX?: 
 

“Como é que nos podemos ‘contentar’ com um romance escrito hoje como no 
século XIX se escrevia (e há muitos assim...) ou uma pintura que tenha como 
modelo o naturalismo académico (e ainda as há, umas verdadeiras e outras a 
imitar)? Como pode um objecto assim apontar para a transformação do 
mundo, ‘encher as medidas’ (e não é isso que a Arte se esforça por fazer, 
‘encher a medidas’) de quem quer uma transformação do mundo, seja ela qual 
for?” (Dionísio, 2000: s/p). 
 

 O cenário com que nos deparamos mostra o quanto as regras do jogo que se 
impuseram no campo artístico desde os finais do século XIX continuam operativas, mesmo 
depois de acontecimentos no campo da arte como os ready-mades de Duchamp. Há artistas 
que pelo seu trabalho e pela forma de falar acerca dele, colocam em evidência isso mesmo, 
desnaturalizando quer a ideia de originalidade do autor, quer a da arte como uma 
experiência sagrada. Num texto de introdução do catálogo da sua exposição como bolseiro 
                                                
138 Resposta de Manuel de Oliveira às questões “Qual a importância da crítica na actividade artística? Acha que o 
criador se está a tornar cada vez mais crítico, e o crítico cada vez mais criador? Qual a sua influência na produção 
artística?”. 
139 Resposta de Eduardo Lourenço às questões “Qual a importância da crítica na actividade artística? Acha que o 
criador se está a tornar cada vez mais crítico, e o crítico cada vez mais criador? Qual a sua influência na produção 
artística?”. 
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da Fundação Calouste Gulbenkian, em 1975, Eduardo Batarda explicava o seu processo de 
produção artística e advogava para a sua pintura “um comentário permanente ao estado 
actual das artes visuais” (Batarda, 1975: s/p). Dizia logo à partida que nenhum dos seus 
quadros se mostrava como a ‘própria coisa’, mas era antes  num processo de 
intertextualidade que se ia construindo: 
 

“Trata-se de citações, de citações de citações, e, indo por aí fora, de auto-
citações. Nem será aqui paradoxal afirmar que – por exemplo ao nível das 
‘imagens’ utilizadas – todas elas são por mim inventadas” (Batarda, 1975: s/p). 

 
 Este artista assume a sua posição de autor, mas o autor que ao contrário de fazer da 
pintura o instrumento de expressão do ‘eu’, implica-se a si por um trabalho dentro do 
próprio campo e do seu estado, num tempo que é o dele. A pintura contém, neste sentido, o 
seu próprio arquivo. Para Joaquim Matos Chaves, num artigo publicado na Revista Arte 
Opinião, num número subordinado ao tema da condição do artista, depois dos ready made 
de Duchamp, iniciara-se um outro entendimento do que a arte era e isso era o resultado de 
uma nova permissividade face ao artista: 
 

“Permissividade esta que coloca o artista numa situação que tem tanto de 
‘maldita’ como o de sagrada, no sentido de prestigiosa.  Sem um estatuto 
social desta natureza o artista não poderia experimentar de maneira tão 
radical pois só raramente os ‘arranjos’ da sociedade propiciam tal posição, 
possibilitadora da subtracção da arte à sua missão adjectiva, religiosa, cívica 
ou outra” (Chaves, 1980: 32). 

 
 Nesse mesmo número da revista era publicada a transcrição de um debate entre 
artistas de diferentes áreas: literatura, cinema, pintura, música, arquitectura. A capa da 
revista representa os oito intervenientes no debate em cima de uma bicicleta e como legenda: 
“A condição do artista. ‘Artista por gosto?!... – gosto mais de andar de bicicleta!’”. A frase diz 
respeito à intervenção de Eugénio Mello e Castro, em resposta à opinião de Urbano Tavares 
Rodrigues relativamente ao facto de o escritor ‘escrever por gosto’. Para Mello e Castro, a 
escrita não era nem um ‘acto lúdico’, nem se relacionava com a ‘própria satisfação’ do autor, 
não se confinava nem ao ‘diletantismo’ nem ao ‘amadorismo’. Porque se fosse uma questão 
de mero gosto, então “gosto muito mais de andar de bicicleta!”, afirmava Mello e Castro (in 
Arte Opinião, 1980: 36). A questão da instabilidade do artista como factor favorável à criação, 
era vista pelo escritor como uma derivação dos mitos românticos do artista.  
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                                                                                    Fig. 40 – ilustração da capa de Arte Opinião nº 11, 1980 
 
 O cenário que nos é dado a observar, a partir quer do inquérito acima citado, quer das 
entrevistas aos artistas portugueses, mostra-nos o quanto a identidade das belas artes se vem 
fazendo, desde o século XIX, não tanto pela oposição entre as artes mecânicas e as artes 
liberais, mas antes, pela definição, dentro das próprias artes liberais, de um lugar para as 
belas artes como aquele que Maria Teresa Cruz definiu como o lugar das ‘artes do génio’. 
Para a autora, “no essencial, o que está em causa é, não uma distinção relativamente ao mero 
trabalho da mão, mas uma distinção relativamente  à fixação das regras do fazer e da 
produção em geral. Neste sentido, as belas artes buscam um estatuto não apenas distinto do 
das ‘artes mecânicas’ mas de toda a produção sistematizável num saber transmissível e 
objectivável” (Cruz, 1998: 477, 478). O artista moderno, herdando o carácter do génio, é 
aquele cuja regra se define pela ausência da regra. 
 A viagem que temos vindo a fazer permite-nos perceber que dificilmente o artista se 
coloca a ele próprio numa posição de auto-análise, adquirindo sentido as palavras de 
Bourdieu (2005) a respeito da objectivação dos intervenientes num determinado campo. Por 
um lado, parece haver um reduzido interesse em objectivar as regras do jogo, por outro lado, 
essa situação, quer viva do mito da inexplicabilidade, quer da especificidade, quer da magia 
quer do dom e da genialidade, apenas é tornada possível porque, para lá daqueles que 
participam directamente nessa 'illusio' artística, há todo um grupo que lhe é exterior, 
definido pela sua condição de falta face à possibilidade de experienciar os encantamentos 
desse mundo da arte. Mas nem todos os artistas portugueses, mesmo antes da segunda 
metade do século XX chegar, viveram no estado de cegueira do autor. Exemplo disso é 
Almada Negreiros. Tomem-se as suas palavras de desconstrução dos ‘génios’: “Artista nato 
mais do que comodista é de ordem supersticiosa. E a inteligência humana manda que não 
haja artistas natos. Segredos, também os há mas, são segredos” (Negreiros, 1972 a: 106). A 
terminar este capítulo, uma imagem que constituía uma ilustração da revista Arte Opinião. 
Utilizando o conceito de Mitchell (1986) de imagem-texto, múltiplos significados confluem 
no significado aqui exposto. Gostaria apenas de relançar um dos eixos de análise desta tese, o 
do artista como um génio, que faz derivar o génio como uma tecnologia de governo.  
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                                                                                        Fig. 41 – ilustração de Arte Opinião, nº 16, 1982 
  
Após esta análise, que pretende fazer a passagem de uma genealogia do génio para uma 
compreensão do presente, irei agora centrar-me, e antes de contextualizar o ensino artístico 
de Belas Artes em Portugal durante o século XIX e inícios do século XX, numa possível 
arqueologia da pintura. Devo relembrar os meus leitores que não é numa história 
institucional que me foco, mas muito mais numa história engajada com fabricações de modos 
de ser e de pensar. 
 
 
As condições de possibilidade do discurso da arte 
 

"No es a partir de su individualidad corpórea por lo que las personas 
desarrollan, sin más, 'naturalmente', su exploración y racionalidad estética. 
El desarrollo del 'saber artístico' no es un proceso individual, sino histórico, 
pues sus procesos competen a una racionalidad que ha de constituirse a partir 
de creencias heredads (supraindividuales), y no sólo a partir de experiencias 
individuales (que, en todo caso no existen sino como formaciones culturales, 
mediatizadas por aquellas creencias y saberes supraindividuales)" (Moraza, 
2003: 20). 
 
 

Em A arqueologia do saber, Michel Foucault lançava as directrizes para uma possível 
arqueologia da pintura. Falava em perceber se conceitos que têm uma tradução material nas 
linhas, nas formas, nos contornos, na cor, no espaço, nas distâncias, nas profundidades, nos 
volumes, na luz, não eram, eles mesmos, objectos de enunciação, quer dizer, analisar se não 
seriam objectos de discurso. E se, “o saber resultante dessa prática discursiva não foi talvez, 
inserido em teorias e especulações, em formas de ensino e em receitas, mas também em 
processos, em técnicas e quase no gesto do pintor” (Foucault, 2008: 217). O objectivo não 
seria, evidentemente, mostrar que a pintura é uma certa forma de dizer, de representar, de 
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significar, de expressar sem ser pelo uso da palavra. Muito pelo contrário, tratava-se de 
mostrar que em pelo menos uma das suas dimensões a pintura é uma prática discursiva, que 
se serve do discurso, da palavra, que usa de técnicas precisas e que provoca determinados 
efeitos. Nesta perspectiva a pintura é constantemente atravessada pela ‘positividade de um 
saber’. Ela própria constitui o seu arquivo como aquilo que pode ser dito e aquilo que é 
visível, como o conjunto das regras da sua apresentação visual. 

O saber que define o regime moderno da pintura é discursivamente construído a 
partir de um modo de ver e de dizer que considera a pintura como um objecto e um produto 
de um modo de fazer e de uma forma de ser artista na modernidade. Os elementos que ainda 
hoje determinam a discursividade formal da pintura encontram a sua razão nessas 
gramáticas que tomam a composição, a luz, o desenho, o tema, por eixos centrais da 
representação visual. É certo que a modernidade de inícios de século XX vem ‘desestabilizar’ 
a organização óptica e vem afirmar o primado da plasticidade sobre a representação clássica 
codificada. Mas os códigos instalam-se, daí em diante, na subjectividade do próprio artista. 
Uma arqueologia do visível procuraria, então, perceber as mudanças operadas nas formas de 
dizer, de ver e de fazer, a partir de grelhas de possíveis. Shapiro (2003) argumenta que uma 
tal arqueologia se instaura no questionamento das estruturas e dos vários diagramas que 
constituem os 'nervos' dos regimes de visualidade.  

Para procurar perceber de que modo se instala em Portugal a necessidade de um 
ensino artístico em academias ou escolas de arte, pareceu-me que deveria procurar 
compreender de que modo emergiu um discurso sobre as artes, mesmo antes da instituição 
oficial daquilo que viriam a ser as academias de belas artes. Os textos que iremos aqui 
analisar são a imagem dessa positividade de um saber produtor de efeitos de verdade 
específicos. E será igualmente nas formas de ensino e nos códigos da prática que se 
encontrará o 'dito' sobre a possibilidade de um regime do visível. No essencial, trata-se de 
perceber de que modo o saber se encontra incorporado nas atitudes, gestos, processos, 
técnicas, formas de dizer do próprio artista. Estas formas não se encontram isoladas na 
'interioridade' do sujeito, mas são, antes, o trabalho no interior de um contexto 
discursivamente construído e limitado. Não há, por isso, uma 'visão pura' nem um 'gesto nu', 
no dizer de Shapiro (2003), mas antes, e na esteira de Foucault, jogos de possíveis que 
funcionam como eventos na formulação de devires. 

José da Cunha Taborda140, na tradução que faz, em 1815, do Tratado italiano de 
Prunetti, Regras da Arte da Pintura, expressava o desejo de ver escritas na língua portuguesa 
"as regras mais importantes da Pintura, explicadas com tanta precisão, sem omitir nada do 
essencial, com tanta ordem, e descrição, com tanta propriedade, com tamanha clareza, e 
graça, e tanto daquele puro, e finíssimo gosto", que pudesse servir como guia aos 'amadores 
da Arte' (Taborda, 1815: s/p). A escrita da arte e das formas de aprender as técnicas da 
prática artística articulam esse par conceitual verdade-visualidade, a lembrar-nos o quanto a 
manifestação de uma verdade continua ainda hoje tão dependente do olho que pode ver e do 
que o olho pode ver. Ademais, estes discursos são expositivos no sentido que mostram os 
modos pelos quais se dá a ver, fazendo a ponte entre uma teoria e uma prática possíveis 
apenas nessa malha discursiva que as inteligibiliza. Enquanto professor, Taborda via com 
pesar "andarem vagando" os seus "alunos ansiosos por encontrar fontes, em que bebendo 
sólidos princípios pudessem tirar proveito no estudo" da Arte. Nada se havia publicado, em 

                                                
140 Taborda (1766-1834) frequentou a Aula Régia de Desenho, estudou figura com Joaquim Manuel da Rocha e 
arquitectura com José da Costa e Silva. Foi aluno da Academia de Roma, de 1788 a 1796, tendo sido discípulo de 
Labruzzy e António Cavalucci. Foi professor, a convite de Pina Manique, da Escola de Pintura do Castelo de 
S.Jorge. 
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Portugal, "capaz de instruir, e regular a mocidade". As prendas da adolescência141, via-as como 
uma obra em falta de 'adequadas' e 'proveitosas' noções, ainda que contendo coisas úteis, 
mas sem desenvolvimento de métodos (Taborda, 1815: xi).  

Até 1836, ano da fundação das Academias de Lisboa e do Porto, o ensino artístico foi-
se desenvolvendo em experiências pontuais ou nas várias obras que se iam fazendo no país e 
que funcionavam como laboratórios de aprendizagem das artes, nomeadamente na formação 
de canteiros, carpinteiros, pedreiros, escultores ou pintores. No parlamento português, corria 
o ano de 1823, e já era clara esta ideia de que as obras públicas sempre haviam sido 
consideradas “como o viveiro das Belas Artes, e Ofícios Fabris, e como o amparo de todos os 
operários que sobram das Obras particulares” (debate parlamentar de 14-01-1823). Era a 
propósito do orçamento dessas mesmas obras que se denunciava a situação. Além das obras 
correspondentes à respectiva repartição, também a Casa da Escultura e a Casa do Risco se 
alistavam nos encargos. O ensino das artes era feito, portanto, à margem de instituições 
específicas vocacionadas para a sua aprendizagem, ao contrário do que sucedia já um pouco 
por toda a Europa.  

Mas o discurso da crise não se evapora com o aparecimento das Academias. “Sempre 
o mesmo abandono, desamparo, indiferença” (Samodães, 1893: x). As palavras são do Conde 
de Samodães na abertura a uma das Exposições anuais de trabalhos dos alunos da Academia 
de Belas Artes do Porto, mas transformaram-se elas mesmas no slogan histórico de todo o 
ensino artístico em Portugal. Joaquim de Vasconcelos por várias vezes traçou a paisagem de 
irrealizações e mesmo ‘destruições’ no que ao ensino e educação artística em Portugal diria 
respeito: 
 

“A indiferença da maioria e da minoria culta que, longe de aumentar a 
herança do passado com novos monumentos artísticos, nem conserva o que 
herdou e assiste, indiferente, à ruína que as mãos nacionais põem em obra, à 
dispersão, à alienação de outras obras de arte, em troca do ouro estrangeiro. 
Pelo outro lado, em tudo o que essa maioria cria se nota o cunho do mau 
gosto, para não dizer da barbárie, e a falta dos primeiros elementos do senso 
artístico” (Vasconcelos, 1877 a: 4). 
 

Nas suas palavras fica a crítica aguda a um ensino artístico que, existindo, não 
produzia os resultados desejados, e é no desenvolvimento de narrativas de salvação como 
aquela que aqui se desenvolve que se afirma a ideia da tradição e da excepcionalidade da 
arte. Mas também histórico é o discurso da adversidade como móbil criador. “São enormes 
as dificuldades das artes plásticas”, continuava Samodães no discurso atrás aludido, mas era 
também esse rigor que permitiria que a “vontade inquebrantável” do artista, bem como um 
“estudo sustentado”, a cada passo vencessem, tornando evidente a sua importância e o 
carácter excepcional do “verdadeiro artista”, ou seja, daquele que, tal “como o poeta”, “só se 
revela quando se sente animado por esse ardor e entusiasmo, que o impele a penetrar nos 
domínios infindos do ideal” (Samodães, 1892: viii). 

A partir do século XVIII assiste-se à tradução de tratados e obras teóricas sobre as 
artes, como o de Taborda, mas poucos eram ainda os futuros artistas que, aspirando a ser 
pintores, escultores ou arquitectos, rumassem a Roma para aí obter a sua formação. Machado 
de Castro no Discurso sobre as utilidades do Desenho denunciava a situação. A falta de 
protecção oficial das artes pela criação de estabelecimentos de ensino ou instituindo bolsas 
de formação no estrangeiro, eram a causa principal do pouco desenvolvimento das artes no 

                                                
141 Analisámos já esta obra publicada em 1749. 
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país. A falta de protecção conduzia, inevitavelmente, à falta de instrução, mas também ao 
pouco reconhecimento da arte em termos sociais: 
 

“Eis para que serve a protecção. Ela distingue o Artista. Esta distinção 
aumenta o valor do quadro, e o painel, tornando-se mais precioso, também 
contribui com mais eficácia para a celebridade do seu Autor” (Castro, 1788: 
17). 
 

Este excerto anuncia aquilo que viria a ser um mercado da arte com as suas regras de 
funcionamento, contendo embrionariamente a figura do artista que haveria de se instalar 
mais à frente, no decurso da modernidade. À obra de arte começava a associar-se a figura do 
seu criador, como vimos a propósito da consolidação da imagem artista-autor. 

Cirilo Volkmar Machado escreveria uma obra sobre pintura em torno de  
Conversações. Lízio, no seu primeiro diálogo com Honorato, dizia desconhecer a Pintura. 
Era-lhe  “naturalmente afeiçoado”, mas entendia-a “como uma superfluidade curiosa” que 
em Portugal tinha pouco “apreço”, exceptuando pela acção de “alguns Grandes que 
tomaram por timbre a urbanidade, e um pequeno número de amadores” que estimavam 
certos artistas. De resto, a palavra pintor parecia ser, no país, “mal soante” (Machado, 1794: 
10, 11). 

Perante este cenário que se tem vindo a expor, não poderemos decerto falar numa 
forte teorização das artes em Portugal, mas à passagem do século XVIII para o XIX 
começamos a notar que as várias tentativas de institucionalizar o ensino das artes, começam 
a ser acompanhadas por uma maior reflexão sobre a própria prática da arte. Os territórios 
discursivos que então se começaram a formar obedeciam a regras específicas do dizer, muito 
próximas ainda da ut pictura poesis, quer dizer, tal como a poesia, assim seria a pintura142. 
Deste modo, as correntes estéticas que iam ganhando terreno no estrangeiro permaneciam 
em grande medida desconhecidas da classe dos artistas portugueses. Ainda assim vão-se 
referindo autores como Mengs, Winckelmann, Batteaux, Du Bos ou Couchin, mas quase 
sempre sem se abandonar as referências a Aristóteles, a Platão, a Plínio, a Cícero ou a 
Horácio. No plano das traduções, António Ribeiro dos Santos, à passagem para o século XIX, 
traduziria, por exemplo, as duas primeiras partes do Discurso sobre Música, Pintura e Poesia da 
obra de James Harris. Em 1801 traduzia-se do francês, O meio de se fazer pintor em três horas, e 
de executar com o pincel as obras dos maiores mestres, sem se ter aprendido o desenho. O título abre-
se a interpretações que antecipam a recusa da aprendizagem das artes, não tanto pela 
solidificação da ideia de um ‘dom natural’, mas pelo desvelamento dos ‘segredos’ da arte. 
No mesmo ano era dada à estampa a tradução anónima de Sculptura, or, the history and the art 
of chalcography, and engraving in copper, da autoria de John Evelyn. O Ensaio sobre a Crítica, de 
Alexander Pope ver-se-ia traduzido em 1810, pelo Conde de Aguiar, em 1812, pela Marquesa 
de Alorna (Barão, 2006).  

Em 1815, era Prunetti que via as suas regras da pintura em português. Pela mesma 
altura, Machado de Castro escrevia o seu Dicionário de Escultura. Em 1817, Cirilo Volkmar 
Machado escreveria a Nova Academia de Pintura, mas antes ainda de chegar o século XIX tinha 
já dado à estampa as Conversações sobre a Pintura, Escultura e Arquitectura, escritas, e dedicadas 
aos Professores, e aos Amadores das Belas Artes. 

                                                
142 Nas regras da arte da Pintura, definia-se logo à abertura o seu campo de acção e entendimento: "A Pintura é 
uma imitação dos objectos visíveis da natureza, representada em superfícies planas de várias cores, na sua maior 
perfeição. É semelhante à Poesia, que descreve as coisas naquele estado de excelência, que deveriam ter" 
(Taborda, 1815: 1). 
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Os escritos que iam surgindo, ora pela via das traduções, ora pela de textos de 
autores portugueses, eram produzidos a partir de dentro, quer dizer, por aqueles que se 
dedicavam às práticas artísticas, e parecia ser esta a condição para a produção de um 
discurso autorizado sobre as artes. Se atentarmos nestas publicações que são anteriores à 
existência de um ensino artístico com carácter sistemático, verificamos que possuem uma 
forte intenção de transmitir um saber. Não são pedagógicas num sentido moderno do termo, 
mas dirigem-se, indubitavelmente, à profissionalização de uma classe, por um lado, a 
alimentar um certo ‘amor pela arte’, por outro lado.  

Este capítulo pretende ser apenas um ensaio de aproximação ao arquivo que constitui 
a possibilidade do próprio ensino artístico de belas artes. É na certeza de uma não 
transcendência do discurso que considero, por exemplo, as estampas, os quadros, as estátuas 
e os objectos que se constituem como os modelos por excelência de um aprender a fazer arte, 
tidos alguns deles como obras de ‘génios’ ou de ‘mestres’. Não são as questões da autoria ou 
da subjectividade que me interessam, mas antes os seus processos de funcionamento. Que 
tecnologias operam por detrás do trabalho disciplinar da cópia? E da originalidade? E do 
domínio de uma gramática específica? Como se desenham os recortes do sensível a partir 
das enunciações estéticas? Como se estabelece a verdade da arte? O arquivo de que aqui se 
fala é ele próprio o recorte do dizível e do visível, e a sua positividade assenta na legitimação 
daqueles que se constituem como a grande galeria da genialidade. É essa galeria de génios 
que determina o que é dito e o que pode ser dito num espaço do verdadeiro: "somente aos 
grandes mestres toca o dar regras de qualquer arte; só eles conhecem com perfeição as 
delicadezas, que aos demais escapam, e por seus talentos, e reputação imprimem no público 
o selo da autoridade em tudo o que escrevem" (Taborda, 1815: xiii). Também Machado de 
Castro, no seu Dicionário de Escultura nos remete para essa mesma zona de racionalidade. O 
propósito era o de definir o ‘Gosto’ a partir da oposição binária, ‘bom’ ou ‘mau’. O bom 
gosto consistia “na sábia imitação da Bela Natureza reunida; em que os sábios Gregos foram 
admiráveis, e por isso as suas obras ainda hoje são os modelos preferíveis a tudo” (Castro, 
1937: 49, 50). 

Apesar de toda a dinâmica discursiva antecessora da fundação das Academias de 
Belas Artes, dir-se-ia que após a sua fundação, esmorece a necessidade de teorizar sobre as 
artes ou de, pelo menos, incorporar na vertente do ensino artístico de belas artes, uma forte 
componente teórica. A verdade da arte fixava-se na gramática de uma estética formal. A 
passagem de um regime académico a um regime vocacional das artes haveria de colocar a 
tónica mais no saber-fazer (de acordo com uma gramática da interioridade do artista) do que 
no saber-dizer esse fazer. Vimos já como o 'artista livre' incorpora em si mesmo o génio. Mas 
levanta-se a inevitável questão da escola: para que serve uma escola de algo que não se 
ensina? Será este o grande paradoxo do ensino artístico de Belas Artes na passagem para o 
regime vocacional das artes. E que a teoria permaneceu grandemente exterior ao ensino na 
escola não é uma constatação do século XIX. É uma repetição histórica. Tomem-se as 
palavras de Eduardo Batarda acerca do papel e do lugar da teoria na formação do artista da 
segunda metade do século XX:  
 

“A teoria tinha um papel menor e ocupava muito poucas horas do curso, o 
entendido hoje por teoria não existia, era uma história de arte menos 
desenvolvida, ignorando muitas descobertas realizadas, assumindo 
generalidades não aceites hoje em dia e a estética era uma cadeira só de um 
ano” (Batarda, 2003: 109). 
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Uma escola que não fornecia o que se julgava essencial à formação do artista porque 
continuava no lugar, na segunda metade do século XX, que o século anterior construira, 
também ele já anacronicamente relativamente à contemporaneidade do Paris de então. 
Institucionalizara-se aquilo que no final do século XIX apenas se pressentia: a ‘pescadinha de 
rabo na boca’143 de que ser artista era ser do contra, e ser do contra era ser culto, e que ser 
culto era ser criativo, e que ser da cultura era ser do artístico, e ser do artístico era ser do 
contra. Ser artista moderno iria estabelecer-se como o não ser artista académico e não ser 
académico era ser livre de regras. 

Numa relação de compêndios utilizados nas diferentes aulas da Academia de Belas 
Artes do Porto, datado de 1861, pode ler-se que “nas aulas de Desenho Histórico, de Pintura 
Histórica e de Escultura, não há compêndios porque o estudo nestas três aulas é todo 
prático”144. Na Aula de Perspectiva seriam ditados os princípios que depois se colocariam em 
prática. Na Aula de Anatomia pictórica, as anotações seriam feitas nas cópias que os 
estudantes executariam das estampas do tratado de Giuseppe del Medico. Arquitectura 
Civil, por seu lado, parecia possuir uma maior componente de estudo, pelo que se usavam os 
tratados de Blondel, de Durand, de Rondelet e de Leonce Reynaud. 

É surpreendente esta aparente pouca necessidade de referências teóricas que 
informassem a prática artística, colocando-se, deste modo, na figura do professor toda a 
responsabilidade de transmitir não só um saber fazer como também a responsabilidade de 
em si conter todo um conjunto de referências que lhe permitisse discutir, discursar, sobre 
aquilo que vinha sendo a teoria da arte. Mais surpreendente ainda é analisar os textos 
produzidos por esses professores de belas artes, logo após a fundação das academias, no que 
respeita à elaboração do programa das disciplinas a seu cargo, como de seguida 
analisaremos. Mas contudo esta atitude de ‘desintelectualização’ do artista é ela mesma uma 
estratégia envolvida nas regras de funcionamento do campo artístico. Em 1860, a propósito 
da Reforma da Academia de Belas Artes de Lisboa, Andrade Ferreira traçava com precisão o 
problema da relação da aparente incompatibilidade entre a teoria e a prática:  
 

“Um quadro ou uma estátua, embora concebidos com inspiração, embora 
animados do ideal que se revela em todas as manifestações do génio ainda 
mesmo inculto, se a luz da ciência não dirige a mão do pintor ou do escultor, 
tornam-se obras onde haverá que admirar belos traços que brilham através 
das incorrecções e defeitos da execução, mas onde nada haverá que aprender e 
ainda menos que imitar. E contudo, estas ideias tão simples e evidentes que 
parecem prescindir de toda e qualquer demonstração, pela força da sua 
verdade, e pela necessidade da sua aplicação, encontram uma oposição 
vigorosa; e o que é mais para lamentar, encontram esta oposição até entre 
artistas de mérito” (Ferreira, 1860: 19, 20). 
 

Tornava-se impossível sustentar, para Ferreira, a doutrina da dispensabilidade da 
teoria na prática. O primado do fazer sobre o pensar esse fazer, restringia “a pintura às 
funções de uma cópia”, “servil e muitas vezes absurda”. Estando de acordo que o desenho 
constituía a base de qualquer prática artística, nele não encontrava tudo: “o artista não reside 
só no manejo do pincel, no preparo da palheta, no empaste das tintas; o artista é a 

                                                
143 “Depois havia essa coisa, o mal de muita gente, ser ‘do contra’, era ser culto, ser culto era ser criativo, ser da 
cultura era ser artístico, ser artístico era ser do ‘contra’” (Batarda, 2003: 113). 
144 Relação dos compêndios adoptados nas diferentes Aulas da Academia Portuense de Belas Artes, Programa das 
Aulas e Objectos adquiridos [Cota 126].   
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inteligência, é a alma, é o coração”. Era nesta interioridade que vislumbrava o ‘sexto sentido’ 
do homem. Em definitivo, onde estavam as séries de modelos plásticos da Academia, que 
suprissem “de uma maneira aproveitável nos alunos os estudos de dissecação feitos sobre o 
próprio cadáver?”. E os compêndios de instrução para a pintura, para a escultura, para os 
segredos da organização humana, para os pintores paisagistas e para os de género? A 
conclusão era a de que nada disto havia, e perante tal carência, a enorme ignorância de 
pensar que todas estas faltas se poderiam suprir com ‘o leão de Canova’ e a ‘cabeça de cavalo 
de Marco António” (Ferreira, 1860: 21, 26).  

No seu Tratado de Pintura, Leonardo da Vinci era rigoroso na análise das necessidades 
daqueles que se quisessem dedicar à prática da arte. Comparava o artista ao marinheiro de 
um navio, o qual, sem os instrumentos e o conhecimento do seu uso não chegaria nunca ao 
porto pretendido: “practice must always be founded on good theory” (Da Vinci, 1835: 51). 
Esta imagem difere da imagem do artista que o século XIX, e de forma mais acentuada o 
século XX, aprofundariam. Para Leonardo a arte não era uma prática expressiva, intuitiva ou 
emotiva, mas sobretudo uma prática intelectual. 

No entanto, nas Academias de Belas Artes portuguesas, a escrita e a realização de 
provas práticas continuava a ser uma prática na legitimação de um certo papel, que era o de 
ser professor de belas artes. Os elementos que constituíam os critérios de selecção encontram 
a sua possibilidade discursiva na positividade traçada pelos tratados que então constituem a 
base do saber próprio do artista. Costa Sequeira e Assis Rodrigues foram dois dos 
professores que se dedicaram à escrita de tratados artísticos que continham os princípios 
básicos para a aprendizagem de cada uma das práticas artísticas. Em 1842, Costa Sequeira, 
professor da Aula de Desenho de Arquitectura Civil da Academia de Belas Artes de Lisboa, 
dava à estampa Elementos de Perspectiva Teórica e Prática, depois de ter traduzido um 
Compêndio de Geometria aplicada às operações do Desenho. Dedicava-o aos alunos da 
Academia, na certeza de que seria útil aos alunos de todas as classes, mas também "àqueles 
artistas que souberem sentir a necessidade desta indispensável e recreativa instrução", sem a 
qual conhecimento perfeito na área do Desenho poderia de algum modo ser atingido 
(Sequeira, 1842: i). Assis Rodrigues (1875) escreve o Dicionário Técnico e Histórico de Pintura, 
Escultura, Arquitectura e Gravura, a exemplo dos dicionários de Roland de Virloys, Daviler, 
Boutard, Bouillet, Viollet-le-Duc, Baldinucci e Martinez. 

Ora, como entender a produção discursiva em torno da prática artística, sendo que 
esta se define no interior de uma comunidade e define uma certa autoridade para se fazer 
parte de um certo mundo da arte? Dito de outra forma, de que modo se distribui o poder de 
que se investe a palavra? Qual o poder do silêncio como discurso? De que modo são 
desenhados territórios? Quais os duplos gestos de inclusão e de exclusão numa matriz 
governada pela ideia do génio? Que violência é exercida por esse mesmo discurso que parte 
de uma universalidade dos princípios sobre os quais se ergueria esse mundo da arte 
considerado legítimo e tornado verdade na sua pura (re)apresentação visual? Estas questões 
são levantadas a partir de um posicionamento particular onde se afirma que a ‘arte’ é um 
discurso, uma forma especializada de saber, que numa multiplicidade de relações entre 
visualidade, dispositivos, instituições e discursos estabelece sujeitos e lugares de sujeitos 
através da fabricação do olhar, das práticas de observação, de submissão e de prazer. O 
discurso articula-se com o poder, e este, é aqui mobilizado na sua forma positiva, ou seja, na 
sua produtividade na construção de sujeitos. Não é a forma repressiva de um ensino de belas 
artes que se pauta por manuais e pelos génios que me interessa explorar, mas muito mais o 
modo como esses manuais e os génios definem as possibilidades do pensar e do fazer arte e 
de ser artista. Essa ordem estabelecida foi apenas uma configuração que adquiriu espessura 
na prática da escrita.  
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Michel Foucault na sua Aula inaugural do Collège de France apontava para a ligação 
do discurso com o desejo e com o poder. Um discurso, qualquer discurso, está sempre ele 
próprio ligado àquilo que seria a produção de uma verdade. Essa vontade de verdade é 
construída de modo arbitrário, organiza-se “em torno de contingências históricas”, as quais 
são, “não apenas modificáveis, mas em perpétuo deslocamento” (Foucault, 1997: 13). Claro 
está que para que um discurso seja capaz de um efeito de verdade terá de estar suportado 
por um sistema institucional que o imponha e que o faça circular. Para Jacques Rancière, a 
estética é o regime específico das artes, "uma articulação entre as maneiras de fazer e as 
formas de visibilidade dessas maneiras de fazer e os modos de pensar as suas relações" 
(Rancière, 2010 a: 10). Se é nesse discurso que a arte encontra a sua legitimidade, ele sofre 
transformações nessa migração de um fazer académico para o vocacional como a 
possibilidade do fazer. Nas interdições a modos de fazer académicos, por parte daqueles que 
gritam pela originalidade, vem sobrepor-se uma derivação do mito romântico do génio. Foi 
sob a forma do ‘medo’ que o artista da modernidade começou por ser colocado e 
discursivamente construído. Atente-se nas palavras do Vice-Inspector da Academia do 
Porto, em finais do século XIX: 
 

“Nos tempos modernos está em voga a chamada escola realista, que pretende 
avantajar-se aos antigos métodos, em que, sem preterir a realidade, o artista se 
eleva acima dela e se tornava criador. Era sempre respeitada a verdade, mas 
alguma coisa, que partia da inspiração, a adornava, a aformoseava e 
engrandecia” (Samodães, 1892: viii). 
 

Ainda que a imaginação se considerasse um elemento que aproximava o artista do 
poeta e, se aparecia de certo modo como evidente que os poetas não se ‘criavam’ na escola, 
contudo, o lugar da escola era indispensável para firmar o culto da técnica e a perpetuação 
de uma cultura de escola, feita, como se verá já de seguida, de inflexibilidade: 
 

“Mas as escolas são indispensáveis para ensinar os preceitos inflexíveis da 
arte, encaminhar as vocações e estampar no espírito as regras invariáveis de 
desenhar o belo. Nas escolas se educam os sentidos, que têm de colocar-se em 
actividade, e ensina-se a maneira de empregar as faculdades de que somos 
dotados” (Samodães, 1892: ix). 
 

Mais do que de descontinuidade, falamos de uma regularidade nas formas de 
imaginar a formação do artista académico, por um lado, e o lugar da resistência do artista de 
‘vanguarda’ que se opõe a uma cultura escolar: 
 

“Mas quando essa doutrinação está terminada, o artista emancipa-se, 
individualiza-se e arroja-se nos azares da carreira, onde se manifesta com 
maior ou menor ou menor brilho, deixando os monumentos que assinalam a 
sua passagem na história da arte” (Samodães, 1892: ix). 
 

É, por um lado, no interior da ideia de tradição e de uma galeria de génios que faz 
história, e, por outro lado, na ideia de um desenvolvimento equivalente a um progresso 
colectivo, que se estabelece a narrativa da educação. Sem as escolas, estaria para sempre a 
arte na sua ‘infância’. E, contudo, em Portugal, nada disto parecia fazer sentido. “Não sei 
como explicar”, argumentava Samodães, “este abandono das belas artes, que são o 
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termómetro mais visível, por onde se aquilatam os adiantamentos dum povo e de cada uma 
das gerações” (Samodães, 1892: xi).  

Aquilo que de seguida se propõe é uma análise de alguns destes ‘discursos de 
verdade’ sobre a arte, através da escrita daqueles que a ela se dedicaram, a partir da sua 
prática artística, antes ainda de ter emergido em Portugal a primeira escola de ensino 
artístico de belas artes, e depois dela, a partir das Exposições que exibem o que então era 
produzido como obra de arte. Procurarei confrontar esta confecção anterior de um saber com 
aquilo que viria a constituir a prática pedagógica das academias e escolas de belas artes, até 
finais do século XIX. Desta análise fará parte um pequeno grupo de obras e a questão que 
orienta esta leitura é uma só: o que era e como era entendida a prática artística do ponto de 
vista daquele que, praticando, escreve sobre o que acha que deve ser essa prática. Quais 
então os conhecimentos e os estados de ser julgados necessários para a prática da arte e que 
polícia discursiva se instala nestes discursos, determinando o que pode ser dito e o que pode 
ser visto. 

Há ainda uma particularidade dos discursos de verdade em arte. Cada um destes 
textos aponta sempre para um universo da visualidade e, de um modo prescritivo, enuncia 
aquilo que, pela produção da imagem coincidiria com aquilo que o texto diz. Estabelece-se, 
portanto, uma relação entre a verdade em arte e a visualidade através da qual essa verdade 
acontece aos olhos do espectador. Esses modos de um discurso se insinuar como verdadeiro 
é precisamente um efeito de verdade derivado de um discurso de poder, o qual, em si 
mesmo, não é nem verdadeiro nem falso. 
 
 
Uma arqueologia da arte: as regras da arte da pintura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
                                                Fig. 42 – Sala da aula de escultura, Escola Superior de Belas Artes de Lisboa,  
                                                primeira metade do séc. XX [Arquivo Fotográfico de Lisboa] 
 
 

Ao explicar o modo como tomava a arqueologia na sua investigação, Michel Foucault, 
referia-se ao aparecimento, “na densidade das performances verbais”, de uma “diversidade 
dos níveis possíveis de análise” e dizia, então, o quão importante se tornava para o 
historiador do presente realizar uma descrição específica dos enunciados e como isso 
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obrigava a um aparente apagamento do sujeito falante (Foucault, 2008: 224). Esse sujeito 
falante é o efeito de um ‘eu’ que o constitui, há pouco mais de um século, e o que ele diz 
existe apenas numa grelha de possíveis. Uma arqueologia do discurso da arte tem como 
grande objectivo desconstruir o mito dos enunciados primeiros, na medida em que entre um 
enunciado ‘criador’ e um enunciado ‘imitativo’ não há diferença de natureza: 
 

“Pode-se assim descrever uma árvore de derivação enunciativa: em sua base, 
os enunciados que empregam as regras de formação na sua extensão mais 
ampla; no alto, e depois de um certo número de ramificações, os enunciados 
que empregam a mesma regularidade, porém mais subtilmente articulada, 
mais bem delimitada e localizada em sua extensão” (Foucault, 2008: 166). 
 

Não é num sentido estruturalista que a imagem aqui sugerida da árvore deve ser 
entendida, mas antes como a possibilidade que oferece ao desdobramento de eventos. A este 
respeito Foucault argumenta que “a ordem arqueológica não é nem a das sistematicidades, 
nem a das sucessões cronológicas” (Foucault, 2008: 167). Não é, igualmente, a da busca das 
originalidades, mas antes a dos diagramas de possibilidades. 

Ao fechar do século XVIII, Cirilo Volkmar Machado, que havia frequentado a 
Academia de Desenho de Sevilha, - onde pela primeira vez desenhou pelo nu -, e Roma, 
onde estudou a obra dos grandes Mestres, dava à estampa As Conversações sobre Pintura, obra 
dedicada aos professores e a amadores das belas artes. A verdade em Pintura aparece como 
uma preocupação central deste texto e é por esse conceito que Honorato, uma das 
personagens das conversas, juntamente com Lízio, inicia a leitura da obra traduzida do 
francês sobre a verdade em pintura. A verdade seria a ficção criada pela correspondência 
entre o objecto natural e o objecto pintado, ou seja, quando o segundo “imita perfeitamente o 
carácter do seu modelo” (Machado, 1794: 4, 5). A expressão da verdade constituia-se, 
simultaneamente, como “único objecto do verdadeiro Pintor”, e como o fim de toda a 
Pintura, isto é, a obra de arte teria como finalidade produzir um simulacro do real, colocando 
o artista como o executante de regras específicas (Machado, 1794: 17).  

Mas não havia uma só forma de verdade. No tratado em questão estabeleciam-se três: 
a verdade simples, a verdade ideal e a verdade composta ou perfeita. A primeira 
correspondia a uma “imitação fiel dos movimentos expressivos da Natureza, e dos objectos” 
tal qual estes se apresentavam à vista do pintor. Cada objecto deveria conservar, na pintura, 
“o verdadeiro carácter da sua natureza”: as encarnações pareceriam “verdadeiras carnes”, as 
roupas conservariam o aspecto de “verdadeiras fazendas de linho, de lã, ou de seda”. O 
essencial estava em dominar o claro-escuro, a passagem de uma cor a outra, as alterações na 
gradação das cores e, em suma, estar ciente dos conhecimentos da perspectiva aérea. A 
técnica relacionava-se, então, com aquilo que se poderia chamar um ‘efeito’. Só assim as 
figuras se destacariam dos quadros e entrariam em “conversação com os espectadores” 
(Machado, 1794: 5, 6).  

A instituição deste reconhecimento da importância da verdade na obra de arte, a 
todos os que praticassem a arte, e àqueles que se encontravam já dispostos a reconhecer 
como artísticas essas obras que se enquadrassem nessa ‘grade’ conceptual – os amadores das 
belas artes, destinatários do livro de Cirilo –, é tão só a confirmação de que o discurso é ele 
próprio uma arma de poder, capaz de efectuar inclusões e exclusões. Senão, tente-se perceber 
os limites daquilo que pareceria ser, à primeira vista, objectivo. A verdade ideal 
corresponderia à “riqueza das invenções”, à ágil adequação das “atitudes”, à “elegância dos 
contornos”, à “escolha das belas expressões”, à “simplicidade das roupas”, a tudo aquilo que 
tornasse a verdade primeira “mais conveniente”. Era esta a forma da verdade que incitaria o 
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pintor a ultrapassar sempre a mera cópia da natureza. A ideia de cópia adquire uma 
importância fundamental no ensino artístico, no fazer e no treinar da mão, ainda que 
paulatinamente vá sendo negada a sua centralidade face a um novo regime de artista 'livre'. 
Mas as boas cópias adquirem quase tanta importância quanto as obras originais e são elas 
que constituem, não raramente, as colecções particulares (Bourdieu, 1989: 264). Por outro 
lado, percebemos o quanto a pintura se encontra dependente de um programa e de como o 
seu cumprimento é o próprio exercício disciplinar da mão e do olhar. Isso mesmo se percebe 
na descrição da pintura, mesmo a de séculos anteriores, durante o século XIX. Falava-se em 
apreciação estética e, em torno de uma figura de S. João Baptista, escrevia-se “sem temor de 
errar, que a sua parte mais distinta são as roupas tratadas com a maior habilidade”. Era na 
“bela maneira” de conduzir os elementos da representação que se concentrava o esforço e o 
talento do artista (Leal, 1843: 14). 

Estabeleciam-se, no entanto, diferentes formas de imitação da verdade. Em 1791 
Cirilo ao escrever os estatutos de uma Academia de Pintura na Irmandade de S.Lucas, que 
não chegaria a ser criada, determinava que: 
 

“ [2º] A Academia e a escola serão compostos de indivíduos os mais hábeis em 
inventar como em copiar bem, e isto em qualquer dos géneros da Pintura. 3º 
Os que inventarem bem terão o título de Directores; os que só copiarem o de 
Professores” (in Teixeira, 1931:19). 
 

A categoria de sujeito estaria dependente da performance construída e esta, por sua 
vez, nada mais era do que a resolução de um problema de escola. A invenção estabelecia-se 
como o elemento diferenciador. Os directores seriam aqueles que se incluiriam na busca da 
terceira forma de verdade, aqueles que, conjugando as duas anteriores formas tentariam 
alcançar aquilo que se designava por belo verosímil. Ou seja, os directores seriam 
unicamente os que tivessem ‘riqueza de invenções’, os que ‘inventassem bem’, aqueles que, 
de algum modo estivessem próximos daquilo que o génio como classificação determinava. 
Os pintores seriam mais ou menos hábeis “segundo o grau” em que possuíssem as duas 
anteriores formas de verdade e a “facilidade” com que as aplicavam nas suas composições 
(Machado, 1794: 12, 13). Teriam de ser, sobretudo, bons copistas. Se por um lado se 
estabelece ainda esta distinção tão próxima do sistema corporativo medieval, por outro lado, 
é já a partir de uma estética pura, que é o resultado de uma forma de conceber a arte em si 
própria e para si própria, com o primado da forma sobre o da função, que se traça a linha de 
distinção de tipos de sujeitos. O que estava em questão era já aquilo que viria a caracterizar 
um carácter retinal da pintura e na figura do director alojava-se a inventividade do artista da 
modernidade.  

No essencial trata-se, sobretudo, de constituir, de instituir e de impor uma 
determinada visão sobre o que é  a obra de arte. Mas essa relação informada ou culta face à 
obra encontra-se determinada pela aquisição anterior de determinados conhecimentos, isto é, 
por um determinado capital cultural do qual depende toda a relação que se tem frente à obra 
de arte. Deste modo, sentir, perante uma pintura se esta se enquadra no primeiro, segundo 
ou terceiro estado da verdade, para usar o exemplo que temos vindo a seguir, está em si 
mesmo dependente não de uma sensibilidade especial face à arte, de um talento ou de um 
dom natural, mas de um conjunto de competências adquiridas, as quais se possuem ou não 
se possuem. A disposição estética, utilizando a expressão de Bourdieu, depende da 
competência no processo de apropriação da obra que, por sua vez, significa um longo 
processo de inculcação e de exposição perante aquelas que são as obras de arte consideradas 
legítimas. O olhar é ele mesmo historicamente construído. O que sustenta que uma pintura 



 

362 

seja considerada uma obra de arte é a complexidade das relações sociais e institucionais que 
permitem a arte, a prática artística e a circulação de um discurso de especificidade face a elas. 
Para o artista propriamente moderno, como para o artista académico, apresenta-se um jogo 
com regras próprias e é num regime de aparências que se constrói o dispositivo da prática 
artística. Bourdieu argumenta que “a obra deve comunicar qualquer coisa” e que o deve 
fazer claramente, isto é, por meio de gestos expressivos ou pela produção de efeitos. No caso 
da arte da academia, fala-se de um espectador que coincide com a figura do lector, quer 
dizer, a obra “exige uma decifração erudita, armada de uma cultura literária” (Bourdieu, 
1989: 267). No caso do artista da modernidade, aquele para o qual o ‘eu’ assume, com 
intensidade crescente, o terreno a explorar, é nos domínios da interioridade e do 
desprendimento de regras exteriores ao sujeito que se inscreve a singularidade do artista e a 
sua independência face às condicionantes de um mundo exterior. 

Deste modo, quando Honorato, depois de contar a Lízio as suas aventuras de vida 
enquanto jovem e todos os excessos económicos que cometera, lhe diz que se quer tornar 
lembrado por querer ser pintor, e já não por ter dinheiro, gostos finos ou educação, estamos 
parcialmente diante de uma imagem moderna do artista. Algo que, numa primeira imagem 
faria lembrar, em essência, o dândi de Baudelaire. Mas o dândi é aquele que muito embora 
despreze a materialidade do dinheiro, depende sempre da sua posse, para se entregar às 
paixões do espírito. A imagem do artista da qual se ocupa Honorato corresponde ao artista 
que o é porque cede completamente a uma força interna para o ser, mas que depende ainda 
de uma sustentação económica: 
 

“A diminuição das minhas rendas foi excessiva, e o resto da minha fortuna, 
bastando apenas para pagar em muitos anos de consignações as somas que 
ainda devia, me vi grandemente embaraçado. Quis viajar, e no meu giro, 
valer-me das vantagens que pudesse tirar da minha boa educação. Tentei por 
diversos modos os caminhos de letras, de armas, e de artes, mas fui obrigado a 
desistir de todos, por motivos que outro dia direi. Cedendo enfim à minha 
inclinação, por última escolha, elegi a arte da Pintura, arte, cujos elementos 
estudei com prazer, como sabeis na minha adolescência, que totalmente 
abandonei no tempo das minhas loucuras, mas em que busco hoje todos os 
meios de me aperfeiçoar”[...] Logo, eu poderia pretender ali bem um canto 
ganhado pelos esforços do génio, pela frequência dos estudos, e pelo socorro 
da protecção”(Machado, 1794: 9-14). 
 

Associa-se o génio com os estudos e a protecção, sendo que o génio, como vimos, 
corresponderia ao atingir de uma verdade ideal através da pintura, mas aqui ainda 
dependente de um assaz conhecimento dos grandes mestres. O que, no limite, significaria 
que nada de mais convencional do que o génio poderia imaginar-se para a figura do artista, 
uma vez que eram do já conhecido os princípios pelos quais a sua singularidade se afirmaria. 
Por outro lado, aparece a educação anterior, certamente burguesa, e os estudos de pintura da 
adolescência a justificarem a tomada de posição quando se tem como objectivo imortalizar a 
própria vida através daquilo que outra coisa não é senão uma ideia de vocação. A ambição 
de ser artista surge como a possibilidade de inverter as falhas sucessivas da vida temporal, 
quando de capital económico já nada resta. A arte, como sublinha Bourdieu na invenção de 
uma vida de artista, a propósito de Fréderic, é um mundo de liberdade que se opõe a todas 
as condicionantes do mundo social: “’this is why I love Art. Because there, at least, all is 
liberty, in this world of fictions. There one satisfies everything, one does everything, one is at 
once his own king and people, active and passive, victim and priest’” (Bourdieu, 1987: 79). 
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Para Pierre Bourdieu (1993 a) a arte académica é uma arte escolástica que representa 
as produções típicas do ‘homo academicus’. É a arte do professor e este, ocupando esse lugar 
que lhe garante a autoridade que lhe é ao mesmo tempo assegurada pela própria instituição, 
desempenha uma função semelhante à do padre numa ordem religiosa: 
 

“It is above all an art of execution which, in so far as it implements an already 
established model of accomplishment based on the analysis of past 
masterpieces, can and must show its virtuosity only in terms of its technique 
and the historical culture that it can deploy” (Bourdieu, 1993 a: 243). 
 

Uma análise do arquivo que hoje compõe os museus das duas Faculdades de Belas 
Artes, permite perceber o fio da produtividade da prática artística baseada na cópia e na 
representação a partir do natural. Também a análise dos catálogos das exposições trienais 
realizadas na segunda metade do século XIX nos deixa perceber o elemento ordenador da 
carreira do artista académico. E nas palavras do Vice-Inspector da Academia Portuense, 
ergue-se esse processo de materialização da entrada no templo da arte e a dinâmica da 
relação mestre-discípulo: 
 

“É com íntimo contentamento, que eu vejo presentes os filhos da Academia, 
que mais se distinguiram nos seus trabalhos, e que mereceram o conceito 
vantajoso de seu mestre. Uma vez entrados nos aditos do templo da arte não 
afrouxe o seu fervor, nem esfrie a sua dedicação. A carreira da glória lhes está 
aberta, carreira de satisfação e gozo como nenhuma outra oferece 
semelhantes” (Samodães, 1866: 10, 11). 
 

Uma e outra vez é nesta exclusividade do prazer que a arte se instala e deixa por 
dizer, para além do que diz, porque se percebe no templo ‘sagrado’. Para entrar no templo é 
necessário dominar os ‘segredos’. É este o discurso que se vem instalando pelo século XIX e 
ao qual a figura do artista livre se viria a opor, muito embora sem nunca contestar 
verdadeiramente o carácter de excepção da arte. A análise do discurso estético produzido em 
torno da obra revela a partição do sensível na ordem do discurso. No Jornal de Belas Artes 
descrevia-se o quadro de Grão Vasco, pertencente à colecção da Academia de Belas Artes de 
Lisboa, a partir de uma litografia realizada por Guglielmi: 
 

“Vede agora a execução, cujo trasumpto damos, superiormente desenhado 
pelo distinto artista o Sr. P.A. Guglielmi. – Aquela atitude de recolhimento 
interior da Senhora, com o menino estreitado nos braços encruzados, como se 
o estivesse metendo no coração; aquele olhar tão puro, tão do céu, em que se 
transluz uma inocência virginal, fundida na inefável doçura da mãe. [...] Dir-
se-ia que se percebe o arfar do seio por baixo das roupas; revelam-se ali traços 
aparentes da Ancilla Domini de Rafael: falta-lhe, todavia, a correcção, a 
ciência, e aquele vago e ao mesmo tempo delicioso colorido que deslumbra 
nos pintores do célebre italiano” (Silva, 1843: 5).  
 

Esta forma de dizer o visível, e a semelhança encontrada entre a forma de dizer o 
visível acerca deste ou de outro artista, no século XIX, e ainda no século XX, e mesmo ainda a 
inteligibilidade que esta descrição provoca hoje, é um efeito do próprio campo discursivo. O 
que nos interessa, aqui, é a regularidade de uma prática discursiva que constrói a 
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visualidade, ou seja, modos de fazer, de ver e de dizer. A regularidade de uma prática 
discursiva, no sentido Foucaultiano, é um domínio atravessado por movimentos que 
constroem tramas históricas específicas. Por conseguinte, nenhum enunciado se considera 
como a pura e simples criação do génio, mas antes como a colocação em acção de “todo o 
jogo das regras segundo as quais são formados o seu objecto, sua modalidade, os conceitos 
que utiliza e a estratégia de que faz parte” (Foucault, 2008: 165, 166). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 43, 44, 45 – desenhos de alunos da Academias de Belas Artes do Porto a partir de modelo nu, da esquerda 
para a direita, respectivamente, de Henrique Pousão, de 1881, de Tadeu de Almeida Furtado, de 1843, e de 
Marques de Oliveira, de 1875 [Arquivo do Museu da Faculdade de Belas Artes do Porto] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 46 – desenho de panejamentos de Francisco Batista dos Santos,          Fig. 47 – Estudo de cabeça grega feminina, Augusto 
1868-69 [Arquivo do Museu da Faculdade de Belas Artes de Lisboa]         Alexandre Bobone, 1869-70 [Arquivo do Museu da  
                                                                                                                                 Faculdade de Belas Artes de Lisboa] 
 
 

As imagens acima correspondem a trabalhos de alunos e candidatos a professores das 
Academias de Belas Artes de Lisboa e do Porto. Elas próprias contêm em si o arquivo que 
lhes dá existência. Simultaneamente dão-nos acesso, a nós, hoje, a esse mesmo arquivo que 
funcionava pela constante (re)apresentação da figura humana nua, dos panejamentos, dos 
fragmentos de corpo, da cópia de estátuas e da cópia de estampas.  

Das colecções das Academias, hoje Faculdades de Belas Artes, fazem parte conjuntos 
de gessos, para além de estampas, que vão de Leocares ao Dorífero de Policleto ou ao Apolo 



 

365 

de Belvedere. Uma análise dos objectos e estampas que começaram por constituir a galeria 
de modelos das academias portuguesas, deixa-nos perceber, também, a materialidade do 
próprio ensino artístico. Tomemos como exemplo a relação de gessos e estampas que em 
1837 a Academia Portuense de Belas Artes descrevia minuciosamente145. Nos modelos de 
gesso listavam-se uma estátua de Mercúrio com 7 palmos, uma de Apolo e outra de Baco 
ambas com oito palmos; nove figuras menores; dezassete cabeças de estudo; três máscaras; 
nove pés para estudo; uma perna e seis mãos; cinco baixos relevos; quatro animais; um vaso 
antigo com baixos relevos; três meninos; duas cabecinhas de meninos e um braço de menino; 
uma colecção de 248 medalhas. As estampas incluíam um livro em fol com 84 estampas de 
baixos relevos antigos; A coluna trajana com 119 estampas; sete A coluna antónica com 146 
estampas; seis livros em fol com 206 estampas de estátuas antigas para estudo; um livro em 
fol com 39 estampas da Galaria Caracci; um livro em fol pequeno com Academias de Perrier, 
de 12 estampas; um livro com 100 estampas de estátuas antigas; dois cadernos de Rafael de 
Urbino com 36 estampas; caderno em fol com 18 estampas de duamentos; caderno em fol 
com 16 estampas de composições de Júlio Romano; caderno com 24 estampas das Sibilas; 
caderno com 50 estampas de jogos de meninos; dois livros de estampas As metamorfoses de 
Ovídio; livro com 218 estampas das estátuas de Versalhes; colecção de história grega de 
Penelli com 44 estampas e colecção de história romana. Perante estas imagens e objectos 
tomados como exemplares no ofício do artista, a propósito dos resultados produzidos em 
termos da sua formação, Andrade Ferreira, questionava o valor dos referentes e do exercício 
do copiar. Mais à frente voltarei a centrar-me no lugar que a cópia ocupa na formação do 
artista académico, mas por agora centremo-nos sobre as suas palavras: 
 

“A Academia das Belas Artes de Lisboa, da maneira por que está constituída, 
pode apresentar-nos discípulos que saibam copiar o Gladiador grego e o 
Antino; que decorem as belas formas do Apolo de Belveder; que reproduzam 
a voluptuosidade provocadora da Vénus de Milo; que nos dêem até uma ideia 
daquela suprema e exasperada agonia do Grupo de Lacoonte, porque todos 
esses modelos clássicos, mais ou menos apócrifos, mais ou menos estropiados, 
mais ou menos caiados, lá existem” (Ferreira, 1860: 28). 
 

Mas seriam mil os embaraços de todos esses alunos se, retirando-se-lhes o terreno 
seguro da cópia, e em vez dela se colocassem modelos nunca vistos ou copiados. O rumo dos 
estudos da academia produzia ‘copistas automáticos’, que copiavam “o jogo de musculatura 
de um braço, ou duma coxa do Gladiador”, ou mesmo, perante o modelo vivo, o 
desenhassem tendo sempre em mente o seu ‘arquivo’, desenhando a coxa do modelo vivo 
“como se copiassem as proeminências de uma cordilheira de montanhas” (Ferreira, 1860: 29). 
Quase cem anos antes de Andrade Ferreira, Machado de Castro colocava o mesmo problema 
da cópia, não sob o signo da sua extinção, mas antes o do princípio que a guiava. Escrevia 
que “a máxima de imitar o Antigo” era já “há muito vulgar entre os Artistas”, mas que era, 
sob o “especial título de Grandioso” que, “muitos sem filosofar na mesma imitação das 
formas” e apenas para “seguir o grande estilo dos Antigos, em toda a qualidade de sujeitos 
as decidem membrudas, e pesadas; sem reflectir, que a musculatura dum Anteo, não convém 
a um Adónis”. Mas tal não significava, antes pelo contrário, que para Machado de Castro 
não fosse no estudo destas “belas estátuas” que a aprendizagem do artista se construísse 

                                                
145 Relação dos gessos e estampas que foram requisitados e comprados para a Aula de Escultura da Academia 
Portuense de Belas Artes. [cota 82]. 
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(Castro, 1788: 21, 22). Criticava, aliás, a cegueira que a modernidade dos pintores do seu 
tempo impunha à imitação do antigo. 

Uma arqueologia destas imagens, bem como dos textos que as configuram enquanto 
objectos ontologicamente possíveis ao nível da representação pictórica, permite-nos perceber 
que "os próprios discursos, enquanto práticas" obedecem "a regras". Deste modo o discurso, 
visual ou textual, não pretende ser o signo de qualquer outra coisa porque ele é um jogo de 
forças em operação que tornam possível o que se vê e que se faz ver. Não nos interessa, neste 
nível de análise, o discurso de uma história da arte dedicada aos autores e às obras na sua 
singularidade ou no seu percurso ao emergirem de uma massa anónima, mas antes os "tipos 
e regras de práticas discursivas que atravessam obras individuais, às vezes as comandam 
inteiramente e as dominam sem que nada lhes escape; mas às vezes, também, só lhes regem 
uma parte" (Foucault, 2008: 157). É este o motivo pelo qual a figura do autor como o natural 
de uma obra, ou do génio como a sua origem, são estranhas a uma análise que pretende 
perceber as grelhas de possibilidade da emergência e da regularidade dos objectos. Em 1965, 
Carlos Ramos, então director da Escola Superior de Belas Artes do Porto, escrevia o texto de 
apresentação da Exposição Dois séculos de modelo vivo. Dizia que “se não fora a circunstância 
dos trabalhos estarem assinados na quase totalidade, ser-nos-ia difícil discerni-los, através 
dos imperceptíveis e incaracterísticos vestígios diferenciais que manifestam” (Ramos, 1965: 
23). Aquilo que Michel Foucault nos mostra com a arqueologia é que esta se dirige "às 
práticas discursivas a que factos de sucessão devem referir-se" e não à busca do texto 
original, situado num espaço 'selvagem' e 'ingénuo' e por isso tendencialmente avaliado 
segundo a lente do mérito: "no nível em que se coloca, a oposição originalidade-banalidade 
não é, portanto, pertinente: entre uma formulação inicial e a frase que - anos, séculos mais 
tarde - a repetiu mais ou menos exactamente, ela não estabelece nenhuma hierarquia de 
valor" (Foucault, 2008: 162, 163). O que o discurso de Carlos Ramos revela é a existência de 
um conjunto de regras que definiam os limites da representação. 

No seu livro The impossible nude, Jullien mostra como na tradição Chinesa não há a 
representação do nu, porque essa representação é uma impossibilidade146. Por outro lado, no 
ocidente, o nu é a própria história da arte, da pintura à escultura ou à fotografia. Desde os 
gregos, a representação da figura nua apresenta uma continuidade que, embora diferindo 
nas formas de 'dizer' e de 'ver' o nu, apresenta a matriz da sua própria possibilidade. "The 
nude is found throughout the whole of Europe, from its southern regions to the north, from 
its eastern confines (Pergamum) to the western areas [...]. That nudes appear in sculpture, 
painting, and photography undeniably denotes the existence of a tradition, for attempts to 
explore the nude have been continuosly relayed not only from one artist or country to 
another, or from one era to another, but also from one form of artistic expression to another" 
(Jullien, 2007: 10). Nas academias de arte o nu aparecia como a própria verdade. Entre a 
forma e a verdade opera-se a possibilidade da representação. Na China, tal representação 
mimética do nu é ontologicamente impossível. 'O ser' que o nu representa desde os gregos, 
na cultura ocidental, não encontra equivalente na cultura chinesa. O estudo de Jullien 
permite-nos perceber o nível arqueológico sobre o qual se constrói a possibilidade da arte, 
pelo enfoque colocado nos sistemas de pensamento: 
 

"In the West, the notion that prevailed is that of an anatomical body consisting 
of a flesh-covered skeleton whose every muscle, tendon, ligament, and so 

                                                
146 "But there is one vast cultural space that has never been penetrated by the nude, and where it has remained in 
total neglect: China. [...] For the absence of the nude involves an impossibility, and following this thread will take 
us into the heart of what structured both European and Chinese thought" (Jullien, 2000: 30, 31).  
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forth is susceptible to analysis, deconstruction, and dissection (as evidenced 
by art school teaching on the nude, or painters' preparatory drawings). [...] But 
it was this anatomical analysis that enabled the meticulous imitation from 
which the nude derives, to the point in where in Europe, even in the 
representation of clothed figure, these were first drawn as nudes" (Jullien, 
2007: 34). 
 

Na China, o corpo não era visto a partir da perspectiva anatómica, mas do ponto de 
vista da 'energia', a sua representação encontra na oval uma das suas possibilidades. Não é, 
portanto, enquanto objecto que o corpo adquire o seu  estatuto, nem pela proximidade entre 
o belo e a forma ideal. O exemplo apresentado por Jullien permite perceber que a o regime 
da visualidade assenta em grelhas de possíveis. Nelas, o que interessa não é o lugar do 
consenso, mas antes o modo como o consenso é construído enquanto 'verdade'. 

N’As Regras da Pintura traduzidas por Taborda, o processo para a aquisição do saber 
da pintura  não se iniciava pelo desenho, mas pela ‘invenção’, seguindo-se depois a 
‘composição’ e a ‘expressão’, só para o fim o ‘desenho’, o ‘claro-escuro’ e o ‘colorido’, por 
parecer ao seu autor "mais fácil desenvolver o talento de quem sem o uso do lápis deseja por 
si só descobrir senão todas, ao menos parte das belezas, e defeitos de qualquer Pintura". O 
princípio seguido era o da decomposição da pintura como saber nos seus mais elementares 
fragmentos. O texto derivava do texto, isto é, constituía-se, tal como um texto clínico, como 
texto inscrito numa plataforma discursiva que tinha um nome, que era o da própria 
positividade da pintura. Situava-se no espaço do 'verdadeiro'. Joshua Reynolds e os seus 
discursos proferidos por altura da fundação da Royal Academy de Londres, era um dos 
autores que se arrastava como força capaz de legitimar o primado da invenção. Significava 
isto que a pintura andaria próxima da poesia, pois que o trabalho dos poetas deveria ser, 
para os pintores, a "máquina eléctrica" capaz de os excitar. A invenção, na esteira de 
Reynolds, era percebida como "uma combinação diversa de imagens, que com tempo se 
recolhem, e depositam na memória" (Taborda, 1815: 2, 3). 

Eram sete as regras que estabeleciam os limites de toda a inventividade, dependendo 
da natureza do tema tratado. Factos históricos, sagrados ou profanos deveriam ser 
representados de acordo com a descrição literária dos mesmos, acrescentando-se apenas 
aquilo que constituísse uma probabilidade elevada de ter realmente acontecido. As alegorias 
seriam reguladas por toda uma cultura visual já autorizada. As figuras seriam representadas 
segundo "os caracteres já conhecidos, e autorizados". Numa representação em que se 
juntasse o histórico com o alegórico, não se deveria nunca por nunca tentar a fusão, 
transtornando ou confundindo a veracidade histórica com o género alegórico. Mesmo para a 
invenção ideal era traçado o território do verosímil como o limite da fantasia do pintor. 
Verosímil mecânico para evitar as representações de coisas impossíveis segundo as leis da 
óptica, e verosímil poético que faria corresponder a cada figura uma expressão que a ela se 
adequasse consoante a sua idade, paixões, temperamento e dignidade. Era a invenção 
determinada por uma grelha de possibilidades que tinha nas figuras, no tempo, nos lugares e 
nas acções os elementos reguladores. A grande invenção residia na escolha do "momento 
mais vantajoso da acção": "é necessário saber escolher aquele momento não seguido ainda de 
algum outro, e no caso de ter sido já usado, sabê-lo enriquecer com o Poético da Arte". Por 
último, as regras da invenção determinavam que todo o argumento fosse "isento de toda a 
obscuridade" (Taborda, 1815: 3, 5). 

A composição estabelecia-se como a segunda regra da pintura. Definia-se como a 
"colocação" 'cómoda' e a 'expressão' "com vantagem, e com decoro" dos objectos que a 
imaginação determinava representar. A determinação dos costumes, de acordo com "a 
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norma dos tempos, do génio, dos usos, das leis, do gosto, das riquezas, e do carácter do país" 
(Taborda, 1815: 6). Para o autor de O pintor da vida moderna, o que interessava 
verdadeiramente à pintura era a captura das maneiras do presente. Baudelaire (1993) 
insistiria na ideia de que o passado era interessante somente pela beleza representada pelos 
artistas do passado de algo que era presente para eles mesmos, e enquanto valor histórico. 
Era a actualidade, o sentimento estático e moral do momento que se deveria plasmar na 
superfície pictórica. Mas não era ainda esta atenção ao movimento do presente que guiava a 
elaboração dos tratados de pintura do século XVIII e XIX, nem as maneiras de fazer pintura 
em Portugal durante todo o século XIX e mesmo pelo século XX adentro. O que estava em 
jogo era ainda a extracção da figura do próprio figurativo, como o explica Deleuze a 
propósito da pintura antiga: "a pintura antiga estava condicionada por determinadas 
'possibilidades religiosas' que davam um sentido pictórico à figuração" (Deleuze, 2007: 17). 
Os referentes que se listavam como exemplos continuavam a ser os de um passado mais a 
copiar e a ditar a ordem do visível do que a subvertê-la. "A moda corrente dos enfeites", que 
para Baudelaire era o próprio movimento e espírito da época, aqui dizia-se que não deveria 
autorizar o vestir das figuras (Taborda, 1815: 7). Seriam antes os códigos a revestir as figuras 
e a ditar as sensações da expectação. 

Entre a coisa representada e a sua tradução, uma relação de sentido era estabelecida, 
determinando os lugares, as formas, os números. A superfície pictórica era uma área 
governada pelas possibilidades instauradas pela visualidade em circulação. A título de 
exemplo veja-se. "O pincel" era entendido como "a língua do Pintor" e a História deveria ser 
"narrada com a maior simplicidade". Assim, numa pintura heróica não devia entrar "coisa 
alguma que seja absurda, indecente, ou vil". A representação de uns excluía a possibilidade 
da representação de outros. "O pintar um cão roendo um osso em um banquete de pessoas 
de qualidade" ou "a representação de um rústico urinando diante de varões  conspícuos" 
roçava a indecência. A esfera moral determinava então o que se poderia imaginar e não 
estava, portanto, fora da ordem do possível, mas por isso mesmo se detalhava nas 
regulamentações que definiam o lugar do desvio em pintura. A atenção era talvez a 
capacidade a dominar por antecipação. Inscrita no corpo do observador, a atenção era 
passível de governação. Se a atenção era a capacidade de focagem numa cena ou objecto e o 
alheamento face a todo o envolvente, um quadro exigia uma dupla disciplina. Ele próprio 
era objecto de observação, realidade isolada, e dentro dele a composição determinava a 
hierarquia das visibilidades: "nenhuma coisa deverá desviar, ou divertir a atenção do objecto 
principal". A pintura tinha um modelo a representar e uma história a contar. Não era em 
espectáculos paralelos que a atenção do espectador se devia envolver, mas na acção 
principal, só ela "deve fazer a maior expectação, e primeiro que tudo chamar a si as nossas 
vistas". A oposição de contrários que sublinhassem o carácter desejável da cena principal era 
uma das técnicas aconselhadas no governo do olhar (Taborda, 1815: 6, 7).  

De modo diferente, Gilles Deleuze aponta o isolamento como o impulsionador desse 
centramento no facto. O figurativo implica "a representação entre uma imagem e um objecto 
que ela deve ilustrar" e como "entre duas figuras, há sempre uma história que se insinua ou 
tende a se insinuar", o modo mais simples é o do isolamento como forma de o espectador se 
ater ao facto (Deleuze, 2007: 12). Interessante é percebermos a transformação operada entre o 
dizer de Deleuze e deste tratado de finais do século XVIII em torno de um mesmo objectivo. 
Governar o olhar do observador pelo mapeamento dos locais visitados pelo olhar na arena 
da representação. No primeiro caso, temos o excesso de figuras que se opõem para fazerem 
sobressair o lugar da ordem da figura ou da cena principal. No segundo, é proposta a 
passagem da figuração ao figural. Mas em ambos, o 'resto do quadro' não importa tanto 
quanto importa aquilo que se quer dar a ver.   
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Acima de tudo, a pintura, como uma arena de poder, é um campo de forças, de 
captação de forças. As forças têm uma relação estreita com as sensações. É assim que o define 
Deleuze a propósito da pintura de Bacon: "é preciso que uma força se exerça sobre um corpo, 
ou seja, sobre um ponto da onda, para que haja sensação" (Deleuze, 2007: 62). A  expressão, 
entendida como ‘a voz’ da arte era a terceira regra da pintura e era ela que deveria ser 
trabalhada ao ponto de fazer visível o invisível. A fisionomia do rosto, por um lado, deveria 
exprimir ‘nobreza’, por outro lado, era de um rosto artificial que se falava, aquele que se 
adaptava à ideia e supria ‘a falta das palavras’. Ticiano e Wandyck surgiam como os mestres 
a seguir numa pintura que se queria figurativa, isto é, representativa. Alterável até ao 
infinito, a pintura era a multiplicidade dos fragmentos compostos e recompostos até ao 
limite do visível. 

Por fim surgia o Desenho. Era entendido como a gramática do pintor e a figura 
humana declarava-se como a mais complexa forma da natureza. Miguel Ângelo afirmava-se 
como o expoente máximo do seu domínio. Saber marcar nas "figuras os nervos, as veias, os 
ossos, os músculos", aprender a observar a natureza para "desenhar correctamente os corpos 
vegetativos, e inanimados". Leonardo da Vinci, Lomazzo, Dante, Armenini apresentavam-se 
como os mestres da perspectiva, das distâncias, das medidas. A lição que deixavam ao 
iniciante era a de que "por meio do compasso" aprenderia a determinar quantas cabeças 
caberiam em cada outro fragmento do corpo. A cabeça como unidade de medida para a 
figura total, para os braços, para as pernas: "a ideia ordinária que temos do Desenho, é que 
faz uma parte da Pintura, e dá aos corpos, tanto intelectivos, como sensitivos, e inanimados, 
as suas justas proporções. Esta sorte de Desenho depende de medidas exactas feitas por meio 
do compasso", mas o Desenho na arena da pintura era também a "imitação do carácter dos 
objectos visíveis". Evidente era que "sem grande fadiga" não se conseguiria "bom nome" 
(Taborda, 1815: 9, 10).  

O correcto desenhar desdobrava-se num conjunto de regras a observar. Os contornos 
deveriam ser "grandiosos", isto é, "ondeantes" e nunca "secos" e "recortados". As figuras 
dever-se-iam apresentar com "justo" e "natural movimento", "atitudes naturais", 
'desafogadas' e "equilibradas sobre o plano". A solidez era preferível ao ridículo das modas 
passageiras e era essa a razão que levava a que se preferissem "aquelas atitudes, que em todo 
o tempo, e em todo o lugar foram sempre as mesmas". O efeito esférico como regra universal 
de composição, mas com a advertência de que "os pintores, bem como os poetas, arrebatados 
do gosto, e do génio, tomam muitas vezes certas licenças, para dar maior realce às suas 
composições". As figuras, principalmente de heróis, deveriam transmitir a sua grandeza. 
Mesmo que "Alexandre Macedonico fosse de pequena estatura, e Agezilau algum tanto 
defeituoso de corpo", não era a deformidade o objecto da representação. A pintura tinha a 
função de narrar os grandes heróis e os seus feitos. O pintor como executor de micro-códigos 
saberia "dar-lhe aquela figura elegante, e fisionomia de grandeza, que constitui o carácter do 
homem majestoso". As pregas da roupagem exigiam um tratamento especial, aspecto 'amplo' 
e "não muito replicadas" e nem deveriam esconder o nu, nem marcá-lo em demasia 
(Taborda, 1815:11-13). Era a lei da determinação das diferenças que organizava a 
representação: 
 

"Assim como as figuras entre si não devem ter nenhuma semelhança, assim 
também o lançado da roupagem deve ter a sua diversidade. Rafael 
diversificava a forma das pregas, segundo o nu que lhe estava debaixo" 
(Taborda, 1815: 13). 
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Mais importante que tudo era a economia na justeza visual. As pregas teriam o seu 
motivo e era este determinado pelas massas sobre as quais assentavam. Eram elas o 
pormenor através do qual a ‘realidade’ do representado, através deste ínfimos pormenores, 
se daria a ver. Pouco interessa que o herói e a sua acção tenham que se constituir como o foco 
da atenção. É nos pormenores que uma visão em busca da verdade no quadro se irá fixar. É 
este o germe tranquilo do cristianismo que dá à pintura, diz Deleuze, o seu próprio alimento: 
“o pintor pode facilmente ser indiferente ao tema religioso que deve representar. Nada o 
impede de perceber que a forma, tornada essencial em sua relação com o acidente, pode ser 
não a de um Deus crucificado, mas simplesmente a de uma ‘toalha ou tapete se desfazendo, 
uma bainha de faca que se separa, um pão que se divide como por si mesmo em fatias, uma 
taça derramada, todo tipo de vasos ou de frutas desarrumados e de pratos em 
desequilíbrio’” (Deleuze, 2007: 125). Ou das pregas justapondo-se, caindo à vertical ou 
moldando-se às dobras do movimento do corpo: 
 

“Convém observar exactamente esta regra, para que se não descubra a 
diligência, e o fastidioso trabalho; mas tudo pareça um efeito do acaso, e a 
figura receba um belo ressalto. Carlos Maratta era de opinião, que o vestir 
elegantemente as figuras, fosse coisa mais difícil, que o desenhá-las bem” 
(Taborda, 1815: 12). 
 

O quadro como um dispositivo de iluminação ou de verdade. São os clichés da 
representação que se apresentam no discurso: “a forma quadrada especialmente é 
incompatível com as pregas, só no caso de ser dividida, e formar dois triângulos. As 
roupagens, por exemplo, quando vem a apertar-se de uma parte, e alargar-se da outra, 
produzem necessariamente uma forma triangular” (Taborda: 1815: 12, 13). O que se 
patenteia é a própria viagem oferecida ao olhar que contempla. Não é o olho que passa sem 
se fixar que atenta nos pormenores, é aquele que contempla, parado, que torna fluida e um 
processo de construção a própria observação147. 

De maior complexidade, o claro-escuro, obrigava não só a um saber fazer e a um 
saber ver, como a um saber compreender os efeitos ópticos discerníveis à visão. Em pintura, 
claro-escuro significava “uma inteligente imitação de todos os efeitos da luz, e das sombras 
da natureza”. Aconselhava-se a leitura de um tratado sobre a teórica da luz. No ensaio de 
pintura listavam-se somente as regras básicas: luz fechada, luz aberta, luz reflexa, luz de sol 
descoberto, luz de fogo, as sombras e os corpos. A perspectiva aérea, tal como a linear, 
determinava a diminuição, com a distância, da força do claro-escuro. O corpo do pintor 
anexava-se ao quadro porque a perspectiva dependeria da “observação” e da “física da luz, 
não menos que dos nossos sentidos, e estes têm certas regras, e matemáticas”. Eram os 
efeitos ópticos da luz a determinar os ‘acidentes’ das formas, ou seja, um certo regime de 
visualidade. “Para haver um bom efeito, são necessários dois, ou três graus de diferença 
entre a luz do contorno de uma figura, e a do centro mais realçado aos nossos olhos”. Mengs 
observava que a união dos dois efeitos, se conseguiria por uma ‘degradação’ no objecto 

                                                
147 A este respeito, Jonathan Crary sugere que é o olho imóvel que activa a desnaturalização do que é visto: “I am 
suggesting the problematic and contrary notion that the fixed, immobile eye (at least as static as physiological 
conditions ever allow) is what annihilates the seeming ‘naturalness’ of the world and discloses the provisional 
and fluid nature of visual experience, whereas the mobile glancing eye is what preserves the preconstructed 
charcater of the world. The latter is the eye that habitually, familiarly caresses objects, extracting only previously 
established relations from among them. Once the eye stops moving, a potentially volatile situation arises: aftera 
relatively brief period of time the immobile eye triggers a ferment of activity – it is the doorway to both trance 
and to perceptual disintegration” (Crary, 2000: 299, 300). 
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principal iluminado, em direcção a um fundo escuro e ‘tenebroso’ (Taborda, 1815: 14). As 
grandes zonas de claro, no percurso para as extremidades seriam visitadas pelas meias tintas 
que permitiam uma ‘doce passagem’ para o contorno. 

A cor, tal como a luz, distancia-se da forma. São unidades autónomas que obedecem 
a discursos próprios. Mais do que subordinação à forma, é a forma que se submete ao poder 
de realidade da luz e da sombra na superfície da cor. Por essa razão “cada coisa deve receber 
o seu claro, e o seu escuro correspondente”. E seria mesmo “impróprio” que se pintasse “um 
vestido branco som sombras inteiramente negras”. A cor possuía uma natureza e esta era 
incompatível com qualquer mudança. Por outro lado, massas de luz e de sombra deviam ter 
como objectivo o ‘deleite’ da vista do espectador, mas havia que evitar as repetições fáceis e 
ordinárias, reveladoras de um “gosto mesquinho”. O uso dos reflexos era uma técnica 
táctica, capaz de trazer ao quadro luz cuja origem o observador desconhece mas que opera 
directamente e “comunica parte dos seus raios aos objectos imediatos” (Taborda, 1815: 16). 

São dois tipos de relação nos quais a cor se percebe: numa relação de valor, claro e 
escuro, e numa relação de tonalidade, ou, colorido. A esta última se dava o nome de 
cromática e se fixava também como campo epistemológico a própria ciência: “com ela se 
imitam todas as cores, com que a natureza se compraz tingir as coisas. O bom gosto do 
colorido, e a sua harmonia depende das regras fundadas na ciência, e na razão” (Taborda, 
1815: 17). A física de Newton asseverava a compreensão de que os reflexos traziam consigo 
não somente a cor do corpo iluminado como a própria cor da luz. Mas ainda assim, a 
visualidade encontra-se dependente das forças do regime das aparências da pintura. Num 
quadro, uma cor, deveria dominar e ir misturar-se com todas as cores: 
 

“O ar é o primeiro a receber a luz, e por isso deve necessariamente colorir-se 
da sua cor. Ainda que a luz não tenha em si cor alguma, é porém inegável, que 
atravessando matérias intermédias se tinge por meio das refracções, que faz 
de um corpo a outro, até que chegue aos nossos olhos” (Taborda, 1815: 17). 
 

O quadriculamento disciplinado do espaço do quadro obtia-se não só pelo local da 
apresentação das figuras como pelas cores aplicadas. As cores “mais puras, e brilhantes 
devem empregar-se nos sítios mais nobres do quadro” (Taborda, 1815: 18). Esta microfísica 
dos posicionamentos estabelece uma ordem da leitura que é muito mais do que aquilo que o 
olho fisicamente vê, mas todo o processo que se desencadeia no próprio observador, no jogo 
de relações, equivalências e significações iniciado. Dependendo do assunto, assim se deveria 
variar o colorido. O Concílio dos Deuses com as cores de Caravaggio ou Eneias no Inferno 
com as cores brilhantes de Baroccio, eram representações impróprias. Eis como a visão é um 
campo de governo: 
 

“A cor azulada, por isso que é composta do mais puro, e do mais tenebroso, 
costuma produzir sensação lúgubre; e o verde sendo um misto da cor mais 
clara, e mais escura será o mais gracioso a mover os orgãos do olho sem em 
nada os cansar” (Taborda, 1815: 18). 
 

A consciência que então se iria instalar de que a prática artística era refém de regimes 
de percepção, abertos a um controlo e racionalização, ou seja, a uma visão que, cada vez mais 
perto do século XX, se torna inseparável da emergência dos modelos de visão subjectiva, 
percebe-se nesta regra da cor-sensação (Crary, 2000). O que está em causa é a anexação do 
próprio corpo do observador ao espectáculo pictural que se lhe apresenta, concebendo-se a 
resposta não tanto em termos de um propósito estético, mas mais ao nível da fadiga a que o 
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olhar se submete frente a um quadro. De qualquer modo, é um trabalho que está implícito no 
acto de ver. Esse trabalho é o de assemelhar o quadro à verdade. As carnes seriam pintadas 
sem o uso de encarnados. Era a cor ‘competente’ aquela que se buscava, de acordo com o 
sexo, a idade e a condição da pessoa representada. Nunca a mulher de Menelau se pintaria 
com as cores bronzeadas próprias de um Deus como Marte, nem a belicosa Minerva com 
cores ‘gentis’ e ‘patéticas’ (Taborda, 1815: 18). Aspirava-se a uma harmonia e esta 
determinava-se no cálculo das quantidades de cores distribuídas nos sítios mais 
convenientes do espaço da composição. A arte académica, essa arte de professores, como a 
designou Pierre Bourdieu, associa a sua ‘dignidade’ e a sua ‘actividade’ numa cultura 
histórica e literária e tem como objectivo primeiro produzir sentidos morais (Bourdieu, 1989: 
275). Ainda a propósito de Grão Vasco, o Jornal de Belas Artes descrevia o seu trabalho de 
pintor. O discurso sobre o que se vê está ele próprio contido nas possibilidades de uma 
representação codificada que regula a concepção e a recepção da obra: 
 

“O bem deitado das pregarias, o ondear das roupas acusando delicadas 
formas sem as carregar, os bordados que recamam as orlas de azul, são 
preciosos: - o véu diáfano de um vago e suave colorido, conduzido em dobras 
mui bem entendidas, como que se intufa ao palpitar das carnes debaixo do 
vaporoso da pintura. [...] Há uma prega na testa entre os sobrolhos, que 
exprime a confusão dos pensamentos encontrados, com muita verdade, e no 
retraído dos lábios, descerrando a meio a boca, na combinação do 
arqueamento daquela com as outras linhas que se caracterizam, distintamente 
se descobre uma inocência e simplicidade chã e santa que cabe ali com muita 
graça. O acabado daquela cabeça, toda da maneira suposta a Vasco, é belo e 
bem sentido; as outras cabeças dos reis são do mesmo tipo mas de maior 
perfeição: vê-se nelas o pincel do mestre” (Silva, 1843: 6). 
 

Os pintores académicos formam-se no interior da fragmentação disciplinar da 
modernidade e tendo por referente a figura do mestre, que é também aquela à qual eles 
próprios aspiram. Isso mesmo poderia já perceber-se no início da segunda metade do século 
XIX português, no interior do mecanismo de constituição do artista académico. Do que se 
falava era da representação portuguesa na Exposição Internacional de Paris de 1855 e o que 
daqui se extrai é o processo de ‘carreira’ pelas fileiras legitimadas do mundo da arte. O 
professor é ele próprio o mestre. Reconhecia-se a enorme distância que separava Portugal de 
nações como Inglaterra, França ou Itália, mas ainda assim se via, entre outros, “um artista 
[...], filho e pai de artistas, o sr. António Manuel da Fonseca, que goza de uma posição oficial, 
expôs um quadro histórico digno de estima: Eneias salvando seu pai Anchises. Ninguém me 
acreditaria se eu dissesse que o quadro do Sr. Fonseca é uma obra prima digna dos grandes 
mestres; mas seria injusto não reconhecer naquele quadro uma concepção elevada e prática, 
um belo sentimento, um colorido suficiente. Um professor deu as suas provas desde que 
compôs uma obra assim tão importante” (Ribeiro, 1882: 5). 

A Escola, ou como refere Bourdieu (1989), o Estado, garante não apenas o valor 
desses pintores, como o valor dos prémios que lhes confere nas exposições nas quais eles se 
mostram e perpetuam as regras dessa Escola. Por essa razão, qualquer questionamento às 
regras estabelecidas funciona como uma fricção que desestabiliza uma relação de poder que 
se queria petrificada. Tomemos como exemplo um dos muitos medos de finais do século 
XIX, face à própria figura do artista e à necessidade de, para a manter dentro dos limites até 
então em operação, a articular com a ideia de tradição e da repetição sem fim dos códigos 
‘clássicos’ da representação: 
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“A época da grandeza em pintura passou – talvez para nunca mais voltar.[...] 
O artista, isolado – entregue a si mesmo – não pode haver tempo de conceber 
tranquilo e executar pausado, de estudar a natureza para criar o belo. Os 
tesouros de Perugino e de Rembrandt já não são para ele, carece de trabalhar 
para viver – trabalhar rápido, porque a sua subsistência não pode aguardar o 
acabamento tardio de uma bela concepção. E assim, este nosso século do 
progresso técnico, que marcha por vapor em estradas de ferro, nada tem 
podido adiantar em Belas Artes, e se com elas quer recriar-se e delas ter 
modelos para as aprender – tem de ir desenterrar dentre o pó que levanta o 
movimento que o caracteriza, as insígnes produções artísticas desses séculos 
típicos, que a nossa vaidade eclética despreza, mas cujos monumentos de arte 
admiramos com inveja e buscamos com avidez” (Leal, 1843: 13). 
 

É na inscrição da tradição como parte integrante de um passado simultaneamente 
grandioso e a superar, que a galeria de génios ganha sentido enquanto modelo. São eles os 
“detentores de uma autoridade estatutária garantida pela instituição à maneira do sacerdócio 
numa ordem” (Bourdieu, 1989: 264). Deste modo, é na realização e unicamente no domínio 
de uma técnica que responde a um regime de visualidade particular que se aloja toda a 
virtuosidade do artista. Não era, aos olhos de Fialho de Almeida, escritor e jornalista “pintor 
de história quem quer”. A pintura de história não era simplesmente uma questão de aptidão 
que requeresse a leitura de romances de Dumas. Requeria provas, “familiaridade numa 
porção de géneros diferentes e antagónicos, o retrato, a paisagem, o conhecimento dos tipos 
arquitectónicos e dos trajos característicos das várias épocas em questão”. Só assim, reunindo 
em si a sabedoria do ‘costumier’, a do director de cena do arqueólogo, do filósofo e do 
historiador, poderia o pintor encontrar o seu perfil académico (Almeida, s/d [1892]: 348). Era 
nas regras da própria pintura que, por finais do século XIX, o vice-inspector da Academia de 
Belas Artes do Porto, via desenhar-se a excelência e a capacidade de criação do artista. Para 
entrar definitivamente no ‘santuário’ da arte, todo o artista deveria passar por “demorada 
preparação”, perdendo “muitas ilusões” e experimentando, por vezes, “as angústias do 
desalento”, descontentando-se consigo mesmo. Quando, por fim, fosse já capaz de 
interpretar uma acção lida num livro, lançar à tela “um conceito do seu pensamento”, 
reproduzir uma cena da natureza, e tudo “sem exageração nem desvario, mantendo a 
correcção no desenho, a harmonia da composição e do colorido”, então, não haveria dúvida 
de que estava no espaço do verdadeiro em pintura: “atingiu as faculdades criadoras e entrou 
definitivamente no santuário da arte” (Samodães, 1893: viii). 

A grande preocupação então demonstrada é a de estabelecer o território da arte como 
um campo com autonomia própria. Quer aqueles que lutam pela manutenção das regras e 
dos princípios académicos, preservando a ideia da academia como o local de transmissão de 
saberes, quer aqueles que resistem ao processo de aprendizagem, sublinhando a ideia de que 
não se aprende para ser artista, constroem os seus posicionamentos a partir da exclusão de 
todos aqueles que não estão em condições de pertencer à ‘ordem sagrada’ da arte. De facto, é 
a ideia de vocação, tal como já a analisámos a partir de Weber que deixa perceber a tensão 
entre a religião e as práticas de vida. O entendimento da arte como uma vocação implica a 
existência de uma força incontrolável que tem de realizar-se sob pena de modificar um 
desenvolvimento que se crê natural. O dom como algo inato é o prenúncio da vocação. Os 
génios são, então, o desdobramento de vocações, colocados numa hierarquia diferenciadora 
e organizadora de visões do mundo. A sua tomada como exemplos a copiar legitima a sua 
própria existência no ensino artístico, por um lado, e sublinha, por outro lado, o carácter de 
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excepcionalidade da arte, conferindo, por sua vez, um estatuto também de excepção ao 
artista. Académico ou de vanguarda, é sob o grande denominador do talento e da vocação 
que o artista verá a sua posição no mundo social ser construída.  

Avançarei de seguida para um contexto mais focado nas instituições de ensino 
artístico de Belas Artes em Portugal, iniciando esse percurso pelo problema da passagem da 
arte como um ofício a um ensino académico da arte. Muitos serão os pontos desta 
arqueologia aos quais retornarei, na medida em que aqui se definiram muitas das linhas do 
fazer arte e do ser artista na passagem do século XIX para o século XX. 
 
 
Da arte como um ofício ao ensino académico da arte 
 
 O debate entre, por um lado, as artes mecânicas e, por outro lado, as artes liberais, e 
de entre estas últimas o estabelecimento do conceito de belas artes, foi um debate aberto já na 
segunda metade do século XVIII um pouco por toda a Europa. A criação das primeiras 
academias arte, ainda no século XVI148, deu início ao movimento de separação da pintura e 
da escultura relativamente às outras artes manuais. Do mundo das artes mecânicas 
ascenderam ao das artes liberais, passando a figurar lado a lado com as artes do Trivium: 
gramática, dialéctica e retórica, e do Quadrivium: aritmética, geometria, astronomia e música 
(Heinich, 1993). Tratava-se de uma outra distribuição do sensível e dos respectivos 
posicionamentos no mundo do discurso. Artista e artifíce, como categorias de sujeito, 
caminhariam cada um para seu lado. 
 De um modo geral, as belas artes foram assumindo uma especificidade e uma 
superioridade, marcas da sua distinção, às quais se vem juntar um terceiro critério: o da sua 
utilidade ou necessidade. Classificadas como ‘inúteis’149, as belas artes vão viver num regime 
de vocação, abrindo-se uma tensão entre uma exigência académica, de conformidade a 
padrões estabelecidos, e uma exigência de raridade, sinónimo de originalidade. A 
valorização da individualidade e do génio impôs um outro modelo que se traduziu na 
desqualificação das aprendizagens escolares como forma de não corromper a ‘artisticidade’ 
do artista. Nathalie Heinich argumenta que o regime vocacional se estabelece nessa linha de 
tensão entre a qualidade académica e a necessidade de ser original e é nesse espaço que, da 
standardização da cópia e dos códigos de representação, se alcança o lugar da singularização 
(Heinich, 1993: 208). Vimos já como o problema foi colocado a partir das teorias do génio e 
dos dons inatos. Ao nível das artes visuais, assistiu-se a uma progressiva substituição do 
ofício do artista pela ideia do artista livre, correspondendo esta transferência a uma 
desvalorização do manual em relação ao espiritual (com um pendor mais acentuado para a 
pintura do que para a escultura), e de um privilégio dado a um modo de fazer que se 
manifesta por uma só mão, e não, como sucederia nas artes mecânicas, por uma 

                                                
148 Em Itália, por exemplo, a primeira Academia seria criada na segunda metade do século XVI, e a de Paris, em 
1648. Nikolas Pevsner (1982) refere que a primeira articulação entre a palavra ‘academia’ e um artista acontece 
numa gravura de cordas entrelaçadas, em que uma das vistas deixa ler ‘Academia Leonardo Vinci’. Ainda que 
não fosse esta uma Academia tal como aquelas que se desenvolveriam posteriormente, contém em si o princípio 
de funcionamento das Academias de arte da modernidade, isto é, aquele que determina que é sob a influência ou 
relação directa com um mestre, que se processa a formação do artista. 
149 Rousseau, no seu discurso sobre as ciências e as artes, conferindo a estas o papel de ‘polícias’ do 
comportamento, defende, no entanto, que tal acontece a um nível das aparências. Para Rousseau o importante era 
a ‘virtude’ e esta desprezava qualquer tipo de ornamento. “Antes da arte modelar as nossas maneiras e ensinar as 
nossas paixões a falar uma linguagem apurada, nossos costumes eram rústicos, porém naturais” (Rousseau, 
1749). Deste modo, todo o seu discurso vai no sentido de desvalorizar as artes de ‘luxo’, as belas artes, por 
promoverem a desigualdade ao invés da virtude. 
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multiplicidade de mãos anónimas. Não é, portanto, somente o espiritual que se opõe ao 
material, como também o belo que se opõe ao útil, o nobre àquilo que é vulgar e o superior 
ao inferior.   
 O paradigma que percorre a evolução do ensino das artes visuais em Portugal varia 
de acordo com o contexto institucional que focarmos, no entanto, começa por ser o da arte 
como um ofício e o da arte como bela arte, este último assumindo maior preponderância à 
viragem para o século XX, momento no qual à figura do artista se associa um processo de 
individualização que o separa das outras esferas sociais, como nos foi possível observar no 
capítulo teórico dedicado à emergência do ‘eu’ como uma categoria psicológica e mesmo no 
esboço de uma arqueologia da pintura. Este fenómeno ocorreu em paralelo com o da 
autonomização do campo da arte e com a luta nele operada contra uma arte de feição 
académica, no entanto, aquilo que daqui em diante observaremos, e que não nos parecerá de 
todo estranho, é que falar sobre o sujeito será sempre falar sobre as dinâmicas que o 
constituem como sujeito psicológico. É a inscrição desta linha de carácter psicológico na 
figura do artista que permite um modo de pensar a prática artística como uma prática 
vocacional. As ciências psicológicas elaboraram toda uma gramática do corpo e da alma e foi 
nos desdobramentos do artista na obra da qual é o autor, que se produziu a interioridade e a 
personalidade como os locais conceptuais dos quais derivaria toda a inventividade.  
 Daqui se deduz a questão do estatuto do artista, sendo que este engloba não apenas 
as condições materiais do exercício da actividade, mas também a dimensão imaginária das 
representações associadas a uma tal actividade, particularmente a dimensão simbólica 
contida no conceito de artista. No Parlamento português, nos anos vinte do século XIX, pela 
primeira vez se discutia com algum cuidado a problemática do estatuto do artista. Parecia de 
algum modo evidente que os artistas empregados nas várias obras do país se reunissem num 
centro de belas artes para que aí pudessem ensinar: 
 

“Estes homens vencem este ordenado, e por isso mesmo deverão ser 
obrigados a pintar, mas não acontece assim, porque quando se faz qualquer 
obra é necessário pagar-se-lhes em separado” (debate parlamentar de 18-01-
1823).  
 

 O assunto requeria ser colocado “debaixo de um só ponto de vista”.  A estas palavras 
de Trigoso, respondia o Secretário dos Negócios do Reino: “os pintores e artistas apesar do 
seu merecimento não gostam de fiscalização. Querem que os seus vencimentos se 
considerem como pensões em paga de serviços ou merecimento, e não com obrigação de 
trabalhar regularmente”. Serpa Machado juntava-se à discussão: “todas as coisas têm duas 
faces por onde podem ser olhadas, uma de maior, e outra de menor interesse. [...] Por tanto, 
por crédito da Nação, e amor às belas artes, para que não se diga, que a Nação portuguesa 
desce a uma espécie de barbaridade, e não sabe apreciar o verdadeiro merecimento o meu 
parecer é que se formem escolas de belas artes, entregando-as à direcção desses homens com 
os mesmos e menores ordenados, segundo se achar conveniente” (debate parlamentar de 18-
01-1823). No entanto, Galvão Palma desejava um maior esclarecimento. Ao lado da 
promoção das belas artes colocava a das ciências e era nessa comparação que parecia nascer 
uma zona cega dos discursos anteriores:  
 

“Eu ainda não vi que a nenhum dos muitos portugueses que tem dado lustre à 
Nação entre os estrangeiros, sobressaindo em certas ciências, quando 
chegassem à pátria que se lhes desse uma pensão somente por esse motivo. 
[...] vi que quando voltavam à pátria ensinavam para sustentarem-se; por 
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tanto não sei porque se há-de fazer esta excepção, e se há-de dar preferência a 
um artista que foi ensinado à custa da Nação; não sei que um artista, por 
acreditar a Nação com sua arte, deva merecer mais que aqueles que acreditam 
a Nação com suas ciências” (debate parlamentar de 18-01-1823). 
  

 Se por um lado as belas artes eram vistas como um meio para atingir um estado 
superior de cultura, por outro, não era consensual a sua utilidade no plano social, económico 
e político. A categoria das artes estava em plena transformação, isto é, obra e artista não 
coincidiam ainda numa e na mesma coisa e a pintura ou a escultura eram percebidas como 
vinculando-se ao universo do ‘métier’ e não ao da ‘arte’. Face a uma dificuldade ou 
impossibilidade de quantificação do talento, a singularidade do artista não autorizava, por 
ora, a excepção do seu estatuto. Aquilo que iremos ver já de seguida é como se foi 
construindo em Portugal a ideia da necessidade de um ensino específico das artes. Muito 
embora a centralidade da questão tenha começado por ser colocada numa indistinção entre 
as belas artes e as artes industriais, a verdade é que, paulatinamente, a cisão entre as duas 
acentuou-se e o regime vocacional adquire maior amplitude. Mas tome agora o leitor 
palavras já de inícios do século XX, de Fialho de Almeida, acerca das verbas dispendidas e 
dos resultados obtidos, agora num cenário em que existiam já as Academias de Belas Artes: 
 

“A Academia de Belas Artes não vale o dinheiro que chucha, e acho lhe 
devam dissociar pelas escolas industriais, o pessoal, entregando o cultivo da 
grande arte aos felizes independentes que a queiram ir estudar lá fora, à sua 
custa. Isto não é país para belas artes oficiais [...]. Por isso insistimos: acabar 
com a Academia de Belas Artes, é benefício com que podem lucrar os ramos 
do ensino científico e industrial, herdando-lhe a dotação, que em pintores que 
não pintam é sinceramente revoltante” (Almeida, 1925: 79, 81). 
 

Cerca de cem anos separam o debate parlamentar em que se discutia o lugar e o papel 
do artista da corte e a crítica agora tecida por Fialho. Neste entremeio, fixou-se em Portugal o 
estatuto do artista e das belas artes como um perfil e um campo de distinções várias.  
 
 
As primeiras tentativas para um ensino das artes em Portugal: um percurso de 
irrealizações pontuado com alguns resultados 
 
 Em Portugal, um ensino artístico devidamente regular e com um carácter sistemático 
surge já nas primeiras décadas de oitocentos. Durante os séculos XVII e XVIII,  o ensino das 
artes visuais permaneceu ligado a experiências pontuais, não se organizando nem por níveis 
de ensino nem se destinando a uma progressão nos conhecimentos ministrados. Em Lisboa, 
a Aula de Fortificação e de Arquitectura Militar (1647), a Aula e Laboratório de Escultura 
associada às obras de Mafra (1750), reaberta 20 anos adiante sob a direcção de Machado de 
Castro, a Casa do Risco (1755), a Aula de Debuxo do Colégio dos Nobres (1761), as aulas de 
desenho da Fábrica de Estuques e da Real Fábrica das Sedas (1763), bem como a Aula de 
gravura da Imprensa Régia (1768), completavam, com a Aula Régia de Desenho de Figura e 
de Arquitectura Civil (1781), o cenário das ofertas de formação. Em 1823, uma vez mais no 
parlamento português traçava-se um retrato sugestivo do que até aí havia sido a formação 
dos artistas em Portugal:  
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“Das Obras Públicas saem hábeis operários aos ofícios Fabris, criados do 
grande número de Aprendizes, que se admitem aos ofícios, para que mostram 
propensão, e com tal providência se têm aproveitado imensos rapazes, que 
sem este recurso se teriam prevaricado, por serem poucos os Mestres 
particulares dos Oficiais de Pedreiro, Carpinteiro, e Canteiro, que se dão ao 
trabalho de ensinar Aprendizes” (debate parlamentar de 14-01-1823). 
 

Isso mesmo se comprovaria na Aula e Laboratório de Escultura. A panorâmica que 
aqui se nos oferece afasta-se dos cenários hoje imaginados para a aprendizagem desta arte ao 
nível da organização dos estudos, acentuando o carácter oficinal e corporativo das 
aprendizagens, sobre o seu carácter escolar. A escultura aparece mais próxima do universo 
dos métiers do que do das artes, no interior de um saber disciplinado e cuja aplicação 
objectiva não oferece dúvidas àqueles que a ela se dedicam. Quando Machado de Castro 
descreve o processo de construção da Real Estátua Equestre de D. José I, é toda uma 
linguagem resultante de saberes técnicos que sobressai sobre qualquer propósito estético. 
Atente-se na palavras deste Lente da Aula e Laboratório de Escultura, naquele que é o seu 
Dicionário de Escultura. A entrada aqui enunciada é a do ‘apoio’ e logo o leitor fica a saber que 
“os pontos de apoio são aqueles que constituem a segurança de qualquer Estátua”. À estátua 
atrás referida segurou-a o escultor “em três dos ditos pontos, um no braço esquerdo do 
cavalo, com um vergalhão de ferro de seis décimos de palmo em quadro, que nasce da 
armação de ferro que existe internamente dentro do mesmo configurado bruto; e os outros 
dois pontos de apoio, nascendo da mesma interna origem, saem por dentro das canelas 
posteriores do bruto, entrando no Pedestal, quase 4 palmos, p.m. ou m. aonde se 
chumbarão” (Castro, 1937:24, 25). Ainda que a encomenda da Casa Real tenha sido a 
possibilidade dada a Machado de Castro para mostrar a “circunspecção, os desvelos, as 
meditações, os estudos, e os talentos, que deve ter todo o Artista” (Castro, 1810: s/p), ela não 
teria sido possível fora do recorte do Laboratório de Escultura, local onde aliás não apenas 
existiam as oficinas, mas também a própria casa do escultor.  

Do que se tratava, então, era da formação de escultores no próprio contexto de 
trabalho em ambiente de cooperação entre os aprendizes, à semelhança do carácter colectivo 
e anónimo das corporações medievais. Minimizava-se, portanto, o carácter ‘livre’ da 
escultura como actividade artística liberal, revelando-se, quer pelo tipo de trabalhos, quer 
pela sua dimensão, um mundo da arte no qual o artista, neste regime híbrido entre o ensino e 
a encomenda, entre o sujeito individual e as múltiplas mãos que davam origem à obra, era 
um sujeito que se destacava dos seus pares, e por isso se relacionava directamente com a 
corte. Os candidatos a escultor passariam obrigatoriamente pelas obras públicas no seu 
processo formativo. O curso teria a duração de 10 anos, sendo que os primeiros 5 anos eram 
exclusivamente dedicados ao estudo do desenho150 e os restantes ao da escultura. Os 
estudantes, dependendo do seu mérito, seriam considerados ‘ajudantes de escultura’ e 
ganhariam entre 5 e 10 tostões por dia. Assimilada, portanto, uma ideia da escultura como 
uma arte mecânica, como qualquer outra ocupação manual, também esta seria remunerada. 
Numa fase inicial esse valor fixava-se nos 2 tostões, acrescidos do material necessário ao 
estudo. Mas pelo retrato fixado por André Balbi na década de vinte do século XIX, as taxas 
de frequência eram muito abaixo do desejável, havendo anos que acusam a inexistência de 
alunos. Os três alunos de 1806 dariam lugar a um só aluno nos anos de 1812, 1813 e 1817, 
aumentando para 6 em 1821 (Balbi, 1822: 74).  

                                                
150 A aprendizagem do Desenho ocorreria na Aula de Desenho e Arquitectura Civil sendo que os alunos que se 
destinassem à Escultura seriam apenas obrigados ao desenho de figura (Faria, 2001:106). 
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Na aula de Desenho de Figura e Arquitectura Civil haveriam de estudar alguns dos 
artistas que mais se destacariam, quer no ensino, quer na produção artística de inícios de 
oitocentos, como António Sequeira, Vieira Portuense, Fuschini ou José Taborda. Em quase 
meio século de funcionamento, esta Aula contabilizaria mais de quinhentos alunos151, mas os 
resultados não eram, segundo José Augusto França, “brilhantes”. Muito pelo contrário, eram 
“raros os desenhadores” cuja competência lhes permitisse tomar discípulos (França, 1990: 
67), ainda que, para encorajar os alunos a distinguirem-se nesta ‘útil’ e ‘nobre’ arte, fossem 
anualmente distribuídos 6 prémios, três para cada área (Balbi, 1822: 71). À entrada do século 
XIX, estabelece-se junto das obras da Ajuda uma Academia dedicada à Pintura, Escultura e 
Arquitectura. O seu final coincidiria com a criação da Academia de Belas Artes de Lisboa, 
mas nos seus 34 anos de funcionamento não serviria à aprendizagem de mais do que 91 
alunos (França, 1990: 68). Em termos comparativos quanto à frequência desta e da Aula de 
Desenho de Figura, percebe-se já que o desenho sobressaía como o elemento estrutural da 
aprendizagem artística, não apenas de belas artes, mas antes das artes em geral, incluindo-se 
portanto os ofícios. Esta última Aula, contando com dois professores e dois professores 
substitutos152, subdividiria os seus conteúdos entre operações de aritmética e de geometria 
elementar, construção, desenho de ornamentos e perspectiva, na parte respeitante à 
Arquitectura Civil e, no Desenho de Figura, os alunos seriam iniciados na representação pelo 
desenho de objectos animados ou inanimados e nas proporções do corpo humano. Os 
estudos prolongavam-se por cinco anos e o método seguido obrigava sempre a um trabalho 
constante de comparação entre as diferentes partes das gravuras e quadros e os objectos 
originais, de modo a que os alunos percebessem a diferença, a beleza e os defeitos dos 
trabalhos produzidos (Balbi, 1822: 72). 

As condições de admissão à Aula de Desenho de Figura e Arquitectura Civil, saídas 
do Alvará de 23 de Agosto de 1781, fixavam em pormenor os critérios de admissão e de 
disciplina para a frequência dos estudos, ainda que problemas disciplinares fossem 
relativamente contidos, quer pela “docilidade”, quer pela “assídua aplicação por parte dos 
alunos” (Ribeiro, 1873: 51). Os pretendentes à Aula deveriam requerê-lo à Real Mesa 
Censória e mostrar “perante o professor de desenho histórico” que escreviam 
“suficientemente” e não tinham “defeito algum na vista”. Para o desenho de Arquitectura 
exigia-se ainda “o conhecimento das quatro primeiras operações de aritmética”. Aqueles que 
manifestassem “falta de aplicação” ou “adiantamento” nos estudos seriam “despedidos 
pelos professores” (Ribeiro, 1872: 77, 78). 
 Ainda no século XVIII, a diferença foi marcada pela criação da Aula de Desenho da 
Casa Pia de Lisboa, em 1781, na qual se pretendia já ministrar uma profissionalização aos 
jovens a cargo da instituição. De acordo com este objectivo D. João V criara a Academia 
Portuguesa das Artes, em Roma, para a qual, a partir de 1785153 começam a ser enviados 
alunos da Casa Pia de Lisboa, escolhidos de entre os alunos da Aula de Desenho. Já no Porto, 
após a tentativa infrutífera de criação de uma aula onde se desenhava pelo nú, por Vieira 
Lusitano e André Gonçalves, a oficina de Santo Ildefonso e a escola da Porta do Olival, 

                                                
151 Até 1816 frequentaram esta Aula 385 discípulos, sendo que nesse ano era frequentada por 51 discípulos 
ordinários e extraordinários (Ribeiro, 1873: 50). 
152 André Balbi, autor do Essai Satistique sur le Royaume de Portugal, publicado em 1822, apresenta um quadro 
com a frequência anual de alunos desta Aula. Em 1800 contavam-se 20 alunos e em 1821, 21 alunos, sendo que o 
número mínimo registado para este período reportava-se ao ano de 1804, com 3 alunos e o máximo, ao ano de 
1819, com um total de 25 alunos (Balbi, 1822: 72). 
153 José Álvares, Bartolomeu da Costa Calisto, José Cunha Taborda, Domingos António de Sequeira, Arcângelo 
Fuschini e Manuel Dias, na Pintura. Para escultor, João José de Aguiar e para Arquitectura Joaquim Fortunato e 
Sebastião Vicente Nogar. Para abridor de Camafeus, José António do Vale (Martins, s/d a:  377). 
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também experiências que sobreviveriam por pouco tempo, a diferença terá sido marcada 
pela Aula Pública de Debuxo e Desenho, sob a inspecção da Companhia Geral da 
Agricultura e das Vinhas do Alto Douro, que abriu as suas portas em inícios de 1780. Tendo 
inicialmente sido dirigida por António Fernandes Jácome, por aqui passariam Vieira 
Portuense154 e António Sequeira. A funcionar no Seminário dos Meninos Orfãos da cidade do 
Porto, a Aula de Debuxo estaria aberta não somente à “Mocidade Portuense” mas de igual 
modo a “todas as pessoas” que a quisessem frequentar, sendo que as ditas Aulas se 
efectuavam todos os dias não santos ou feriados, sempre da parte da tarde (Ribeiro, 1872: 
67). Em 1802 aprendiam aqui a desenhar cerca de 120 alunos (Goulão, 1990: 22). 
 Do Discurso proferido por Vieira Portuense em 1802 acerca do Desenho nesta 
‘Academia’ do Porto, sublinha-se a importância então colocada no culto e nas aprendizagens 
artísticas como elementos essenciais ao progresso das nações. A necessidade de um ensino 
artístico de feição académica ia-se fazendo notar nos escritos de artistas como Machado de 
Castro, de Cirilo Volkmar Machado ou do pintor Vieira Portuense. Desse ensino dependeria 
“a apuração do bom gosto” e a “perfeição das Fábricas, e Manufacturas”. Pelas Artes 
“pólem-se as maneiras, e costumes de uma Nação, tomando um ar de elegância, que a 
distingue dos Povos menos adiantados” (Junior, 1803: 4). 
 À ausência de academias ou escolas de arte juntava-se a ausência de publicações 
dedicadas às artes ou ao desenho, como notava Machado de Castro, anos antes, naquele que 
é dos primeiros textos reflexivos sobre a prática do desenho em Portugal. O esforço que 
então empreendia consistia em deixar bem claro que o artista seria um misto entre o teórico e 
o praticante das artes: 
 

 “Sei muito bem que se não produz obra alguma (e em particular na classe das 
de espírito) que possa avizinhar-se ao perfeito, sem que seu Autor possua toda 
a extensão teórica da faculdade a que a obra pertence; juntando a estes 
conhecimentos, continuado exercício em praticá-los” (Castro, 1788: s/p). 
 

A mesma ideia viria a sublinhá-la, mais tarde, a propósito da sua Descrição Analítica 
da execução da Real Estátua equestre. E se esta era a primeira vez que em Portugal se 
escrevia sobre o desenho, não parecia haver nação alguma, ‘polida’, que não estabelecesse 
como prioritário criar aulas, e Academias das Artes do Desenho. Era nos antípodas do luxo 
que Machado de Castro encaixava tal necessidade. Todo o Estado no qual houvese 
‘civilidade’ se deveria empenhar na ‘cultura’ do desenho (Castro, 1788: 30): 

 
“Um deleitável fomento da cultura civil; não se pratica unicamente com tanto 
empenho nas antigas, e opulentas Cortes; a mais moderna de todas na 
civilidade; as Repúblicas mais pequenas; as Províncias menos pingues; todas 
cuidam nos progressos do Desenho; todas fazem despesas grandes para que 
se frutifique esta escolhida semente” (Castro, 1788: 4). 
 

Apesar da denúncia ao estado de necessidade em que se encontravam as artes em 
Portugal, Vieira Portuense no Discurso atrás aludido traçava, para a Aula de Desenho do 
Porto, um retrato não tão desolador. A “única consolação” que então o acompanhava era 

                                                
154 Vieira Portuense viria substituir Jácome de 1800 a 1806. Em 1806, pela sua morte, entra António Sequeira, 
tendo sido nomeado, como assistente, em 1803, José Teixeira Barreto. A Aula Pública de Debuxo e Desenho terá 
permanecido activa até à fundação da Academia Portuense de Belas Artes, momento no qual, seria ordenada a 
sua fundição na Academia (França, 1990: 65). 
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ver-se a si próprio num local onde estava rodeado pelos “mais raros documentos, e 
exemplares” que poderiam “insinuar”, “dispor” e “guiar os principiantes até que” estes 
alcançassem a “sublimidade”. Com isto queria apenas referir a Colecção de obras “as mais 
completas” e “especiais” em Geometria, Perspectiva, e Arquitectura, além de outra de 
Ornatos, e Estampas as mais singulares, com as Estátuas dos mais célebres Gregos” que 
constariam na biblioteca da dita Aula (Junior, 1803: 8, 9). Contrariando o mito segundo o 
qual o artista nasce, não se faz, Francisco Vieira, afirmava com convicção que a ser artista se 
aprenderia. Mas nunca sem que em volta do artista em formação se estabelecesse uma 
galeria de grandes exemplares, visuais e teóricos, a partir dos quais se forjaria toda a 
inventividade. 

Darei agora conta ao leitor de duas outras experiências, já atrás mencionadas, e que 
terão, de facto, constituído as primeiras tentativas de institucionalização de um ensino das 
belas artes em Portugal, à imagem do que se solidificava na Europa. A primeira acabaria por 
se fundir na segunda, mas o interessante é que o ensino artístico começa a ser pensado como 
um destino desejável para franjas marginais da população, de um lado, e de outro, para as 
suas elites. Parecendo embora controverso este início, em que a Aula do Nu representaria 
um foco de desordem e imoralidade pela nudez aí exibida, solução mais adequada do que a 
sua colocação sob o olhar da própria Intendência da Polícia, não parece, de um ponto de 
vista governativo, poder existir.  

O desenho por modelo nu, que marcou o ensino académico das artes durante todo o 
século XIX até aos nossos dias, constituiu uma das primeiras tentativas de criação de uma 
escola de desenho, em Lisboa, antes ainda da iniciativa de Cirilo Volkmar Machado em 1780. 
Francisco Vieira e André Gonçalves terão sido os seus impulsionadores, mas à época, relata 
Silvestre Ribeiro na sua História dos Estabelecimentos Científicos, “ tiveram que transigir com a 
iniciativa do povo rústico, o qual, em sabendo que ali havia de ser exposta no estado de 
nudez uma criatura humana, para ser copiada, apedrejou as janelas da casa onde a academia 
projectada havia de ter assento” (Ribeiro, 1872: 24). A incompreensão e rejeição de tal estudo 
não afastariam Cirilo que, desejando trazer para Portugal experiências semelhantes às que 
havia visto em Sevilha e em Roma, convida os artistas que considera mais capazes para a 
direcção da Aula e decide abri-la livremente a quem nela quisesse vir receber instrução, a 
troco de trezentos reis mensais. 

A 16 de Maio de 1780 abriam-se as portas da Academia, perante meia centena de 
pessoas. Não seria apenas o desenho do nu que ali se exercitaria, mas também a Perspectiva, 
Geometria e Arquitectura e preparou-se uma sala para o desenho pelos gessos e estampas de 
figura e ornato155. Pelo que ficou narrado nas palavras de Silvestre Ribeiro, apesar das 
grandes dificuldades económicas, concorriam aos estudos não apenas pintores, escultores e 
arquitectos, mas igualmente abridores, entalhadores, ourives e mestres de obras. Daqui se 
percebe que a necessidade do desenho começa a manifestar-se para a profissionalização de 
um grande número de artífices e nenhum bloqueio se estabelece pela partilha do local de 
formação entre estes e os artistas. A Academia do Nu não duraria até finais de 1781, mas 
reabriria em 1785, provisoriamente, em Casa do Intendente Geral da Polícia Diogo Inácio de 
Pina Manique, até ser definitivamente absorvida pela Casa Pia de Lisboa, instituição na qual, 
em 1781, também pela vontade de Pina Manique, se havia estabelecido uma Aula de 
Desenho. 

A direcção da Academia do Nu passou então para as mãos de Joaquim Maria da 
Rocha, Joaquim Machado de Castro, Joaquim Carneiro da Silva e Pedro Alexandrino, aos 

                                                
155 Francisco Vieira Lusitano e Inácio de Oliveira Bernardes seriam os directores da Aula de Desenho e Estudos do 
Nu, Simão Caetano das Neves, o director da Aula de Perspectiva, Geometria e Arquitectura. 



 

381 

quais se viriam a juntar Eleutério Manuel de Barros, Cirilo Volkmar Machado, João 
Crisóstemo, Francisco de Setúbal e como professores substitutos José de Barros e Faustino 
José. Aos dias de hoje soará mais familiar o nome de Machado de Castro pelo seu Discurso 
sobre as utilidades do Desenho, proferido a 24 de Dezembro de 1787. 

Até que em 1836 surgissem as tão desejadas Academias de Belas Artes em Lisboa e no 
Porto, haveríamos de passar pelas muitas aulas atrás apontadas. O que estas aulas nos 
permitem perceber é que a problemática do artista livre não estava ainda definida em 
Portugal na viragem para o século XIX. Em termos de funcionamento continuávamos a 
formar artistas ao modelo da Renascença e as Academias surgiam como a possibilidade de 
estabelecer um outro estatuto para o artista na sociedade portuguesa, ainda que as regras do 
fazer se situassem elas mesmas nos diagramas de um discurso estético de uma arte 
académica, como vimos anteriormente ao traçar uma possível arqueologia da arte. Este 
atraso face a nações como França, por exemplo, haveria de se repercutir ao nível também do 
aparecimento das primeiras vanguardas, no século que se seguiria. O futurismo em Portugal, 
com nomes como Almada Negreiros, Fernando Pessoa, Santa Rita Pintor, Amadeo de Souza 
Cardoso e António Ferro, animou o debate sobre uma arte que necessitava tornar-se 
moderna. Mas uma e outra vez o cenário de desalento face ao nível cultural e  artístico do 
país por comparação a uma Europa que se tornava cada vez mais moderna, surgia como o 
padrão do discurso português. Em matéria de produção artística, como de gosto artístico e 
de discurso artístico, importámos sempre aquilo que já se encontrava solidificado no 
discurso da arte internacional. Era também para as arenas internacionais que, primeiro, a 
partir da Casa Pia de Lisboa e, depois, a partir das duas escolas de belas artes, que os 
aspirantes a artistas, portugueses, começam a ser enviados desde a década de oitenta do 
século XVIII. E já na segunda metade do século XX assistiríamos novamente à mesma crise 
de impotência artística nacional, basicamente porque a nacionalidade se construía pela cópia 
e pela regulamentação da visualidade possível em termos políticos e artísticos. As palavras 
são de Rocha de Sousa, professor na Escola de Belas Artes de Lisboa: 
 

“Mau copista da Europa nos anos 60 ao nível das artes plásticas, Portugal 
haveria de ficar sujeito, depois de 1974, a outros licenciados e a outros 
doutores que continuaram a entender a cultura artística como cenário de 
prestígio para enquadrar o regime, remetendo a verdadeira planificação de 
uma política cultural para a última página dos orçamentos governamentais. 
[...] Como aparelhos de Estado – designação que não me parece abusiva – as 
duas Escolas oficiais de Arte, com directores nomeados e programas 
meticulosamente fiscalizados, permitiam colocar o problema da criatividade 
no domínio das imagens convenientes que o regime desejaria para emblema e 
perfil. E permitiam, do mesmo passo, que as veleidades de uma transmissão 
de conhecimentos heterodoxa pudesse ficar bloqueada por um certo bem fazer 
relativo ao status quo sócio-político e cultural” (Sousa, 1979: 69-71). 

 
 
A fundação das Academias de Belas Artes: 1836, a institucionalização de um ensino 
académico das belas artes 
 
 O ano de 1836 viria marcar o devir do ensino artístico em Portugal. A 25 de Outubro 
era fundada a Academia de Belas Artes de Lisboa, logo seguida, a 18 de Novembro, do 
Conservatório de Artes e Ofícios, e ainda uma semana não havia decorrido quando, a 22 de 
Novembro, o legislador vinha criar a Academia Portuense de Belas Artes. A fundação das 
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academias surgia na sequência da nomeação de uma comissão para propor uma reforma 
para o ensino das artes, datada de 18 de Fevereiro de 1835. No entanto, os trabalhos de 
preparação estavam já a ser elaborados.  
 A 26 de Outubro de 1834, Joaquim Rafael, Primeiro Pintor da Corte, enviava ao 
Ministro Bispo Conde, Frei Francisco de S. Luiz, uma carta na qual elaborava sumariamente 
os princípios que deveriam presidir à criação da academia da capital do reino: “que haja um 
Centro em que se reunam as referidas Belas artes afim de poderem prosperar com utilidade 
do Estado, por meio de boa e fácil fiscalização e do adiantamento dos Artistas e Estudantes 
pela concordância sendo o melhor modo de prosseguirem na carreira de seus estudos; o qual 
ficará semelhante ao Liceu que o Governo pretendia criar na conformidade das Portarias do 
Ministério do Reino, de 9 de Maio de 1823, ou com o mesmo Título ou com qualquer que seja 
próprio podendo ser um estabelecimento mais amplo que o do dito Liceu, sem aumento de 
despesa, tendo Aulas de Desenho, Pintura, Gravura, Escultura, Arquitectura, Perspectiva, 
Ornamentos, Paisagem e Oficinas de Litografia”156 (Rafael, 1834: s/p). A 29 de Dezembro de 
1834 era nomeado João José Ferreira de Sousa, que desde 1826 assumia o cargo de Director 
das Aulas de Arquitectura Civil, Desenho de História, Gravura, e Escultura, para constituir 
uma comissão capaz de formalizar um Regulamento ou Estatutos para uma Academia 
pública de Belas Artes. Na Carta que envia ao Ministro Bispo Conde lista não apenas os 
nomes dos membros que deveriam constituir a dita comissão e daqueles que deveriam ser 
convidados a participar das sessões da comissão157, como também elabora com algum 
pormenor os Estatutos que serviriam de base à formação de tal Academia. Especificava 
assim relativamente às matérias a ensinar:  
 

“Determinar-se-á a teoria que se deve ensinar em cada uma das Aulas, 
e aquela que se deve exigir dos que pretenderem aplicar-se a qualquer 
arte ou ofício mecânico. Estudar-se-á o Desenho nos seus diversos 
ramos; a Pintura nos seus principais géneros; a Escultura em suas 
diferentes matérias; a Arquitectura Civil e ornato; e a Gravura segundo 
o gosto dos melhores gravadores. Para o estudo do natural haverá dois 
modelos vivos. As Aulas serão fornecidas de Modelos de gesso, 
Estampas, Quadros, Livros, etc.”158 (Sousa, 1835: s/p). 
 

                                                
156 Carta de Joaquim Rafael, Primeiro Pintor de Câmara e Corte, ao Ministro Bispo Conde, Frei Francisco de São 
Luis (futuro Cardeal Saraiva). 26 de Outubro de 1834.  
157 Apresentava a “relação dos Artistas que recebem Ordenados ou Pensões e se consideram hábeis para formar a 
Comissão que organize um Regulamento, ou estatutos, para o estabelecimento de uma Academia de Belas Artes”. 
Para cada área listava um ou mais nomes que lhe correspondesse. Assim, Joaquim Rafael e José da Cunha 
Taborda apareciam como Pintores de História, André Monteiro da Cruz como Pintor de Paisagem, Flores e 
Ornato, José António do Vale e Francisco Vasques Martins, surgiam como Desenhadores de História, João Maria 
Feijó, José da Costa Sequeira e João Pires da Fonte como Arquitectos Civis, Francisco de Assis Rodrigues como 
Escultor, João Vicente Priaz como Gravador de História e Benjamim Comte via o seu nome fechar a dita comissão 
enquanto Gravador de Paisagem e Arquitectura. Apresentava-se ainda, nesta Carta, “a relação dos Atistas que 
não tendo ordenado, se julga merecerem ser convidados a dar a sua opinião, assistindo às sessões da Comissão”. 
Seriam eles: António Manuel da Fonseca (Pintor de História), Luiz José Pereira Resende  e José Joaquim 
Primavera (Pintores retratistas em miniatura), Maurício José Sendim (Desenhador Histórico), Joaquim Possidónio 
Narciso da Silva e Francisco António de Sousa (Arquitectos Civis), João José de Aguiar (Escultor), e Domingos 
José da Silva (Gravador de História). 
158 Carta de João José Ferreira de Sousa, Director das Aulas de Desenho, Gravura e Escultura, ao Ministro Bispo 
Conde. Acompanhada da Relação de artistas que deverão constituir a Comissão para a elaboração dos Estatutos 
de uma nova Academia, e de um projecto de bases para esses Estatutos. 10 de Janeiro de 1835. 
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 A comissão seria definitivamente nomeada a 18 de fevereiro de 1835, no entanto, 
apenas mais de um ano depois se fundaria a primeira Academia portuguesa de Belas Artes. 
No intermezzo a imprensa portuguesa haveria de pontualmente dar visibilidade à ausência 
de tal academia. Era da dificuldade de realização de desejos e de projectos que então se 
falava no Independente de 26 de Agosto de 1835. O estrangeiro surgia como medida de 
comparação: “’A Itália, a França, a Espanha, contam muitas Academias de Belas Artes; o 
Infeliz Portugal não tem sequer uma! Triste condição das nossas coisas! Tudo queremos 
imitar das outras Nações, tudo queremos empreender; mas tudo se nos vai em desejos, e 
Projectos, e bem pouco é o que chega a realizar-se!” (citado em Aldemira, 1937: 184). 
 Dois meses se contariam e na letra da lei haveria de ficar definitivamente registado 
que os objectivos da Academia de Lisboa, mantendo-se para a do Porto, seriam “promover o 
estudo das Belas Artes, difundir, e aplicar a sua prática às Artes Fabris” (decreto de 25 de 
Outubro de 1836). No texto introdutório do decreto reconhecia-se o passado de esforços 
inúteis levados a cabo em Portugal no que ao ensino das artes dizia respeito. Uma por uma, 
relatavam-se as experiências de mais de meio século: 
 

“Apesar da criação da Aula de Gravura em 1763, da de Escultura em 1750, e 
da de Desenho de Figura e Arquitectura Civil em 1781, poucos progressos 
fizeram as Artes em Portugal, cujo atrasamento neste ramo se considera 
devido à falta de uma Academia com Estatutos adequados, e à de bem 
entendida protecção aos Artistas mais distintos” (decreto de 25 de Outubro de 
1836). 
 

 Logo em 1837, a Academia de Belas Artes de Lisboa viria dar conta aos Deputados da 
Nação Portuguesa da necessidade da sua existência e do estado dos seus trabalhos. De novo 
a paisagem traçada começava pelo desgoverno que até então havia marcado as aulas avulsas 
de ensino artístico. Se era certo que nelas apareceriam “alunos dotados de grande génio, e 
aplicação” faltava-lhes o que só uma academia lhes poderia fornecer: “o estudo da Natureza, 
e do Antigo”. “Faltava pois”, assinava o Director Geral da Academia, Francisco de Sousa 
Loureiro, “uma reunião, um centro comum, uma Academia, onde se congregassem os 
Professores, e Artistas mais distintos nos diversos ramos de Belas Artes, para o útil, e 
progressivo estudo delas”. Sob a observação dos deputados vinha ser colocado o Relatório e 
o Orçamento da Academia da capital. Quanto aos Alunos, “as Aulas de Desenho, e 
Arquitectura Civil” eram frequentadas “por mais de 60 estudantes”. Para o ano lectivo de 
1837-1838, por comparação, o número de alunos na Academia do Porto, entre ordinários e 
voluntários, era bem menor do que os 60 alunos referidos por Francisco Loureiro. A Aula de 
Desenho Histórico contaria dois anos depois (1839-1840), no Porto, com 39 alunos e a de 
Arquitectura Civil estagnava nos 7 alunos de 1837-1838 para 1839-1840. Na Academia de 
Lisboa, “as Aulas de Escultura, e Pintura Histórica e de Paisagem (sendo esta última Aula 
também encarregada de ensinar os ofícios fabris) além dos Discípulos” que 
progressivamente requeriam a sua admissão, eram frequentadas “por vários Artistas, 
agregados à mesma Academia”, que se empregavam “em obras úteis à Nação”. De modo 
minucioso eram expostos os trabalhos e demonstrada a sua utilidade para o progresso e 
desenvolvimento do país. Aos escultores cabia a tarefa de “execução dos retratos dos nossos 
varões insígnes em Armas, e Letras”, aos pintores estava reservado o restauro de “várias 
pinturas antigas” e a cópia “em desenho dos quadros de Grão Vasco, e outros Autores 
Portugueses” que pudessem, depois, nas Aulas de Gravura ser gravados com o “fim de se 
formar uma Colecção da Galeria Portuguesa” (Loureiro, 1837: s/p).  
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 Mas era nas despesas que se encontrava o detalhe desta exposição. Mostrava-se à 
Nação que entre os dinheiros antes dispendidos pelos vários artistas e Aulas isoladas, e os 
gastos agora com a nova Academia, a despesa, longe de aumentar, havia diminuido. Haveria 
de ser, de resto, a falta de verbas, a constituir um dos problemas mais recorrentes na voz dos 
Directores das Academias de Belas Artes de Lisboa e Porto. E haveria também de ser a 
respeito de verbas que, uma e outra vez, no Parlamento português, o tema das Belas Artes 
aflorava. Estava-se em Junho de 1854 e Silvestre Ribeiro puxava o ensino das belas artes para 
o centro da discussão: 
 

“Eu desejo saber do Sr. Ministro do Reino, se a despesa que se está fazendo 
com o ensino das belas artes nas Academias de Lisboa e do Porto é 
aproveitada neste sentido, e no desenvolvimento das Belas Artes em 
Portugal” (debate Parlamentar de 14 -06-1854). 
 

 Ao Ministro do Reino lançava questões do foro do aproveitamento e utilidade das 
despesas feitas pelo país em prol do ensino artístico. “Em vista da última exposição que teve 
lugar em Lisboa”, que análise era possível desenhar? Em suma, admitindo a sua pergunta 
um tanto “vaga”, lançava-a directamente: “qual o resultado que se tem tirado da despesa 
que com elas se faz”? (debate Parlamentar de 14 -06-1854). Respondia o Ministro do Reino, 
Fonseca Magalhães, começando por situar a pergunta como que a tornar claro que o ensino 
de belas artes, sendo o ensino que era, nada mais era do que o possível: 
 

“Perguntou qual o meu juízo sobre o progresso que as Belas Artes têm feito 
naquela Academia, onde só se ensina a pintura, a escultura, o desenho, e os 
rudimentos destas artes. Sr. Presidente, eu não posso dizer que os progressos 
do adiantamento na cultura das belas artes, devidos àquele estabelecimento, 
sejam quão possível satisfatórios; mas é verdade que alguns progressos se 
fazem, é verdade que ali se dão escolas, é verdade que ali se ensinam os 
rudimentos não só das belas artes, mas também dos ofícios e artes mecânicas, 
assim chamadas, e que os discípulos que concorrem às lições são numerosos, e 
com grande aproveitamento. Não posso dizer que da última exposição não 
tenha resultado alguma coisa, que ainda que não seja de suma perfeição, é 
contudo muito mais do que o que se podia esperar” (debate Parlamentar de 
14-06-1854). 

 
 A resposta encontrou desdobramento nos exemplares de pintura de paisagem 
aparecidos nessa última exposição, “qualificados de muito bons por pessoas entendidas”, na 
escultura, arte para a qual teria a nação portuguesa “uma tendência particular”, e nas 
pensões dos bolseiros a estudar no estrangeiro. O desejo era o de aumentar as verbas de 
manutenção, “fora do país, de mancebos que possam ir aproveitar-se da instrução que se 
recebe lá fora”. As vantagens apareciam como evidentes: “grandes exemplares” e “melhores 
mestres” (debate Parlamentar de 14-06-1854). 
 Mas o problema das verbas dispendidas com as artes, encontrando de um lado a 
consciência de que era sempre parco e por isso muito pouco o que se fazia a favor dessa área 
da cultura artística e patrimonial, desde cedo se encontrou discursificado dessoutro lado que 
via em qualquer iniciativa um gesto de esbanjamento desnecessário. Não há, porventura, 
melhor meio de aceder a esse debate que ainda hoje se encontra activo na voz daqueles que 
defendem a todo o custo a necessidade da educação artística, de que nunca as artes são 
prioritariamente consideradas, do que resgatar esses momentos pioneiros de colocação do 
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problema a partir daqueles que se situavam do lado oposto. A 24 de Novembro de 1836 
escrevia-se n’O Mercúrio Lisbonense que não havia já alternativa possível e por isso ou se 
escolhia “salvar” ou definitivamente “perder a Pátria”: “Não há dinheiro!... Eis a palavra que 
se ouve repetir em toda a parte, e por todos!!... Mas quando é que isto sucede?... É no 
momento em que se mandam criar Museus, Conservatórios e outras semelhantes obras! É na 
ocasião em que se trata de reformar Teatros e abrir Ruas!” (in Aldemira, 1937: 201). A visão, 
portanto, do estado de excepção e de necessidade das artes não foi nunca matéria pacífica. 
Aos olhos de uns nada se faz, aos de outros tudo o que se faça será sempre demais. 
 O que o leitor de hoje pode captar das palavras acima escritas é o desejo de um local 
de formação de artistas que se distanciasse do mundo corporativo das oficinas e das obras 
públicas, para adquirir um perfil mais moderno e, com isso, daí derivar um outro estatuto 
social, quer para os artistas formados na academia, quer para a própria arte. Manuel da Silva 
Passos, que assinava o Relatório que antecedia o Decreto de criação da Academia de Lisboa, 
vinha lembrar os casos do “hábil pintor” Domingos António de Sequeira que em 1820 havia 
tentado dirigir, sem que a experiência tenha sido positiva, uma Academia de Belas Artes, e 
de Taborda que viveria entre “os horrores da mais cruel indigência” (decreto de 25 de 
Outubro de 1836). A distância, porém, que marca a aparição da primeira academia em 
Portugal face a outros países europeus é grande. No tempo em que no nosso país se instalava 
não sem dificuldades um ensino académico da arte, em França, por exemplo, clamava-se já 
por um fim da academia e pela instauração de um novo regime das artes, não já de feição 
académica, mas antes um regime vocacional. A pintura moderna francesa que nasce pela 
década de setenta do século XIX e que marcaria o passo das vanguardas artísticas europeias 
durante algumas décadas, - da qual ouviriamos alguns ecos já entrado o século XX 
português -, estabelece-se numa luta contra as instituições académicas e os modos de fazer 
que nessas instituições se difundiam. A revolução simbólica aí operada funcionou a partir da 
dinâmica da resistência a um poder que governava modos de ver e de dizer acerca da arte. O 
novo regime estético que organiza, daí em diante, a visibilidade da arte, e que a autonomiza 
face aos restantes campos sociais, leva à formação de um modo de pensamento que teria no 
artista livre o seu embraiador permanente. É portanto em paralelo, e cruzando-se com 
frequência, que teremos um ensino artístico académico, o qual pressupõe um conjunto de 
regras e gramáticas do fazer, do ver e do dizer, e a crença na ideia de que o ensino das artes é 
um bloqueio à livre expressão do artista. Em Portugal esta crença marcou, por sobreposição, 
o ensino académico de belas artes, muito embora este ensino não tenha deixado de gerar 
produtos completamente dentro do recorte do olhar académico. A Academia do século XIX, 
de forma mais intensa do que as actuais Escolas de Arte, longe de existir nas margens do 
mundo da arte, era o seu verdadeiro centro (Goldstein, 1996: 4). O que isto significa é que os 
grandes mestres do passado continuaram a ser o elemento regulador do fazer artístico e essa 
é a principal razão pela qual não se tornava problemático propor, pela primeira vez no nosso 
país, um programa de ensino artístico, no ano de 1836. 
 
 
Os primeiros planos de estudo das Academias Portuguesas de Belas Artes: um figurino 
cristalizado no tempo 
 
 O plano de estudos então delineado para a Academia de Belas Artes de Lisboa, 
mantendo-se para a Academia Portuense de Belas Artes, era vasto e tinha por objectivo 
reunir, em definitivo, as aulas que até então se encontravam separadas, quer administrativa 
quer institucionalmente. Se empreenderei neste momento uma viagem por esses primeiros 
planos de estudos, gostaria de lançar o convite a uma análise paralela a esta. Que se 
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percebesse nesta descrição sumária dos conteúdos a tratar em cada uma das aulas da 
academia, a formação de um regime de visibilidade que distribui num único plano de 
visualidade, os modos de fazer e de ver arte, num dispositivo académico. A instituição 
académica funciona nesta regulação dos detalhes daquilo que constitui uma gramática do 
ensino artístico. E aí, o que se torna mais paradoxal e simultaneamente mais apelativo para 
pensar a própria contemporaneidade, é o modo como aquelas que seriam as práticas 
inventivas se desenham e se cosem a partir de superfíces já tecidas e, portanto, conhecidas. 
De modo muito evidente, o meu leitor perceberá como toda a forma produzida, quer no 
discurso da lei, quer no discurso do professor artista, possui uma elasticidade limitada pela 
tecnologia do génio. Destes primeiros planos de estudos, avançarei para aqueles que mais de 
meio século depois seriam prescritos na letra da lei. O objectivo que aqui se persegue é o de 
perceber o sistema de racionalidade que os constrói, mais do que descrevê-los 
exaustivamente. Pelo meio, realizaremos paragens por programas escritos pelos próprios 
professores de algumas das cadeiras em funcionamento nas academias. No espaço que vai de 
1836 a 1901, a ideia de reformar o ensino artístico será recorrente, e, no entanto, naqueles que 
foram os primeiros planos destas academias conseguimos encontrar o embrião do que seria o 
ensino artístico nas academias portuguesas de belas artes durante mais de um século. 
 Especificando quanto ao objecto “imediato deste Estabelecimento” sublinhavam-se os 
seus fins: “facilitar” os “progressos” das Belas Artes, “de vulgarizar a sua prática, e de a 
aplicar às Artes Fabris” (decreto de 25 de Outubro de 1836). A Escola Académica constaria 
dos seguintes estudos: “Estudo do Desenho; da Pintura; da Arquitectura; da Escultura; da 
Gravura;”, subdividindo-se depois cada uma das áreas em Aulas particulares. O desenho 
curricular então proposto não se alteraria sobremaneira com o decorrer dos anos nem com as 
Reformas de Ensino Artístico ocorridas ainda no século XIX e na primeira metade do século 
XX. De facto, ao leitor de hoje familiarizado com os modos de aprendizagem das artes nas 
actuais Faculdades de Belas Artes portuguesas, a imagem será mais a de continuidades do 
que a de rupturas, muito embora as designações sejam hoje totalmente outras e se suponha 
que os pressupostos que as constituem sejam também outros. Diríamos que há uma certa 
estabilização quanto à gramática do saber-fazer artístico e que este preconizava, nos anos 
trinta do século XIX, que os estudantes frequentassem as Aulas de Desenho de História, de 
Pintura de História, Aulas de Pintura de Paisagem e de Produtos naturais, Aulas de 
Arquitectura Civil, de Escultura, de Gravura de História, de Gravura de Paisagem  e por fim 
de Gravura de Cunhos e Medalhas.  
 Já o complexo dos estudos consistia “na instrução teórica elementar, nos Estudos da 
Natureza e do Antigo, na prática das Belas artes, e na sua aplicação às artes fabris” (decreto 
de 25 de Outubro de 1836). É neste Decreto também que, de resto, nos apercebemos de 
imediato da fissura já estabelecida entre as belas artes e as artes industriais. O plano de 
estudos revela-se direccionado, mais, para a formação de pintores, escultores e arquitectos 
do que para a formação de operários qualificados para a indústria. Seria, contudo, no quadro 
das academias de belas artes que até 1852, ano da criação das primeiras escolas industriais, 
que seriam formados os artistas fabris, no ensino nocturno, e mesmo após a reforma das 
academias de 1881, muitos deles aí receberiam formação.  
 Os desdobramentos das várias unidades disciplinares no ensino académico das artes 
são um ponto a considerar na tentativa de definir o próprio conceito de ensino académico ou 
academismo. Entre todas elas a representação mimética surgiria como o denominador 
comum. Seria este o elemento capaz de traçar a linha de separação e as “formas de 
normatividade que definem as condições segundo as quais as imitações podem ser 
reconhecidas como pertencendo, especificamente, a uma determinada arte” (Rancière, 2010 
a: 23). O ensino estabelecia-se por níveis crescentes de complexidade. No estudo do Desenho 
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o professor deveria fazer observar ao aluno as dimensões e proporções das figuras, fossem 
humanas, animais ou plantas, bem como, com a oportunidade, introduzir “noções de 
anatomia aplicada ao Desenho”. Na cópia de estampas historiadas, perfeições e erros, de 
invenção e de composição, deveriam ser apontados: “a boa ou má postura relativa das 
figuras, os seus contornos, as suas atitudes, as suas cores, trajos, e mais acidentes com relação 
aos tempos e lugares; a direcção e efeitos da luz sobre o quadro; os seus ornatos, etc”. Mas 
passada já a fase da cópia pela estampa, a atenção seria agora direccionada para a cópia dos 
modelos em relevo e de objectos naturais, tanto quanto possível desenvolvendo uma 
observação ‘competente’ que se acostumasse “a copiar a natureza, e até em certo modo a 
melhorá-la” (decreto de 20 de Outubro de 1836). Do que se falava, então, era de um conjunto 
de princípios do fazer que se adequasse a modos de ver específicos, dos temas tomados 
como objectos de representação. O regime de aparências próprio do olhar académico 
organiza modos de ver, de fazer e de dizer acerca das artes. 
 O Desenho prolongava-se para a aula de Pintura, correspondendo a esta a função de 
ampliar a esfera das observações e reflexões de cada estudante, à “proporção” da sua 
“inteligência” e “aproveitamento”, quer dizer, “à propensão e génio que tiverem para esta 
bela Arte”. Para fazer da pintura objecto expressivo, mas “suave” e “gracioso”, ficamos a 
saber que o professor tudo deveria ministrar ao seu aluno, desde “instruções sobre a 
natureza”, à “mistura” e à “combinação das tintas”, à “harmonia”, “gradação” e método das 
cores e da sua aplicação particular a cada objecto, ao “modo de dispôr” e “distribuir as luzes 
e as sombras”, sabendo realçar as figuras e dar forma “ao pensamento do Artista” (decreto 
de 20 de Outubro de 1836).  
 No primeiro programa escrito pelo professor a cargo da cadeira de Desenho Histórico 
na Academia Portuense de Belas Artes, em 1844, somos colocados diante da concepção do 
que deveria ser então o núcleo de conhecimentos a adquirir pelo futuro artista. Nesta 
‘programação’, tal como no texto legal, não se vislumbram espaços entre espaços no devir 
artista do aluno a não ser aqueles que eram logo anexados e classificados de acordo com o 
talento ou a aptidão de um saber fazer mediante o já determinado. O primeiro ano iniciava-
se pelo contorno de elementos de desenho. Depois do Natal, supondo-se já uma mão 
treinada no desenho linear, acrescentava-se as sombras, por hora e meia, e o exame final 
consistiria num “contorno de figura inteira”. Para além do desenho, a perspectiva fazia 
também parte da matéria a leccionar e também ela seria objecto de exame. Só a aprovação em 
ambas as matérias dava a possibilidade de passagem ao segundo ano, no qual, se desenharia 
“por espaço de hora e meia dorsos e figuras inteiras, nuas ou vestidas” e “noutra hora e 
meia” se contornaria gesso. Só depois viriam as sombras. O estudo da anatomia era também 
referido e seria parte da examinação final, à qual se somava o desenho de uma figura inteira 
nua, ou vestida. Terceiro, quarto e quinto anos repetiam maquinalmente o desenho pelo 
gesso, mas agora a partir da cópia de autores clássicos, isto é, a partir da galeria dos 
legítimos informadores do olhar. No terceiro ano “frequentarão a Aula do Nu, na qual 
contornarão pelo modelo vivo nos meses de inverno, e passarão a assombrar nos meses de 
verão”, para isso seriam ainda obrigados a “desenhar em cadernetas o que observarem no 
natural nos lugares de concorrência”. O exame de terceiro ano, contudo, incluia somente o 
desenho de uma cabeça de gesso. Para o quarto ano especificava-se um pouco mais. O 
contorno seria de “composições clássicas indicando-lhes as sombras gerais”, mantinham-se 
os desenhos em cadernetas de tudo “quanto observarem de bom, nos grupos que 
aparecerem nos lugares de concorrência”, mantinha-se também a aula do nu, e por agora, 
como “obrigados” frequentariam todos os alunos o 2º ano das aulas de arquitectura e de 
escultura. Para o quinto ano esta frequência passaria a ser relativa ao terceiro ano de 
arquitectura e escultura. O exame de quarto ano de Desenho Histórico era o de uma estátua 
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de gesso. Já no quinto e último ano o exame constava de “uma figura académica pelo modelo 
vivo”, e ao nível do desenvolvimento do ano curricular tudo se mantinha à excepção de um 
elemento novo que agora se introduzia: “desempenharão em casa assuntos de invenção 
dados pelo Lente”159 (Programa de Desenho Histórico, 1844). Torna-se evidente no discurso 
exposto, a territorialização do que o desenho era e deveria ser, e, por outro lado, aquilo que 
ele não era. A par de uma mestria conseguida à custa de uma disciplina da mão jogava-se a 
transmissão da herança artística e sua perpetuação ad infinitum a partir da fabricação do 
olhar que regulamentava, claro está, todas as possibilidades do que era visto. Deste modo, 
tudo aquilo que era pensado e produzido se encontrava enquadrado num arquivo, que 
criava as condições desse mesmo pensamento e dos gestos possíveis da prática artística, e 
desse arquivo fazia parte a própria ideia de arquivo, agora como a galeria constituída pela 
herança dos grandes mestres e daquelas que se construíam como ‘ordens’ clássicas. 
 A Arquitectura apresentava, em 1836, um plano mais extenso e teoricamente mais 
elaborado. Envolvia, desde logo, noções de aritmética e de geometria teórica, prática, 
descritiva, noções de Perspectiva, de Mecânica e de Química, em doses bastantes ao seu 
aproveitamento na área artística, sendo que a ‘distinção’ na profissão do arquitecto passaria 
por este capital acumulado de saberes que não sendo directamente relacionados com a 
arquitectura a habitavam perifericamente. A questão da herança e do passado monumental 
estava uma vez mais presente. O próprio presente da arquitectura só se edificaria pela 
proximidade criada com o passado. Um conhecimento histórico das arquitecturas grega e 
romana revelava-se essencial ao entendimento das “vantagens”, dos “defeitos”, do 
“emprego” e das “modificações” de cada um dos seus elementos em diferentes tipos de 
edifício. O ensino era totalmente vocacionado para a prática da profissão, sendo que o 
discípulo deveria saber adequar cada elemento à sua função, adaptar os elementos às 
diversas situações, natureza e configuração dos terrenos, e para além da “comodidade e 
elegância”, o “equilíbrio, a “simetria”, a “segurança” e a “solidez” apresentavam-se como 
aspectos primordiais ao modo de pensar a arquitectura. Neste sentido, logo depois de tirar 
cópias de boas estampas, o aluno iniciar-se-ia nos meandros da invenção: desenhar “casas 
rústicas, e urbanas, templos, palácios, praças, teatros, e toda a variedade de edifícios” 
(decreto de 20 de Outubro de 1836). 
 Para o fim ficavam a Escultura, a Gravura e os Estudos do Antigo e do Natural. Para 
a Escultura, os autores clássicos, modernos e antigos, funcionavam como ponto de partida 
para uma aprendizagem baseada na modelação em barro, gesso e cera. Ao aluno deveriam 
ser feitas observações sobre “as particulares regras de composição” desenvolvidas nos 
grupos e nos baixos relevos tomados por modelos, e sobre “a diferença das proporções, 
formas, e expressão das figuras, gosto dos panejamentos, ou roupagem”. Só depois da 
modelação, se passaria à escultura propriamente dita, em madeira e em mármore, mas nunca 
abandonando em definitivo os exercícios de modelar.  Para a prática da escultura, 
estabelecia-se um laboratório à parte, com “as proporções, arranjos, e instrumentos 
necessários”, e no qual se executariam também todos os trabalhos a cargo da Academia 
(decreto de 25 de Outubro de 1836). No programa estabelecido na Academia Portuense em 
1844 especificava-se que as cópias em barro seriam de extremidades e destas se passaria aos 
dorsos até que se atingisse a figura inteira. Os baixos relevos seriam a partir do modelo vivo 
e no último ano, uma composição de invenção160. 

                                                
159 ACADEMIA PORTUENSE DE BELAS ARTES (1844). Programa do Curso de Desenho Histórico. [Cota 80]. 
 
160 ACADEMIA PORTUENSE DE BELAS ARTES (1844). Programa do Curso de Escultura. [Cota 80]. 
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 À Gravura, para lá de todos os ensinamentos que deveriam ser comuns ao estudo das 
artes independentemente do ramo em questão, estavam reservados os ensinamentos técnicos 
de corte de cobre e aço, “ao buril” e “à ponta seca”, bem como “o conhecimento da 
perspectiva dos traços”, os momentos apropriados para introduzir a variação, o modo de 
bem representar, quer as cores, quer as superfícies, “pela força” e pela “direcção dos mesmos 
traços”. O treino da técnica executava-se nos estudos “em ponto grande” e no trabalho da 
cópia, pelas gravuras dos “melhores mestres, pelos originais mais clássicos”, não descurando 
o papel primordial que a cópia de mapas geográficos trazia ao domínio da técnica pela 
demanda de “inteligência” e “conhecimento” (decreto de 25 de Outubro de 1836). Não sendo 
uma arte propriamente dita, a gravura, ficaria sempre associada à pintura e à escultura com a 
grande particularidade de, na execução das cópias dos quadros dos grandes mestres, 
proporcionar o conhecimento da obra no próprio acto de a reproduzir, antecipando a 
circulação de imagens que as técnicas de reprodução fotográfica viriam a naturalizar.  
 Dos Estudos do Antigo e do Natural compreendia o estudo das estátuas, dos gessos e 
dos baixos relevos, o estudo dos panejamentos e o estudo de modelos vivos. Em um ou mais 
dias da semana, de acordo com a deliberação da Conferência Ordinária, e desde o início de 
Outubro a meados de Abril, “logo ao princípio da noite”, por duas horas acrescidas do 
tempo necessário ao modelo para descansar, se desenharia pelo nu. De Abril a Setembro, 
seria de manhã, por igual período de tempo. As aulas aconteceriam sempre sob a vigilância 
de um Director, nomeado de "mês a mês" pela Conferência, que não só regulava o trabalho 
dos discípulos, como corrigia os seus desenhos, "fazendo sobre eles as observações" que se 
lhe oferecessem, e “a devida aplicação dos princípios” e “regras da arte”. O modelo serviria 
como termo de comparação entre as situações observadas em estampas, gravuras e estátuas e 
a realidade. Se necessário fosse, o modelo deveria ser colocado numa posição semelhante à 
dos desenhos do Antigo, para que os alunos observassem “a conformidade do Antigo com o 
Natural, ou a sua diferença”, para que aprendessem, enfim, ou “a melhorar os defeitos do 
Antigo” ou  “a melhorar o Natural” (decreto de 20 de Outubro de 1836). 
 Logo em 1841, o sub-inspector da Academia Portuense de Belas Artes dava ao 
governo um relato pormenorizado do estado dos estudos na Academia. De 1839 a 1840, 
período ao qual se refere neste relatório, na aula de Pintura Histórica, que compreendia quer 
a anatomia pictórica, quer a perspectiva linear e óptica, havia-se estudado “os usos e 
costumes tanto civis como religiosos de todos os Povos”. Sendo o fio condutor o da história, 
analisaram-se “as produções Históricas dos melhores Professores”. Frequentada por onze 
alunos voluntários, o foco dos estudos estabeleceu-se em torno da “composição”, da 
“modificação de várias tintas” e de “aplicações sobre os efeitos de luz nas várias cores e nas 
aplicações sobre regras de composição em geral” a partir de “extractos de alguns originais a 
óleo”. O aproveitamento dos alunos, “graduado pela sua maior, ou menor percepção” era 
limitado pelo “talento natural de cada um”. Em Anatomia, aos 16 alunos desse ano, 
propunha-se “a cópia de todo o sistema osteológico pelos originais existentes na Aula”. Os 
progressos dos cinco alunos que mereciam lugar de destaque deviam-se “não menos ao 
génio do que à assiduidade na frequência, e na aplicação”. Em perspectiva linear e óptica, o 
estudo centrara-se na geometria prática, o que significava, o desenvolvimento de “diversas 
figuras geométricas sobre perspectiva”, aplicadas tendo por referentes templos, palácios e 
arcadas. “As prelecções” relativas à aula de Desenho Histórico compreenderam “a aplicação 
exacta dos perfis do corpo humano, e a teoria das sombras”. Tendo sido esta a aula mais 
frequentada, com 24 alunos ordinários e 15 voluntários, apenas de 28 se poderia dizer que 
mostravam “génio” e “uma disposição mui flexível à impressão da doutrina pela correcção 
de seus trabalhos”. Dos restantes, sete não mostravam “tanta aptidão” e 4 não mostravam 
“talento algum apesar dos bem dirigidos esforços do Lente”. Na gravura histórica 
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predominava a "teoria e prática do traço cortando o cobre em todos os sentidos a buril, e à 
ponta seca", bem como as instruções necessárias à preparação da água-tinta sobre o verniz. 
Em escultura, desenvolviam-se " cópias em barro dos originais de gesso que existem na 
Aula"161 (Relatório de 11 de Janeiro de 1841). Restava a arquitectura civil, com um extenso 
programa assente no conhecimento das ordens grega e romana. O modelo nu, em 1839-1840 
não era ainda uma realidade no ensino de belas artes no Porto. 
 O lapso temporal que vai da data deste Relatório para a das primeiras tentativas de 
reforma do ensino de belas artes, não é extenso. Pelo que será exposto mais adiante, percebe-
se o quanto as narrativas de salvação em torno das quais a educação e o ensino das artes são 
construídas, permanecem sempre próximas do discurso da crise e da necessidade de 
mudança. Não é com o novo século que estes mesmos operadores discursivos se alteram 
substancialmente. As artes continuam a ser articuladas com o progresso e desenvolvimento 
da nação, naquilo que é a sua própria fabricação. A ficção da nação só vive pela sua própria 
realidade, e esta afirma-se na construção dos modelos e implantação da memória de um 
passado de glórias, e pela necessidade de construir, no presente, uma galeria que ultrapasse 
a da tradição e se imponha em direcção ao futuro. 
 O século XX iniciava-se não com uma reforma, que havia já acontecido em 1881, - e 
que resultara somente na separação entre Escola e Academia em Lisboa, no aumento do 
número de cadeiras e na criação do curso de belas artes com aplicação às artes industriais, e 
que, no Porto, adquiriu uma amplitude bem menor -, mas antes com uma reorganização da 
Academia de Belas Artes de Lisboa e da Escola e Museu de Belas Artes. É sobre esse decreto, 
que se inicia sob o signo da insatisfação em torno da história do ensino artístico em Portugal, 
que por ora me irei centrar. Uma primeira alteração fixava-se na extinção do curso para 
operários na Escola de Lisboa, o que se percepcionava como "uma notável economia", num 
tempo em que tais cursos se tornavam já desnecessários pela criação das escolas industriais, 
estas sim, vocacionadas para dirigir "os operários que procuram noções para os seus ofícios e 
misteres". Uma das funções da Academia, deixava-se bem explícito, era "superintender no 
ensino artístico, dotando-o de todos os meios pedagógicos, em harmonia com os mais 
recentes trabalhos sobre belas artes" (decreto de 14 de Novembro de 1901). O ensino 
distribuía-se, agora, por catorze cadeiras, sendo nove delas técnicas e cinco teóricas.  
 A primeira cadeira, de desenho linear geométrico, geometria descritiva e perspectiva, 
subdividia-se no desenho linear geométrico e incorporava, depois, os princípios não apenas 
da geometria descritiva e sua aplicação à teoria das sombras, como também os princípios da 
óptica e a perspectiva aplicada à arquitectura, pintura e cenografia, na sua fase final. A 
segunda cadeira, de desenho e modelação de ornato, incluía o desenho ornamental através 
da cópia de estampas e de relevos, bem como o desenho de ornato de relevo, os diversos 
estilos e a modelação de ornato direccionada para a aplicação à arquitectura e artes 
industriais. Especificava-se ainda a flora ornamental.  
 Um dos elementos que se mantém e que foi transportado até aos nossos dias, 
constituindo-se ele mesmo como um processo do ensino artístico, que sempre encontrou 
resistência, mas que contudo não acha substituto, é a própria cópia. Na terceira cadeira 
ensinava-se o desenho de figura do antigo por estampa, desdobrando os conteúdos nos 
"elementos do desenho antigo", "proporções do corpo humano" e "desenho anatómico" 
(decreto de 14 de Novembro de 1901). A cópia coloca-nos perante o problema da 
'originalidade' e por isso a sua instituição se revela tão do desagrado daqueles que imaginam 
para o artista o lugar da criação original. Parece evidente que o problema que aqui se coloca 

                                                
161 ACADEMIA PORTUENSE DE BELAS ARTES (1841). Relatório e mapas estatísticos de 1838 a 1839, e 1839 a 
1840. [11 de Janeiro de 1841] (Cota 125). 
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é o do lugar do autor enquanto o criador de uma obra genial, ou como génio. Ora, a cópia 
funcionava como o período de aquisição de modos de fazer e de gramáticas específicas cujo 
domínio deveria conduzir, depois, à inventividade. O princípio não é diferente daquele que, 
por exemplo, Roland Barthes concebe para o texto estilhaçado e arrastado a partir de outros 
textos. Já aqui falei da existência de uma grelha de possibilidades, que é o próprio arquivo 
daquilo que pode ser dito e visto, num determinado tempo. Mas o problema em que a cópia 
assenta não é o do acto performativo do copiar, mas antes do conceito que institui a cópia 
como a regra do fazer artístico. É nesse espaço que todo o processo mimético se converte 
num processo reprodutivo dos grandes mestres a seguir, ao invés de uma dinâmica de 
produtividade, esta, assente na transformação a partir de obras. É o próprio modo como 
essas galerias de genialidade, bem como as respectivas gramáticas, se constituem, que tem de 
ser questionado. Tal como o texto que só se gera noutros textos e que é plural, constituindo-
se na leitura e (in)acabando-se noutros textos por vir, é na distinção entre a reprodução e a 
inventividade que o lugar da cópia deve ser escavado: 
 

"Ler não é um gesto parasita, complemento reactivo de uma escrita 
engalanada com todos os prestígios da criação e da anterioridade. É um 
trabalho [...]. Não estou escondido no texto [...]. A minha tarefa consiste em 
movimentar, transladar sistemas cujo prospecto não pára no texto nem em 
'mim'; operatoriamente os sentidos que encontro não são reconhecidos nem 
por 'mim' nem por outros, mas pela sua marca sistemática: a única prova de 
leitura que existe é a qualidade e a resistência da sua sistemática; por outras 
palavras: o seu funcionamento" (Barthes, 1999: 16). 
 

 Não era, no entanto, ao nível do ‘funcionamento’ que a cópia se estabelecia nas 
Academias de belas artes portuguesas. A cópia, do antigo e do natural, era mobilizada como 
o instrumento por excelência na aprendizagem e aperfeiçoamento no ofício de artista. O 
olhar com o qual a cópia é observada é o de uma reprodução mimética e incorporação das 
regras do fazer e do dar a ver. O mesmo acontecia na cadeira de pintura histórica, muito 
embora aqui se estabelecesse já um desdobramento entre a sexta e a sétima cadeiras, ambas 
sob a denominação de pintura histórica, mas a primeira assente mais na cópia, a outra, no 
natural. Assim, desenvolviam-se, por um lado, os "processos de pintura a óleo" e  "a cópia de 
quadros",  por outro lado, os "estudos do modelo do natural, nu ou trajado", os "estudos de 
composição" e a "pintura histórica, de género e decorativa" (decreto de 14 de Novembro de 
1901). No sistema académico da escola, a cópia era, ela mesma, o período a passar e a partir 
do qual cada discípulo se aventurava no desejo de ele próprio 'fazer escola'. Rejeitava-se a 
ideia das cópias interpretativas, aquelas que possibilitariam a emergência da personalidade 
individual. A cópia era, mais do que tudo, uma parte central do estudo.  
 Na década de sessenta do século XIX o assunto era discutido não por um professor ou 
crítico de arte, mas por um jornalista. Andrade Ferreira denunciava o uso e o abuso da cópia 
nas academias portuguesas. O olhar dos artistas portugueses fabricava-se a partir do olhar 
dos artistas estrangeiros. Tratando-se, por exemplo, de pintura de paisagem, impossível era 
manifestar-se uma “individualidade própria em suas obras”. Eram as cenas suiças, os 
episódios da natureza italiana, copiados a partir de gravuras de Stanfield, de Biard, de 
Coignard, de Huet ou de Turner, a servirem de “eterno tema e fonte de inspiração 
permanente aos trabalhos dos alunos”. A construção da nacionalidade inglesa ou italiana 
viajava para a construção da nacionalidade portuguesa. As imagens pastorais de outros 
países limitavam o olhar dos artistas portugueses. Em desconhecimento do país, se julgaria 
“que os nossos terrenos são áridos, que todas as nossas eminências são alpestres, que a 
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terrível praga das vacas magras passou dos campos do antigo Egipto para os nossos”. Não 
era necessário mendigar aos outros regimes de visualidade uma especificidade para a arte 
portuguesa. Que se visse com “olhos de pintor” e com “coração de poeta” a paisagem 
nacional (Ferreira, 1860: 26, 27). 
 De pouca importância, para Andrade Ferreira, era o facto de que, em Lisboa, a 
cadeira de pintura de paisagem já existisse e tivesse como mestre Anunciação, aquele que era 
tido, indiscutivelmente, como o fundador de género em Portugal. Às ideias e aos modos de 
fazer deste artista, via-os presos nos preconceitos académicos. Os alunos saberiam copiar 
“com a exactidão conscenciosa de um daguerreótipo”, mas esta era uma acção 
“exclusivamente mecânica”, sem noções ou elementos teóricos que lhes permitissem 
formular conhecimento acerca daquilo que eles próprios pintavam (Ferreira, 1860: 28). 
 Anos adiante, o estudo pelo natural impunha-se como a outra possibilidade, 
estruturada pela presença directa do modelo, figura humana, composições com objectos ou 
paisagens. A cadeira de pintura de paisagem, oitava no plano de estudos de 1901, tecia-se em 
torno do "desenho de animais e de paisagem", na dupla vertente de estampa e do natural, e 
dos "estudos do modelo trajado, de plantas, de animais e de paisagem, somente pelo natural, 
ainda de "marinha", pelo natural. O carácter assumido é o do exercício da representação. Na 
quarta cadeira do plano de estudos abordava-se o "desenho do modelo, nu ou trajado" e o 
"desenho de panejamentos" (decreto de 14 de Novembro de 1901).  
 É sem dúvida a figura humana a assumir a centralidade, até cerca de 1850 mais a 
figura masculina do que a feminina162, e quando esta última se assume no plano da 
apresentação pública, à mulher artista era ainda vedada, nas escolas, a possibilidade de 
desenhar pelo modelo nu, masculino ou feminino. Nas duas instituições de ensino de Belas 
Artes portuguesas é também já próximo do século XX que o modelo feminino aparece pela 
primeira vez. No Porto, o primeiro pagamento de que se encontra registo, a uma mulher, 
Joaquina Pereira Soares, data de 1880. No entanto, Aurélia de Sousa, uma das primeiras 
alunas da Academia do Porto, acabando o seu curso de Desenho Histórico em 1896, e 
incluindo as provas, uma figura de estudo pelo modelo vivo e outra pelo antigo, vê-se 
dispensada da primeira prova. Não se pode dizer que não tenha havido protesto. Nas Actas 
da Conferência Ordinária de 6 de Novembro de 1896, o professor de Desenho expunha que 
“as senhoras do terceiro, quarto e quinto ano desejavam que lhes fosse permitido estudar o 
modelo vivo”, oferecendo-se mesmo “para pagar à sua conta um biombo, dentro de cujo 
recinto pudessem fazer aquele estudo”. Poder-se-ia falar de desinformação acerca do que lá 
fora já acontecia com alguma regularidade, pois que se alegava que “lá fora nas Academias 
também se não permite tal estudo” e que por isso a melhor solução era que tudo continuasse 
como dantes, “copiando o natural com modelos apropriados, e que não necessitem de 
resguardo especial”163. E mesmo em 1902, os alunos da Academia do Porto manifestavam a 
ausência de modelo feminino, a contrário do que era já prática naturalizada noutros países e 
que os desenhos enviados por pensionários no estrangeiro mostravam: 
 

“Os alunos desta Academia pedem respeitosamente a V. Excªs autorização 
para copiarem modelos vivos femininos, visto que isso é um melhoramento 

                                                
162 A figura feminina, nua ou vestida, é mesmo proibida na Academia de S.Lucas em Roma durante o século XVII 
e no século XVII e XVIII na Academia Francesa. Embora admitida no século XVIII na Academia inglesa, Goldstein 
refere, durante a Renascença, a utilização do modelo masculino a partir do qual a própria figura feminina era 
gerada (Goldstein, 1996: 163, 164). E já na segunda metade do século XIX, numa escola artística como a Slade 
School of Fine Art, as aulas de modelo destinadas ao sexo feminino, possuíam não o nú, mas o drapejado 
(Chambers, 2005: 41). 
163 Acta da conferência ordinária de 6 de Novembro de 1896. 
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que não podemos dispensar, e que já devíamos possuir há alguns anos. Todos 
V. Excªs cursaram as Academias do estrangeiro, e todos copiaram modelos de 
mulher, porque os acharam indispensáveis” (Livro de Actas de Conferências 
1887-1911, 1902: s/p). 
 

 O desenho de modelo nu é a imagem que melhor define o processo de formação do 
artista na academia e a esse mesmo desenho se chamava de 'academia'. Em 1882, as provas 
de concurso de Marques de Oliveira para admissão à cadeira de Desenho Histórico na 
Academia Portuense de Belas Artes, incluíam uma Dissertação sobre a importância do 
Desenho, considerado “a base essencial de todas as artes, mas especialmente das artes 
plásticas”. Referia-se especialmente “à imagem do homem, em que a arte do desenho tem a 
sua maior importância” (Oliveira, 1882: s/p) 164. Entre a osteologia e a miologia, era no estudo 
do esqueleto que situava a base estrutural para a captação e domínio do corpo: 
 

“A boa construção do nu e a anatomia constituem uma causa só. Tem o estudo 
da osteologia grande vantagem sobre o da miologia, em que este é muito 
variável, com quanto não se deve ignorar, o seu abuso vicia o artista tornando-
o trivial. [...] São os ossos os verdadeiros pontos de apoio, e os melhores meios 
para a construção, quer dizer, para as proporções. Para o movimento é sem 
dúvida alguma o estudo da osteologia de grande utilidade, porque o 
movimento é a vida, e por ele só se explicam as paixões” (Oliveira, 1882: s/p). 
 

 A variação que o século XX vem instalar é a do esboceto, introduzindo a fricção entre 
o momentâneo e o acabado. Disso nos dão conta as palavras de Carlos Ramos:  
 

“É já o ritmo alucinante da vida actual, a interferir nos meios de expressão, 
tenham estes a índole que tiverem e o género de que procedam, e que em 
parte e particularmente em função do tema que deu lugar a esta retrospectiva 
– o modelo vivo – se traduz, não apenas, como já se disse, num mais expedito 
processo de o representar, mas na preferência pela sua livre interpretação, à 
da cópia servil do objecto amado” (Ramos, 1965: 41). 
 

 Para a cadeira de pintura histórica, na reorganização de 1901, sugeria-se o seu 
desdobramento em dois, aumentando-se o número de modelos vivos e, “tanto quanto 
possível, os tipos antropológicos”, bem como se deveria adquirir material para o “estudo dos 
panejamentos, e dos usos e costumes das diferentes épocas” (decreto de 14 de Novembro de 
1901). Na escultura e na estatuária, nona cadeira, estabelecia-se que, na primeria parte, se 
desse o estudo de modelação da figura pelo antigo e, na segunda parte, pelo natural. 
Acresciam ainda os estudos de composição estatuária, processos de pontear e a própria 
escultura estatuária. O antigo como referente central no estudo de belas artes mantém a 
importante articulação entre a teoria e a prática que, de certo modo, segundo Goldstein 
(1996: 88), dá corpo à ‘doutrina’ do ensino académico. Assim, também a arquitectura se 
iniciava com o estudo da arquitectura grega e romana e estabelecia-se uma área, de escala 
oposta, “arquitectura doméstica e monumental” e respectivos orçamentos de edificações 
(decreto de 14 de Novembro de 1901). O que é interessante é percebermos a relativa 
estabilização dos conteúdos a ministrar no ensino artístico, que revela a existência de um 

                                                
164 OLIVEIRA, Marques de (1882). Dissertação sobre a importância do Desenho. [Cota 129]. 
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certo património cultural que se vai naturalizando, adquirindo assim um lugar de valor 
incontestável. Ainda assim é de assinalar que ao abrir do século cadeiras teóricas como a 
história da arte expandem o seu leque de conteúdos. Em história da arte na antiguidade, os 
estudantes viajavam da pré-história a Roma, passando pelo Oriente, Egipto e Grécia. Havia 
ainda a cadeira de  História da arte na idade média e tempos modernos, incluindo a história 
da arte em Portugal, onde o foco era colocado nas artes industriais. Surgia também a História 
da arquitectura e a legislação de edifícios. 
 Há, como podemos observar por esta descrição sumária dos conteúdos de cada 
matéria a ensinar nas belas artes, uma intenção preponderante em ministrar uma formação 
de carácter geral e o mais abrangente possível, sendo que sempre regulada por maneiras de 
fazer e princípios de apreciação dos objectos produzidos no interior da Academia. Muito 
embora tenha começado por se gerar, em torno das Academias de Belas Artes, uma ligação 
das artes com a aprendizagem de uma profissão, de artista ou de artífice, rapidamente 
surgirá a consciência das dificuldades na sua operacionalização e tenderá a esquecer-se a 
segunda em privilégio da primeira. O regime de visibilidade da arte que então se impunha e 
se exteriorizava em grande medida por meio das Exposições165 da própria Academia, 
proporcionava um processo paulatino de autonomização da arte e com isso activava os 
mecanismos de distinção que se incompatibilizavam com a vontade de democratização do 
fazer artístico que havia marcado o ritmo das frases de abertura destas Academias de Belas 
Artes portuguesas. De facto, o que este mesmo regime de visibilidade nos devolve é a 
imagem de um território que se fecha em si mesmo e que, na vontade de cristalizar o seu 
poder, impõe uma docilidade do fazer académico, perseguida por aquele que se quer tornar 
artista, porque é essa a modalidade estabelecida do ‘fazer carreira’. As academias de Belas 
Artes portuguesas, que nasceram sob o signo da sua extrema necessidade, iriam viver de 
acordo com um sistema de aprendizagem até então reclamado, contudo, permanentemente 
sentido como incapaz de satisfazer em pleno as necessidades de um artista moderno. A 
história da arte portuguesa devolve-nos autores que coincidem, a partir da segunda metade 
do século XIX, com os professores das próprias academias. As fricções relativamente à 
aprendizagem da arte instalam-se, sem contudo se imaginarem como possíveis outros 
cenários que não os da aprendizagem da arte numa estrutura académica. O próprio lugar da 
cópia, venerado ou alvo de acérrima resistência não foi nunca devidamente questionado no 
seu sistema de racionalidade. Suceder-se-iam sempre os cenários da crise e os respectivos 
gestos reformadores, que mais à frente analisarei.  
 
 
Do governo e constituição da vida académica 
 
 Ao longo deste capítulo procurarei fornecer ao leitor uma imagem das instituições de 
ensino académico de belas artes, tal como começaram por ser concebidas em 1836. Irei deter-
me na apresentação das pessoas e das suas funções como forma de mostrar como o governo 
do Estado moderno esteve sempre dependente do modo como conseguiu articular, através 
de ferramentas que passam sempre pela produção de escrita, o governo dos sujeitos a partir 
do governo das instituições. A racionalidade que perpassa é a própria racionalidade política 
                                                
165 As exposições realizadas nas academias de Lisboa e Porto são a imagem da própria Escola, no sentido em que 
o desenvolve Pierre Bourdieu, estabelecendo-se como os campos legitimados e de legitimação para a prossecução 
de uma carreira de artista. Do mesmo sistema de racionalidade fazem parte os prémios e os concursos: “todo o 
funcionamento do sistema está dominado pela existência de uma sequência ininterrupta se concursos coroados 
por recompensas honoríficas, entre os quais [em França] o mais importante é o concurso anual do Grande 
Prémio” (Bourdieu, 1989: 259).   
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de um Estado moderno que inventa e afina os instrumentos técnicos da escrita como a 
melhor e única forma de descrição da realidade. A acção de um Estado governamentalizado 
amplia-se, então, nos próprios supostos mecanismos de resistência àquele que é o seu poder.  
 Quando em 1836 era dada vida às Academias de Belas Artes assegurava-se, por meio 
da descrição da sua composição, a possibilidade de regulação dessas instituições. Quanto à 
organização das funções respectivas de cada membro da Academia, o Corpo académico seria 
constituído por um Inspector Geral, um Vice-Inspector, um Director geral, e um Secretário, 
pelos Professores Proprietários e Substitutos das diferentes Aulas, pelos Académicos 
Honorários e de Mérito, sem esquecer os empregados subalternos, entre os quais se 
contavam um fiel, dois porteiros, um contínuo e dois homens-modelos. Num e noutro 
Decreto de fundação de cada uma das Academias, respectivamente a de Lisboa e a do Porto, 
podem ser lidas as mesmas regras, com ligeiras variações, sempre de maior economia, quer 
narrativa, quer de conteúdos, para a Academia portuense. Assim, para esta última, 
contemplava-se um fiel, um porteiro, e “dois moços, um para servir de modelo, outro para o 
asseio da Academia” (decreto de 22 de Novembro de 1836). 
 A inspecção geral, para cada uma das duas novas instituição de ensino artístico, 
caberia sempre ao “Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino”, o qual deveria 
“proceder à primeira nomeação dos Membros” julgados “indispensáveis para constituir a 
Academia”. De si, esperava-se que exercitasse “o governo superior da Academia” e que 
fizesse “executar os seus Estatutos”, que promovesse “por si, e perante o Governo, o 
adiantamento de todas as Artes”. Seria o Inspector Geral que presidiria “a todos os actos” em 
que estivesse presente, “com voto em quaisquer deliberações”. Na sua ausência, o Vice-
Inspector assumiria as respectivas obrigações. Determinava o legislador que este último 
assistiria ainda “às Conferências com voto” e com o direito de ser “ouvido nos objectos do 
governo económico da Academia”, bem como resolveria ele todos aqueles casos que, por não 
serem demasiado gravosos, se dispensavam ser “decididos em Conferência” ou que 
subissem “ao conhecimento do Governo para sua decisão”. Partia-se do grau zero da 
instituição e por isso era necessário assegurar, no discurso da lei, que todos saberiam 
exactamente o seu lugar específico e o seu papel institucional. O modo como cada figura se 
viu descrita nos Estatutos da Academia corrobora o gesto de governamentalidade das 
instituições de carácter moderno pela amarração de cada um ao seu papel e pela vinculação 
daí decorrente a todos os outros sujeitos e à própria instituição. Todos os empregados 
prestariam juramento ao Vice-Inspector e este, por sua vez, rubricaria “os livros e folhas da 
contabilidade”, ou seja, marcava a sua presença e responsabilidade na gestão económica da 
vida académica, ao mesmo tempo sendo por todos reconhecido como aquele que mais 
próximo estaria do Ministro e assim, de forma osmótica, partilharia, ainda que na ausência 
desse, parte dos seus poderes e reconhecimento social (decreto de 25 de Outubro de 1836). 
 A figura do Director geral seria porventura aquela que no interior da dinâmica diária 
da instituição mais regularidade apresentaria pela sua própria presença na frequência do 
estabelecimento “para fiscalizar imediatamente todas as suas Repartições, e fazer observar 
esses Estatutos, e quaisquer Ordens Superiores” que lhe fossem transmitidas, bem assim 
como os “Regulamentos e resoluções da Conferência”. O desempenho do Director geral 
passaria ainda pelo registo das ocorrências e pela sua transmissão ao Vice-Inspector. O seu 
perfil deveria enquadrar-se perfeitamente ao traçado no texto do decreto de criação da 
Academia. Ele seria a figura eleita “dentre as pessoas mais distintas, pelo seu merecimento e 
amor às Belas Artes, e pelo seu zelo, prudência, e probidade”. Por essa razão lhe era dada a 
liberdade de “propor tudo” o que lhe parecesse “conveniente a bem dos Estudos, regimen, e 
crédito da Academia” (Decreto de 25 de Outubro de 1836). Como Director da Academia o 
seu governo deveria estender-se aos aspectos mais particularmente ligados, então, à imagem 
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e aos elementos que colocassem a instituição na linha da frente do desenvolvimento artístico 
do país. Inspector, Vice-Inspector e Director geral formavam o trio de figuras que eram 
escolhidas, mais pelo reconhecimento ou pelos lugares já ocupados previamente, do que por 
uma selecção cuidada e atenta de um número de candidatos ao cargo.  
 Em matéria relativa aos Académicos, quer Honorários, quer de Mérito, a situação não 
variava sobremaneira. Para os Honorários, a eleição estava dependente de se destacarem, 
“dentre as pessoas mais insignes” pela sua “literatura, crédito público, e amor às Belas 
Artes”. Daqui se depreende já o carácter de distinção daqueles que, estando em posse de 
ferramentas que lhes permitem produzir um tipo de discurso considerado ‘científico’ acerca 
das belas artes, passam a ocupar terrenos de distinção. Do que se tratava era de fazer rodear 
a Academia de um conjunto de experts que permitissem a sua projecção social, pela 
corroboração através do discurso, da legitimidade e ‘veracidade’ do modus académico. 
Tratando-se de artes visuais fazia-se também essencial que se constituissem núcleos que 
pudessem ser directamente observados. Neste contexto a importância do universo visual 
adquire um papel fundamental na fabricação da identidade do artista, pela consideração de 
outros artistas vistos como ‘modelos’. Assim, os Académicos de Mérito mais não seriam do 
que os eleitos entre os artistas nacionais ou estrangeiros que se fizessem ‘dignos’, “por seu 
distinto merecimento”. À Academia, esses que fossem propostos como Académicos de 
Mérito, deveriam oferecer “alguma obra de sua composição e execução em  qualquer ramos 
das Belas Artes”. Estes, teriam toda a liberdade para “frequentar os Estudos e exercícios 
académicos” sendo que estando eles presentes, e o Professor da respectiva cadeira ausente, 
poderiam “suprir as lições da cadeira” (Decreto de 25 de Outubro de 1836). 
 Em questão de nomeação, as regras alteravam-se profundamente para o lugar de 
Secretário da Academia. Seria eleito em concurso público e escolhido pelo critério de 
dignidade para o cargo. Ao secretário estariam reservados os aspectos mais pragmáticos e 
nele se depositava a tarefa de tudo ir registando pela escrita. Diríamos que pelo que ficou 
exarado no Decreto, a sua presença era fundamental ao exercício da própria academia. 
Participando em cada Conferência teria direito de voto “nos objectos de administração” e, se 
fosse artista, também naqueles que dissessem “respeito aos Estudos”. Em cada Conferência 
tomaria “lembrança do que se” tratasse e resolvesse e a ele competia, depois, “exarar no livro 
competente, e o ler, e sujeitar à aprovação, ou emenda na Sessão seguinte”. Desdobravam-se 
minuciosamente as tarefas de descrição da realidade como que a mostrar que o bom governo 
das instituições estava dependente da sua total transparência e acessibilidade através da sua 
tradução em escrita. Nada do que fosse interior à instituição poderia pemanecer fora dos 
espaços reservados à sua inteligibilização. Atente-se nos vários domínios que então ficavam 
definitivamente abertos e à espera que a realidade os viesse ocupar: 
 

“3º Satisfazer a toda a correspondência e expediente da Academia; lavrar ou 
subscrever as Propostas, Informações, Relações, Certidões, Diplomas, Folhas 
de pagamento, e mais Papéis, e pôr o selo nos que o deverem ter. 4º Conservar 
em boa guarda os selos, livros, e papéis da Academia: arranjar o seu arquivo, 
vigiar na boa ordem da Biblioteca, e dos quadros, modelos, móveis, e 
utensílios, de que se formará inventários exactos, e circunstanciados, etc. 5º 
Além dos livros necessários para o registo da correspondência, e expediente 
da Academia, e para outros objectos da sua administração, terá o Secretário 
mais dois destinados unicamente, um para a Matrícula dos Académicos, suas 
classes, circunstâncias da admissão, serviços prestados às Belas Artes, e à 
mesma Academia, etc. Outro para a Matrícula dos Discípulos das Aulas, em 
que se declarem seus nomes, pátrias, pais, idades, datas de admissão, escola a 
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que se destinam, concursos em que entrarem, prémios que obtiverem, e tudo o 
mais que ao futuro possa servir para conhecimento, e verificação das 
circunstâncias de cada Aluno” (decreto de 25 de Outubro de 1836). 
 

 Daqui resultaria um mapa extenso dos vários actores e suas posições, facultando em 
cada momento a possibilidade de, para cada um deles, traçar um retrato completo. A 
vinculação a um regime discursivo, com as suas regras próprias de funcionamento, 
vincularia todos os actores, sem distinção da sua posição, a uma disciplina cujo poder residia 
no facto de a acção e o seu relato se tornarem num só elemento. Para que o poder disciplinar 
seja não apenas global mas contínuo, objectos, pessoas, comportamentos, tarefas, regras, 
todos sem excepção, se revestem pelo tecido da escrita. Escrita que, como nos mostrou 
Foucault, fixa cada um ao seu lugar e torna-o permanentemente objectivável pelo poder. 
Ninguém era estranho às indicações saídas da pena legislativa. Os métodos disciplinares 
transformaram a escrita, que num dado momento foi apenas privilégio de alguns, num 
modo de existir, que não apenas objectifica os sujeitos, mas alarga o seu poder aos processos 
de os subjectivar.  
 O fiel teria “a seu cargo a guarda, conservação, e asseio dos móveis, e utensílios da 
Academia”. Deveria “satisfazer à requisição e compra dos objectos precisos”, bem assim 
como “dar conta da receita e despesa”. Sob a sua incumbência estaria o “asseio das salas, a 
prontificação das luzes” e tudo quanto se relacionasse com a “decência da Casa” e com a sua 
“polícia interna”. Vemos, então, como a função da polícia se estende ao controlo total, no 
interior da instituição, dos seus mais ínfimos pormenores e à regulação dos gestos, 
comportamentos e condutas dos sujeitos. Nas horas vagas, porteiros, contínuo e homens-
modelo estariam sob o comando do fiel. E se este deveria “facilitar aos Académicos os livros” 
que quisessem consultar, não consentiria, porém, “que algum deles” fosse “levado para fora 
da Academia sem expressa licença do Inspector Geral” (decreto de 25 de Outubro de 1836).  
 Dos porteiros dir-se-ia que tinham por obrigação “abrir e fechar as Aulas nas horas 
competentes”. Mas o seu papel de vigilância era preciso. Era também sua a obrigação de 
“evitar que os Discípulos” ocupassem as salas “antes da entrada dos Professores” ou que 
andassem “divagando de umas em outras ociosamente” sem que em mente tivessem “algum 
determinado fim do estudo”. Aos quinze minutos do início da aula seriam registados “na 
lista os Discípulos que” faltassem. Como que a prevenir que em matéria de desenho de 
modelo nu se entrava numa zona ameaçadora, nas horas reservadas a esse estudo o Porteiro 
permaneceria “à porta da Aula, não permitindo a entrada senão aos Académicos, aos 
Discípulos que frequentassem aqueles estudo, e às pessoas designadas pelo Professor” que 
dirigisse “o acto”. O outro porteiro e o contínuo ficariam nesses momentos “na Academia 
para” que executassem o que lhes fosse “ordenado” (decreto de 25 de Outubro de 1836). 

Para os Homens-modelos os critérios de admissão ao trabalho na Academia eram 
determinados por si mesmos: “boa figura” e “bem proporcionados” (decreto de 25 de 
Outubro de 1836). E logo de início não foi fácil encontrar quem estivesse disposto a servir 
nos estudos do nú. Em 1840, a comissão encarregada de arranjar homem-modelo para a 
Academia Portuense de Belas Artes vinha explicar as “grandes dificuldades em achar, não só 
um homem perfeito na maior parte das formas do corpo, mas ainda mais, em este se facilitar 
para semelhante mister e Estudo; o que certamente provém da novidade (entre nós) de um 
tal estabelecimento”. Por fim lá encontrou a dita comissão homem que se prestasse a tal 
função, muito embora não tivesse “as perfeições desejadas, (coisa, como se disse já, difícil de 
encontrar)”, mas que poderia “muito bem servir” para que a Aula se não atrasasse mais, e 
“até que o conhecimento, e uso deste trabalho”, oferecesse “mais fácil escolha de indivíduo” 
(Braga et al., 1840: s/p). 
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 Para o fim ficam os dois últimos personagens da vida das Academias, sem os quais 
estas não teriam existência: alunos e professores. 
 A idade de entrada na Academia de Belas Artes fixava-se, em 1836, no mínimo de dez 
anos completos. Poderiam candidatar-se à matrícula "todos os indivíduos, tanto naturais, 
como estrangeiros", muito embora neste 'todos' parecesse excluir-se a possibilidade de 
entrada a mulheres que apenas frequentam pela primeira vez a Academia de Lisboa no ano 
lectivo de 1879-1880166 e a Academia do Porto em 1881. De qualquer modo, e ao contrário dos 
Estatutos para a criação do Ateneu de Belas Artes de Lisboa, em 1823, no qual se previa a 
frequência feminina, os estatutos das Academias de Belas Artes não eram explícitos. E talvez 
por essa ambiguidade, na Reforma de 1881, não mais se deixa margem para dúvidas. Seriam 
admitidos alunos de ambos os sexos. 
 Muito embora fosse previsível que uma escola tivesse como principal objectivo 
ensinar um conjunto de saberes e técnicas aos seus alunos, no caso das Academias de Belas 
Artes portuguesas desde o início paira o tom vocacional que marcaria todo o ensino das artes 
em Portugal. Nenhum discípulo seria admitido à matrícula nas aulas de Pintura, 
Arquitectura, Gravura ou Escultura sem que se mostrasse “hábil no Desenho”. Para o 
comprovar estaria a “frequência e exames respectivos na Aula da Academia” ou estudos 
anteriores em “qualquer outra Escola”, tendo que nesta situação ser o futuro estudante  
submetido às ditas provas. Na verdade, não se falava de aluno, mas de discípulo, e toda a 
diferença e especificidade poderá residir nessa linha que será marcante também para o outro 
lado da relação: o professor. Designados na letra da lei por Professores, estes seriam, no 
entanto, os Mestres que apontavam as direcções correctas do fazer. Em 1933, era o Director 
da Escola de Belas Artes do Porto, José Marques da Silva, a vir defender a realização de 
exame de admissão à Escola para todos os alunos, mesmo para aqueles vindos das Escolas 
Técnicas: “depreende-se ser o exame de admissão a prova demonstrativa da competência, 
mas especialmente do ‘temperamento artístico’ dos candidatos, o que só pode julgar-se em 
face das respectivas provas” e sendo esta então composta unicamente pelo “desenho de 
cabeça (busto em gesso)”, considerava ser o programa de estudos das Escolas Técnicas 
extenso o suficiente para que os alunos realizassem tal exercício (Silva, 1933: s/p). Em 1957, já 
nas Escolas Superiores de Belas Artes, continuava a exigir-se a prova de aptidão artística, 
para ingresso nos cursos de Arquitectura, Pintura e Escultura, e esta consistia na “execução 
de desenhos de índole artística” (decreto nº 41363, de 14 de Novembro de 1957). Seriam, 
então, as Academias, depois Escolas de Belas Artes direccionadas para a produção de 
talentos ou, por outro lado, apenas um local de legitimação de talentos? 

A questão não se discutia na letra da lei, mas o ensino de belas artes na sua feição 
académica, adquiriu uma configuração na qual a relação mestre discípulo é plena de sentido. 
O mestre é aquele que funciona como o exemplo para o aluno. Ele é a norma que se institui a 
partir de si mesmo e do seu trabalho e que à força de ser seguido terá, para que o aluno 
aniquile a distância que o separa do mestre, de ser ultrapassado. A transformação de um 
artista em mestre não acontece fora de toda uma rede discursiva que continuamente produz 
a verdade do mestre. O mestre é o artista que, passando por todas as fases institucionalmente 
necessárias à sua legitimação, entra finalmente no espaço da transmissão. Este espaço, 
laboratorial, como o definiu Steiner, é sempre o espaço de uma distância infinita, dito por 

                                                
166 As primeiras alunas da Academia de Belas Artes de Lisboa seriam Albertina C. de Melo Falkner, Francisca 
Rosa da Silva, Júlia Adelaide Sousa Andrade e Maria das Dores Cardoso Guedes. Na Academia do Porto: Cristina 
Amélia Machado em 1881 e, no relatório da Academia relativo ao ano 1888/1889 é dado a saber que frequentam a 
Academia quatro alunas. 
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Blanchot. Ultrapassar o mestre existe sempre como possibilidade de potência do próprio 
discípulo: 
 

"O mestre, assim, não está destinado a aplainar o campo das relações, mas a 
transformá-lo; não a facilitar os caminhos do saber, mas, antes de mais nada, a 
torná-los não apenas mais difíceis, mas propriamente intransponíveis" 
(Blanchot, 2001: 33). 
 

 A intransponibilidade carrega em si todo o peso do conceito de génio, o qual, como 
vimos, é entendido como aquele que se destaca de todos os outros pela excepcionalidade e 
diferença do seu trabalho. O génio, que habita o desconhecido, não pode senão bloquear em 
permanência o acesso ao ainda não conhecido pela colocação do discípulo nas engrenagens 
de uma máquina de repetição. Esta repetição é a própria cópia, mas é, também, o estilo, o 
modo de fazer que corresponde sempre a uma normatividade do ver. O mestre enquanto 
professor de belas artes, longe desse lugar 'desregrado', incorporou em si as regras 
institucionais. Desde a sua fundação, o provimento dos lugares de professores fixaram como 
essencial que os futuros mestres demonstrassem a sua “idoneidade moral, e científica” 
(decreto de 25 de Outubro de 1836). Sujeitaram-se assim a concursos e à avaliação pelos seus 
pares, quer das obras produzidas em tempos determinados, quer da capacidade de discursar 
sobre temas sorteados horas antes do momento da exposição.  
 A racionalidade segundo a qual se torna impossível que a arte se ensine, viveu 
sempre na ambiguidade da existência do mestre na formação do artista. Na verdade, "o 
primeiro dever dos Professores" seria "inspirar a seus Discípulos o amor do estudo e das 
Artes, e os sentimentos de honra e de virtude, que são próprios da sua nobre profissão, e lhe 
dão lustre e crédito" (decreto de 25 de Outubro de 1836). Nos seguintes decretos não mais 
seria especificada directamente esta relação mestre-discípulo.  Mas ela existiu e alimentou 
desde sempre o ensino académico de belas artes. 
 
 
A visibilidade do regime académico: Alunos candidatos a pensionistas e artistas 
candidatos a professores 
 
 Tomarei agora por objecto de análise outro tipo de documentação.  
 Aquilo que proponho é que, partindo das regras e análise das provas de selecção de 
alunos pensionistas e das provas realizadas por artistas candidatos a professores de belas 
artes, se analisem os princípios que geram o pensamento sobre o artista imaginado no 
dispositivo académico. Não se trata de descrever representações, muito mais se trata de 
descrever os processos a partir dos quais essas representações ocorrem, bem como as grelhas 
de racionalidade que lhes oferecem as condições da sua possibilidade. Nestas séries 
discursivas ganham forma os métodos de aprendizagem, os modelos artísticos a seguir, a 
construção da figura do mestre e do artista, e sobretudo objectivam-se núcleos particulares 
de um saber artístico já legitimado. Naquelas que eram as escolas da inventividade, o que se 
exigia era a conformidade às regras. O que emerge é, então, um projecto que vê na aquisição 
de um saber cristalizado no tempo o princípio da sua própria legitimidade. Tratava-se de 
‘formar’ o artista ‘verdadeiro’ a partir daqueles que se viam e eram vistos como os 
verdadeiros mestres. De pedagogia, não se encontram vestígios, porque apesar de se 
tratarem de alunos e professores, era sobretudo numa outra máquina, a dos mestres e 
discípulos, que o ensino académico de belas artes se territorializava. 
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 A análise das provas, de alunos candidatos a artista e de artistas candidatos a 
professor, abre-nos a possibilidade de nos situarmos em pontos particulares do campo de 
ensino artístico, dando-nos ora uma imagem familiar daquilo que é o processo de formação 
do artista académico, cujas regras e modos de funcionamento nos escapam com frequência, 
ora uma imagem que julgamos distante e já ultrapassada pela evolução e estabilização de 
uma figura para o artista como um sujeito essencialmente criador e portanto desprendido da 
necessidade de uma aprendizagem técnica.  
 Assim, há dois perfis que aqui confluem. Por um lado, o professor de belas artes que 
não pode deixar de ser senão um artista, por outro lado, o aluno que no seu processo de 
formação não se pode imaginar senão um artista.  
 O envio de pensionistas portugueses para estudar no estrangeiro teria como objectivo 
principal formar um grupo de artistas capazes de ensinar nas próprias academias de belas 
artes portuguesas. O percurso académico, enquanto alunos, estava determinado pela 
aquisição dos modos de fazer dos mestres, os quais tinham por função, por sua vez, formar 
sucessores capazes de perpetuar os princípios do ‘homo academicus’.  A abertura de lugares 
de pensionistas era regulada pela própria necessidade da academia, “sendo mister preparar 
novos artistas, que possam não só praticar a arte mas ensiná-la em toda a altura a que ela se 
acha elevada”. Assim, não raras vezes, as academias lançavam ao governo o pedido de 
abertura de concursos para estudantes que, “pelas provas de concurso se mostrem 
competentes para irem no estrangeiro continuar as tradições dos que os precederam e 
completarem a sua educação, para virem prestar serviço ao país no exercício da sua 
profissão, tão bela quanto espinhosa” (Academia Portuense de Belas Artes, 1879: s/p167).  
 A admissão a concurso para pensionista em qualquer uma das áreas a concurso 
(Pintura Histórica, Pintura de Paisagem, Escultura, Arquitectura ou Gravura) estava 
dependente da apresentação de certificados de aproveitamento de estudos realizados nas 
academias nacionais ou estrangeiras ou, em alternativa, em atelier particular sob a direcção 
de um artista acreditado. No concurso de arquitectura seria dada preferência àqueles que 
tivessem conhecimentos de geometria descritiva. Mas é sobretudo sobre as provas às quais 
os candidatos ao estudo em países estrangeiros teriam que se submeter que por ora nos 
iremos centrar. 
 No regulamento que agora seguimos publicado no Diário de Lisboa de 5 de Junho de 
1867, detalhava-se para as duas áreas então a concurso, escultura e arquitectura, as provas a 
realizar por cada candidato e que seriam avaliadas por um júri a quem caberia decidir acerca 
do mérito de cada um deles. A palavra final seria sempre ditada pelos membros da 
Conferência geral da Academia, mas um primeiro júri, preparatório, era aquele que 
acompanhava a realização das ditas provas na sua respectiva área artística de pertença: 
 

“Os júris preparatórios fazem os pontos, em número de seis, para os trabalhos 
da secção a que presidem, assistem à tiragem desses pontos, fixam a escolha 
dos modelos que hão-de ser copiados, preparam os lugares e gabinetes de 
trabalho, distribuindo-os depois à sorte pelos concorrentes, e regulam tudo 
mais que julgam necessário para a execução das provas do concurso” 
(Programa de concurso para pensionistas, 1867168). 

  

                                                
167 Ofício enviado ao Ministro do Reino pela Academia Portuense de Belas Artes, a 8 de Novembro de 1879. 

 
168 Programa para o concurso de dois partidos de alunos pensionistas de belas artes em países estrangeiros, Maio 
de 1867, cópia da publicação no Diário de Lisboa de 5 de Junho de 1867). 
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 No final de cada prova, os secretários destes júris preparatórios receberiam, 
“competentemente assinados”, os trabalhos de cada concorrente, devendo, então, relacioná-
los entre si e encobrir “com uma tira de papel, selado com o selo da Academia, as 
assinaturas”. A cada trabalho seria atribuído um número, “ a fim de se poderem distinguir 
no acto do julgamento do concurso, as provas dadas por cada um dos candidatos”. A 
assinatura, elemento de identificação do trabalho a concurso, é também a marca de um 
saber-fazer que identifica o próprio autor. O acto de ocultação da assinatura, mantendo o 
anonimato de cada concorrente, activa, por outro lado, a questão do estilo e individualidade 
de cada candidato. Todo o aparato montado em torno destes trabalhos o enuncia. 
Terminadas as provas do concurso, o júri preparatório teria por função “organizar a 
exposição numa das salas da Academia de todas as obras dos concorrentes”. A exposição, 
que seria anunciada nos jornais da localidade, estaria aberta “ao público por oito dias 
consecutivos” (Programa de concurso para pensionistas, 1867). Findo este período se 
examinaria então a produção de cada um: 
 

“Os júris preparatórios de cada secção, examinando detidamente os trabalhos 
dos concorrentes dessa secção, dão sobre esses trabalhos um parecer 
motivado, o qual deve ser presente ao júri definitivo, acompanhado de um 
relatório sobre o concurso em que se consignem todos os factos e 
circunstâncias dos candidatos, que possam guiar o juízo do júri definitivo” 
(Programa de concurso para pensionistas, 1867). 

 
 É então que se percebe o carácter meramente formal e dispensável de todo o processo 
gerado em torno do apagamento do nome do autor. Cada candidato, possuindo a sua 
própria história de vida, está já anexado a um relato institucional: “a qualidade de aluno das 
academias nacionais de belas artes é, na igualdade das mais circunstâncias, motivo de 
preferência”. A deliberação final pela conferência geral da academia seria proferida “em 
vista das provas dadas pelos concorrentes, dos relatórios e dos pareceres dos júris 
preparatórios”. O ritual da selecção teria o seu fim com a desocultação das “assinaturas dos 
trabalhos executados pelo candidatos” com votação favorável, unindo-se assim o nome à 
obra (Programa de concurso para pensionistas, 1867). Esta ligação é significativa na medida 
em que nela está contida a função de autoria, tal como é possível observar a partir da 
avaliação dos processos de concurso. 
 Logo em 1867, António Soares dos Reis, na escultura, José Geraldes Sardinha, José 
Bonifácio Lopes Junior e Thomaz Augusto Soller, na secção de arquitectura, candidatavam-
se aos lugares de pensionistas do estado. O texto legal que regulamentava o concurso 
determinava, para a escultura, que as três provas consistiam: i) “modelar em baixo relevo um 
acto de modelo vivo, com a dimensão de 65 centímetros, em quinze dias de trabalho”; ii) 
“modelar um busto do natural, na mesma proporção e no mesmo tempo da prova 
antecedente”; iii) “esboçar em baixo relevo um assunto tirado à sorte, na grandeza de 30 por 
20 centímetros, em oito horas de trabalho”. Percebe-se, pois, que a capacidade de 
representação a partir do natural da figura humana, por um lado, e, por outro lado, a 
capacidade de ‘invenção’ tendo como referente um tema clássico, são as grandes áreas 
capazes de mostrar a qualidade do candidato. Os referenciais académicos, não somente da 
cópia, mas de uma capacidade de execução, jogam-se por meio da técnica e do capital 
artístico mobilizado. Para a arquitectura as três provas subdividiam-se em: i) “copiar um 
edifício limitado (planta e alçado) escolhido pelo júri preparatório do concurso, na escala que 
este designar, em quinze dias de trabalho”; ii) “desenhar um ornamento também escolhido 
pelo júri, e em dimensões por este designado, em quinze dias de trabalho”; iii) “esboçar um 
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edifício (planta e fachada) para um destino designado, em ponto tirado à sorte, e com as 
dimensões que nesse ponto estiverem fixadas, em oito horas de trabalho” (Academia 
Portuense de Belas Artes, 1867: s/p)169. 
 Executadas por Soares dos Reis as três provas nos dias e tempos determinados, era da 
competência do júri preparatório escrever o seu parecer acerca das mesmas. No relatório 
enviado ao Governo, no qual se dá conta da aprovação do candidato, pode ler-se que tendo 
sido “cuidadosamente analisado pelo digno professor de escultura Manuel da Fonseca Pinto, 
o busto que esculpira o concorrente a pensionista do estado António Soares dos Reis”, se 
considerou ser “uma obra magnífica”. Já relativamente ao baixo relevo não era a opinião a 
mesma. Aos olhos do júri parecia "muito defeituosa", todavia, admitia-se que tinha "boas 
qualidades". Quanto às provas de arquitectura, o primeiro concorrente, José Bonifácio Lopes 
Junior, manifestava “inteligência no que respeita à distribuição dos edifícios, e no demais as 
suas composições são muito aceitáveis”. O segundo concorrente, José Geraldes da Silva 
Sardinha, “filho dum dos mestres d’obras mais acreditados desta cidade” e “dedicado desde 
criança ao modo de vida de seu pai, é dotado dum carácter laboriosíssimo, de costumes 
irrepreensíveis, e de muito amor pelo estudo”. Assim, “este concorrente”, continuava o juri, 
“reúne a uma grande massa de conhecimentos práticos de construção e de levantamento de 
plantas as habilitações literárias dos documentos abonatórios, que juntou ao processo”. O 
terceiro concorrente, “filho de pais muito pobres, e colocado na triste necessidade de 
sustentar a sua família bastante numerosa, este concorrente teve durante o ano lectivo ora 
findo uma frequência tão pouco assídua que se não fora o talento artístico, que 
inquestionavelmente possui, não se poderia ter apresentado a este concurso” (Academia 
Portuense de Belas Artes, 1867: s/p)170. O primeiro candidato era colocado de lado por uma 
inferioridade incontestável face aos outros dois. E de entre os dois sairia Geraldes Sardinha o 
vencedor.  
 Como se pôde perceber pelos processos atrás descritos, as provas de concurso para 
pensionistas no estrangeiro correspondiam a moldes académicos precisos. No ano de 1879 
abriam mais duas vagas para pensionistas da Academia Portuense de Belas Artes nas áreas 
de pintura histórica e de pintura de paisagem. As provas, sempre em número de três, 
subdividiam-se em: i) “uma academia pintada a óleo cuja altura em pé ou suposta em pé não 
tenha menos de 0,66 m”, que seria executada “em oito sessões de cinco horas”; ii) “uma 
cabeça de expressão de tamanho natural pintada a óleo em quatro sessões de cinco horas; iii) 
“um esboço a óleo de um assunto tirado à sorte numa tela que tenha 0,45 por 0,30  em oito 
horas seguidas”. Para o lugar de pintura de paisagem, o aluno deveria realizar: i) “um 
quadro de paisagem, estudado pelo natural, pintado a óleo em 30 dias úteis de tamanho 
determinado”; ii) “uma academia desenhada em seis sessões de cinco horas, de tamanho 
determinado”; iii) “uma cabeça de animal pintada a óleo, do tamanho natural, em cinco 
sessões” (Academia Portuense de Belas Artes, 1879 b: s/p171). 
 Em 1903, num outro concurso para pensionista de pintura histórica, determinava-se 
que os candidatos teriam de executar “em quarenta dias úteis” um quadro “de assunto 
histórico ou mitológico, segundo esboço desenhado em oito horas consecutivas”. Deste 
esboço tirar-se-ia “um decalque para à vista dele” se “executar o quadro definitivo”. O 
quadro final teria a dimensão de 1,20x0,95 m e o esboço 0,40x0,32 m. (Academia Portuense 

                                                
169 ACADEMIA PORTUENSE DE BELAS ARTES (1867). Processo de selecção de dois pensionistas. [Cota 127]. 
 
170 ACADEMIA PORTUENSE DE BELAS ARTES (1867). Processo de selecção de dois pensionistas. [Cota 127]. 
171 ACADEMIA PORTUENSE DE BELAS ARTES (1879 b). Programa de concurso para admissão de dois 
pensionistas do Estado. Cota 128].  
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de Belas Artes, 1903172). Não se determinava já a realização de uma cabeça em tamanho 
natural nem de uma academia a óleo. Pelo contrário, a última fase das provas anteriores 
convertia-se, agora, no elemento primeiro para a execução da prova final. Os assuntos 
históricos e mitológicos como ponto de partida para a demonstração da técnica são a 
manifestação de que o exercício escolar de índole académica se organizava por referência a 
grelhas específicas de ver e de fazer. Muito mais do que uma gramática da inventividade 
individual, era o grau de fidelidade a uma imagem primeira do tema ‘literário’ proposto que 
se valorizava: 
 

“Os candidatos deverão manter na prova definitiva, não só as linhas gerais do 
esboceto, como também a intenção moral expressa pelas figuras nele 
representadas” (Academia Portuense de Belas Artes, 1903: s/p). 

 
 O processo de execução do quadro era visto como um período de trabalho de 
evolução linear, cujo princípio se determinava no esboço e cujo final era a consumação desse 
mesmo esboço. 
 As provas exigidas para o provimento de lugar de professor não diferiam, no 
essencial, daquelas que eram exigidas aos futuros pensionários do Estado. A 31 de Março de 
1849 era aprovado, em Conferência ordinária da Academia Portuense, o Programa de 
concurso para o lugar de substituto da cadeira de pintura histórica. A primeira prova, 
realizada de uma só vez, em oito horas consecutivas consistia numa "cópia do modelo vivo, 
nu, colorida a óleo", na qual se deveria "considerar as partes tendentes à correcção do 
desenho, e bem assim à inteligência do colorido". A dimensão do estudo seria aquela que 
"geralmente se costuma dar a estes estudos nas Aulas do Nu" e a "atitude" seria determinada 
pelo Lente de Pintura Histórica. A prova seguinte consistiria num esboço realizado a óleo, 
em cinco horas, de um assunto histórico previamente sorteado. O tamanho da prova deveria 
ter "dois palmos por um palmo e meio de alto", sendo que "as figuras da primeira linha" não 
teriam menos de três quartos de palmo". Os concorrentes seriam avaliados pela manifestação 
de um conhecimento profundo das "regras da composição", do "claro-escuro", da "expressão" 
e dos "costumes" (Academia Portuense de Belas Artes, 1849 a: s/p173). A terceira prova 
possuía uma natureza diferente: 
 

"Os concorrentes discorrerão, cada um por sua vez, por tempo de vinte 
minutos, na presença da Conferência, sobre o tema que o primeiro deles 
extraiu da urna quarenta e oito horas antes. Os temas, que os Professores 
meterem na urna, serão todos sujeitos à Arte de pintura e suas partes" 
(Academia Portuense de Belas Artes, 1849 a: s/p). 
 

 1882, Academia Portuense de Belas Artes, concurso para provimento de lugar à 
Cadeira de Desenho Histórico: 
 

“No dia 9 de Maio, reunido o juri e o candidato Marques de Oliveira, lidos 
pelo secretário, enrolados e lançados na urna os seis seguintes assuntos: - 
Juizo de Salomão – Dalila e Sansão – a Flagelação – o Bom Samaritano – a 

                                                
172 ACADEMIA PORTUENSE DE BELAS ARTES (1903). Programa de concurso para admissão de um pensionista 
do Estado que deverá estudar pintura histórica em países estrangeiros. [cota 132]. 
 
173 ACADEMIA PORTUENSE DE BELAS ARTES (1849 a). Programa para o concurso à cadeira de substituto de 
Pintura Histórica da Academia Portuense de Belas Artes. [Cota 49].  
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Pesca Milagrosa – e Euryclea reconhecendo Ulisses; foi pelo mencionado 
concorrente extraído o assunto da Pesca Milagrosa” (Academia Portuense de 
Belas Artes, 1882 a: s/p174). 
 

 Perante uma colecção de temas todos eles de carácter bíblico ou mitológico, o 
candidato entregue apenas a um deles, teria oito horas para esboçar o assunto, para 
encontrar as zonas mais ‘falantes’ do desenho, determinar a composição e fazer depois “um 
lúcido do dito esboço em papel vegetal”, o qual seria rubricado pelo presidente do juri como 
prova daquilo que não poderia já ser alterado (Academia Portuense de Belas Artes, 1849 a). 
Seguiam-se sessenta dias para o desenho definitivo e oito dias de exposição pública dos 
resultados. A dissertação de Marques de Oliveira tinha por tema a importância do Desenho, 
onde concluía que sendo o desenho a base de todas as artes, o era especialmente das artes 
plásticas. 
 Pelas provas escritas ficamos diante da discursificação da lisibilidade da obra, dos 
seus princípios hierárquicos de composição, de comunicação de sentidos e de códigos, 
gramáticas e vocabulários. Tome-se agora por exemplo a prova de Miguel Angelo Lupi, 
então candidato ao lugar de professor de pintura histórica na Academia de Belas Artes de 
Lisboa, naquela que foi a sua dissertação escrita, mas que se iniciou pela explicação da sua 
própria prova prática. Todo o quadro visual é traduzido nos seus princípios fundamentais 
de governo. O que está em causa é toda a arqueologia da pintura, como vimos, que 
possibilita a pensabilidade da regulamentação de um fazer e de uma explicabilidade em 
torno desse fazer, que aparece mais como a justificação de ajustamentos do que como 
justificação de uma inventividade: 
 

“Devendo o quadro ser composto e executado na dimensão de 1,90 m por 1, 
40 m estabeleci a composição na tela em sentido horizontal, estabelecendo 
também em horizontal a linha dominante formada pelas cabeças dos diversos 
personagens, tendo por linhas secundária e terciária a do terreno e a das 
cabeças doutras figuras que se dirigem para o lugar da acção. Pelas linhas 
verticais, representadas por todas as figuras, e pelas linhas oblíquas dalguns 
troncos de árvores procurei variar o todo, a composição geral, parecendo-me 
não ter faltado à unidade linear, e ter observado as leis de estética nesta arte” 
(Lupi, 1868: s/p175). 
 

 Percebe-se, então, que o olhar que olha a obra e a avalia está preso às grelhas do 
nomos académico, que determina o que é visto e o que pode ser visto. As linhas possuíam 
um “valor moral e estético”, representadas, no caso da prova do candidato, na figura de 
Cristo, ou seja, “como símbolo da nobreza e da força divina e humana” esta figura temática 
mostrava o quanto a história se articulava em volta das formas, tornando menos elásticas as 
possibilidades de divergir. A história é tomada como o centro de toda a obra e lhe dá o 
carácter moral. O que nos interessa é sublinhar a superfície horizontal dos discursos, de 
combinações entre sistemas de possíveis, que dão à obra a sua pensabilidade. É ao nível das 

                                                
174 ACADEMIA PORTUENSE DE BELAS ARTES (1882 a). Processo do Concurso para Professor proprietário da 
cadeira de Desenho Histórico desta Academia, seguido de Relatório apresentado pelo juri preparatório e 
dissertação apresentada pelo candidato José Marques de Oliveira sobre a importância do Desenho. [Cota 129]. 
 
175 LUPI, Miguel Angelo (1861). Lição escrita do candidato Miguel Angelo Lupi no concurso de Proprietário de 
Pintura Histórica da Academia de Belas Artes de Lisboa. 
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condições de possibilidade de um discurso, textual ou visual, que se centra a possibilidade 
de pensar um regime de visibilidade e os respectivos critérios de avaliação. Mas a prova de 
Miguel Angelo Lupi revela ainda, no seu segundo ponto escrito, um conteúdo fundamental 
para todo aquele que teria como função o ensino artístico. Deste modo, a questão sobre a 
qual se debruçava era a da utilidade ou inutilidade da cópia de quadros de diferentes 
escolas, pelo estudante aspirante a artista. Seria admitida a resposta, não? Enfim, Lupi 
começava por “responder prontamente pela afirmativa”. A cópia era útil. “Nenhuma dúvida 
deve pois haver na utilidade de copiar bons quadros, sejam eles de que escola forem. O que é 
preciso, como diz Mr. Sutter, é que o estudante se ache preparado para estudos preliminares 
de desenho, de perspectiva e de anatomia”. Aproveitava a ocasião para traçar o seu perfil 
enquanto futuro mestre. Dizia que seria ainda mais exigente. Para além de estudos 
preliminares, parecia-lhe imprescindível preparação em história, estética e ciências exactas. 
Eram estes conhecimentos “a gramática da arte, que o estudante deve aprender, se quiser um 
dia ter os louros de artista”. Estabelecia, então, a galeria dos ilustres, “cujos quadros podem, 
um a um, ser recomendados para estudo”: Miguel Ângelo e Leonardo da Vinci, André del 
Sarto, Rafael Urbino, Corregio, Ticiano, Tintoretto, Veroneso, Carracci, Rubens, Van Dyck, 
Huysmans, Rembrandt, Gerard, Van Ostach, Velasquez, Murillo, Ribera, Zurbaran, Poussin, 
Le Brun, Lorrain (Lupi, 1861: s/p). 
 No ano de 1895 abria-se concurso, em Lisboa, para provimento de lugar de professor 
de desenho histórico. A lição escrita do candidato fixava-se nos princípios de ensinar o 
desenho de figura. E logo o candidato tornava claro que “os preceitos, não incomodam 
quando se tem começado a arte com eles” e não deveriam incomodar senão o artista 
indisciplinado, ou seja, aquele “que sem eles tem contraído rotinas”. Os inimigos das regras 
fingiam “desprezá-las, porque não têm a força, nem o talento de fazer uso delas, temem-nas 
e aborrecem-nas, porque lhes servem só para demonstrar as suas imperfeições”. Em vista 
disto, o candidato julgava essencial a existência de um tratado de desenho, para uso não só 
dos estudantes, como de todos os amadores interessados no estudo do desenho e apreciação 
das produções artísticas. O método proposto iniciava-se com a geometria e a perspectiva, 
seguidas da anatomia artística, copiando depois “alguns autores clássicos, para adquirir a 
facilidade na execução, e para finalmente, ser admitido a estudar o antigo e modelo vivo, 
servindo-se de regras escritas previamente para tal fim”176. Em 1896, para provimento da 
mesma cadeira, mas agora na Academia Portuense de Belas Artes, era José de Brito o 
concorrente cujo ponto de lição a desenvolver versava a importância do Desenho nas artes 
plásticas. Exprimia com convicção que o desenho era a base quer da pintura, quer da 
escultura, e era nele e através dele que primeiro se fixava a forma de uma e de outra. O 
alargamento do entendimento do desenho era mais vasto do que a impressão do traço no 
papel. Admitia que o escultor desenhava com o corpo e o pintor com o pincel. Mas no estudo 
do desenho propriamente dito, era na figura humana que entrevia as maiores dificuldades, 
porque não bastava “desenhar rigorosamente”, era “preciso dar expressão e sentimento ao 
desenho”. Era nessa linha que se estabelecia a diferença entre o desenho e a fotografia. Esta 
última via-se perpcepcionada como “rigorosa”, “fria” e “sem sentimento”, “ao passo que o 
trabalho artístico, no desenho como na pintura, tem o sentimento que lhe imprimiu o artista 
que o executou”. As impressões, e já não tanto as regras do bem desenhar, reconheciam-se 
como a “mais bela qualidade” que o artista poderia imprimir ao seu trabalho. O léxico 

                                                
176 Cópia da lição escrita entregue pelo candidato em 25 de Outubro de 1865, em concurso público para o 
provimento da Propriedade da cadeira de Desenho Histórico da Academia de Belas Artes de Lisboa. 
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alargava-se, agora, à “sinceridade” da impressão, única propriedade capaz de transmitir “a 
nota pessoal do seu temperamento artístico” (Brito, 1896: s/p177). 
 Em 1902, o governo regulamentava que “o primeiro provimento de todos os lugares 
do magistério na Escola de Belas Artes é feito por concurso público e a nomeação deve recair 
em pessoas de reconhecida probidade, talento e aptidão”. A tríade então estabelecida tinha 
como eixo a evidência da prova do talento e da aptidão, certamente marcados pela ‘carreira’ 
do próprio artista enquanto aluno de belas artes e da sua posição no campo artístico, 
nomeadamente ao nível da acumulação de prémios e distinções. Além disso costituiria 
motivo de preferência “o facto do concorrente já ter dirigido interinamente, pelo menos 
durante um ano lectivo, a cadeira a que concorre”. Depois de comprovada a sua habilitação 
para avançar ao concurso, estabeleciam-se as respectivas provas de concurso. Se se tratasse 
de uma cadeira teórica, haveria uma dissertação sobre um assunto, escolhida pelo candidato 
entre as matérias que compunham o próprio programa da cadeira a concurso, e uma lição 
sobre um ponto tirado à sorte, de entre trinta, quarenta e oito horas antes. A ‘lição’ oral teria 
duração de uma hora, com uma hora de interrogatório por um juri, e a dissertação estaria 
sujeita a hora e meia de interrogatório. Tratando-se da cadeira de Anatomia artística e de 
higiene dos edifícios, haveria ainda lugar à “dissecação de uma determinada região 
anatómica”. O concurso para as cadeiras técnicas ou de aplicação consistia, dependendo da 
cadeira a concurso, na execução, em tempos determinados e sob pontos tirados à sorte, de 
desenhos, modelações ou pinturas, seguidas já não de dissertações pelos candidatos, mas 
antes de interrogatórios orais realizados por um juri partindo das provas executadas. Em 
desenho linear geométrico, geometria descritiva e perspectiva, os candidatos seriam 
avaliados em duas provas gráficas, uma de geometria descritiva e outra de perspectiva. 
Desenho de modelação e ornato teria como prova um esboço a carvão de uma composição 
ornamental e a sua respectiva modelação. Em desenho de figura do antigo, o concorrente 
deveria dar provas de saber copiar pelo modelo vivo, mas também de executar desenho 
anatómico, e, em Desenho de figura do natural e panejamentos, ser-lhe-ia exigido, para além 
de um desenho anatómico, que mostrasse o seu saber histórico executando uma composição 
de assunto histórico, partindo de um primeiro esboceto. Mas era na cadeira de Pintura 
histórica que o conhecimento teórico da mitologia e da história seriam objecto de avaliação 
pela realização de um quadro cuja maior dimensão deveria ser de dois metros e o assunto 
histórico ou mitológico. Para além desta, estabelecia-se ainda a realização de uma pintura a 
óleo, cópia de modleo vivo. Para a cadeira de Pintura de paisagem repetia-se esta última 
prova e juntava-se a de uma pintura com figuras e animais, cópia do natural, num local 
escolhido pelo juri. Em Escultura estatuária as duas provas exigidas eram, a primeira, uma 
figura modelada em vulto do natural com 1 metro de altura e, a segunda, uma composição, 
também ela histórica ou mitológica, com maior dimensão de dois metros. Para a 
arquitectura, à escala de 1/100 deveria ser executado um projecto de arquitectura 
monumental (decreto de 18 de Dezembro de 1902). 
 Três formas de recrutamento de pessoal docente para as Escolas Superiores de Belas 
Artes estabeleciam-se em 1957: concurso de provas públicas, convite ou transferência de 
Escola. Ao concurso poderiam candidatar-se os diplomados com os cursos de Escultura, 
Pintura ou Arquitectura, mediante a apresentação de curriculum vitae e “quaisquer 
documentos, publicações e trabalhos que comprovem os méritos artísticos ou científicos do 
candidato e facilitem a formação de um juízo sobre as suas aptidões para o exercício do lugar 

                                                
177 BRITO, José de (1896). Prova escrita do candidato ao concurso à propriedade da cadeira de Desenho Histórico, 
sobre a importância do Desenho nas Artes Plásticas. [cota 131]. 
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a concurso”. O que estava em questão era a carreira de artista. O professor como mestre, 
ainda assim, um certo aroma de pedagogia perpassa na letra da lei. Para além das provas 
práticas que continuavam a ser as de cópia de modelos vivos, composições de pintura, 
escultura ou arquitectura, a dissertação que agora se propunha seria apresentada diante de 
uma turma de alunos e assumia o tom magistral de uma ‘lição’ (decreto nº 41363, de 14 de 
Novembro de 1957). 
 
 
O discurso da crise e a necessidade da reforma do ensino de belas artes: um debate de 
‘sempre’ em torno da ‘salvação’ 

 
“Em suma, o que falta às escolas de arte em Portugal? 
Espaço, tempo, água corrente, equipamento e livros. E a coisa não vai para 
melhor” (Batarda, 2010: 31). 

 
 

 Em torno do ensino de belas artes em Portugal construiu-se desde o início um terreno 
que tem vindo já a ser colocado ao longo deste texto: o da crise e cristalização permanentes 
de um campo que se auto-definia a ele mesmo como de mudanças e revoluções. Ao longo 
deste capítulo irei situar, em paralelo, este retorno discursivo que se faz sentir com grande 
intensidade a partir da segunda metade do século XIX e se prolonga pelo século XX. Num 
momento em que se luta, ainda, pela institucionalização de um ensino académico de belas 
artes, percebe-se a dificuldade da institucionalização desse mesmo regime e aponta-se o 
abandono e a má organização como as causas e o lugar da solução de um problema que não 
era questionado no seu próprio princípio de racionalidade. Em 1902, Cristovão Aires, 
apresentava-se face à Câmara dos deputados como um ‘insubmisso’ relativamente às coisas 
do espírito. Tratava-se de discutir a reorganização da Academia de Belas Artes do Porto e 
expressava a sua convicção de que, em qualquer governante, a “superioridade” residia 
apenas “na inteligência e no saber”, e o ‘talento’, a ‘cultura’ e o ‘carácter’ eram os 
qualificativos imprescindíveis aos homens de governo. Dizendo isto, apontava a 
potencialidade da arte na construção da nação e do cidadão moderno: 
 

"A arte é uma das manifestações superiores do espírito humano, e para uma 
nacionalidade é um dos grandes elementos da sua integração. O meio ou 
deprime e deforma o homem, ou o levanta e lhe dá relevo! Um meio 
embelezado e provido de graça e de conforto pelos recursos da arte enobrece o 
homem e lhe dá uma noção mais elevada da sua individualidade" (Aires, 1902: 
8). 
 

 Mas era também sob a linha do progresso e da riqueza pública que se vinha inscrever 
o discurso de defesa da arte. As nações estrangeiras, como vinha sendo já habitual, 
apareciam no horizonte do discurso, como eixos de comparação e simultaneamente como a 
plataforma da legitimação do discurso, na construção de uma narrativa nacional. A ideia de 
democratização da arte pela sua infiltração na vida começava a ganhar relevo e apontava-se 
o exemplo da Inglaterra, do grupo de Pré-rafaelitas, os nomes de William Morris e de Burn-
Jones, pela aplicação prática de princípios estéticos em si mesmos considerados elevados. 
Também a Prússia se via colocada como exemplar. Era "nas universidades, nas escolas, nos 
ateliers dos seus artistas, nas composições dos seus músicos" que se preparava a sua 
grandeza enquanto nação (Aires, 1902: 9). Era sobretudo na linha da ideia de tradição e de 
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progresso que o presente se fixava. Nesta perspectiva, a sequência organizada era 
temporalmente linear, de matriz histórica e portanto evocada como a evidência de si. 
Atender ao exemplo do passado e imaginar o futuro constituía-se como os ingredientes no 
governo do presente: 
 

"A arte, levantando o espírito dos povos, perpetuando e engrandecendo as 
suas tradições, unificando os sentimentos pelo culto do passado em harmonia 
com os estímulos do futuro, tem sido muitas vezes a salvadora das nações nas 
suas crises mais graves" (Aires, 1902: 9). 

 
 Um quarto de século antes, Joaquim de Vasconcelos apontava a “reorganização do 
movimento intelectual do país”, mas sobretudo “o estudo e a resolução das questões ideais 
da ciência e da arte” como a solução para os “desastres financeiros” e para a “anarquia geral 
das ideias” reinante em Portugal (Vasconcelos, 1877 a: vii). O Vice-inspector da Academia do 
Porto falava em ‘assombro’ perante aqueles que ainda tinham forças para lutar pelas artes do 
belo: como se poderia tratar “de escolas de arte em Portugal onde nenhuma protecção ou 
importância se liga às belas artes?”( Samodães, 1894: ix). O Conde de Samodães, como 
Vasconcelos, acusava o governo do Estado de insensibilidade: 
 

“O impulso poderoso dado em 1836 suspendeu-se logo que depôs a pasta, que 
conteve os decretos da fundação das escolas de belas artes, o homem 
esclarecido, orador e por isso poeta, que as imaginara. Quase sessenta anos 
são passados. Em toda a parte se tem progredido; aqui retrograda-se sempre; 
em breve expungir-se-á a obra mais característica do estado de adiantamento 
de uma nação” (Samodães, 1894: ix). 

 
 Essa obra era a própria fundação das Academias de Belas Artes que passariam a 
constituir o lugar mítico de um começo, ao qual não mais se regressaria. Os pressupostos 
destas narrativas não eram questionados. O discurso de salvação individual passava pela 
salvação da própria nação. A articulação acontece num complexo de linhas entre a herança e 
a tradição e o desenho de um futuro, que anexam o governo da vida quotidiana dos sujeitos, 
pela sua inscrição na ficção da nacionalidade. Este deslocamento entre o plano colectivo e o 
plano individual funda-se sobre uma regeneração económica e cultural, tornando então 
evidente como a ideia de cultura e de governamento se imbricam uma na outra. A arte, 
percebida como a mais alta esfera cultural, é anexada à excepcionalidade de uma nação. Por 
outro lado, entendendo-se como a esfera do sensível e da liberdade, percebe-se como um 
dispositivo capaz de administrar, também, a liberdade dos sujeitos pelas tecnologias que 
desenvolve de cidadania e participação. Ademais, as palavras acima de Cristovão Aires 
apresentam grande contemporaneidade para o leitor de hoje quando a tónica do progresso se 
vê colocada nos domínios da criatividade. Do mesmo senso comum e sistema de 
racionalidade vivem as palavras do Conde de Samodães, nesta articulação da arte com a 
representação da nação, onde a arte “é o espelho onde se reflecte o estado em que se encontra 
um país nos diversos períodos da sua história” (Samodães, 1894: xiii). 
 O tema da crise e da necessidade de mudança apresentam uma regularidade 
discursiva e é nas reformas que se solidifica a ideia do progresso e da necessidade de 
participação individual nas dinâmicas desse progresso. Em 1875, o Governo nomeava uma 
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Comissão178 para estudar e propor uma Reforma para o ensino de Belas Artes. No decreto de 
nomeação dizia-se que, “considerando que o ensino das belas artes professado nas duas 
academias de Lisboa e Porto já hoje não corresponde aos fins da sua instituição”, era então 
mister criar a dita comissão (decreto de 10 de novembro de 1875). Do seu trabalho deveria 
sair uma proposta de reforma do ensino nas duas academias de Belas Artes do país, um 
plano de organização de um museu que contivesse pinturas, esculturas, desenhos, gravuras, 
arte ornamental e arqueologia, e ainda um conjunto de princípios que permitissem regular a 
conservação e guarda dos monumentos e objectos arqueológicos de importância nacional. 
Para lá do ensino artístico propriamente dito interessava construir o tesouro artístico da 
nação. Os objectos do passado, no interior da construção da ideia de uma tradição, eram 
mobilizados na construção da grande narrativa da identidade nacional. Era portanto em 
torno de um consenso sobre o que era a arte considerada legítima e do que deveria ser parte 
do panteão nacional que se esboçava o desejo de reformar. 
 O primeiro texto produzido, saído da pena do marquês de Sousa Holstein, 
configurava-se como uma ‘observação’ sobre o estado de ensino das artes em Portugal, à 
época. O retrato começava pela Academia de Lisboa, passando de seguida à do Porto, aos 
institutos industriais e por fim às escolas politécnicas e liceus. O objectivo era não apenas o 
de sistematizar a organização do ensino aí professado, como apontar já algumas das 
questões que deveriam ser trabalhadas pela comissão. Os estatutos da academia de Lisboa 
eram vistos como “muito deficientes” (Holstein, 1875: 3).  
 Para a frequência da academia, na sua primeira fase do curso de desenho, 10 anos 
completos e exame de instrução primária estabeleciam-se como os requisitos. A educação 
dos futuros artistas compreendia a aprendizagem do desenho geométrico, elementos de 
desenho de figura, desenho de ornato, desenho de arquitectura, desenho de paisagem, 
desenho do antigo e desenho do nú. Uma formação totalmente prática e que toma o desenho 
por eixo central e mesmo único de todo o saber, só poderia produzir sujeitos com “falta de 
instrução teórica”. Para o colmatar acrescentara-se uma aula de elementos de anatomia, de 
história e corografia, de história de Portugal, e uma aula de História da Grécia, de Roma, do 
renascimento e de Portugal. Contudo, lamentava Holstein, “o ensino teórico é ainda hoje 
muito insuficiente” (Holstein, 1875: 4). Como preparação para as aulas superiores da 
academia, seria necessário estabelecer como obrigatória a frequência de mais aulas, entre elas 
a de francês. Pensar-se-ia não apenas na leitura de obras e tratados ainda não traduzidos 
para o português, como na possível viagem de estudantes para o estrangeiro, 
particularmente Paris, como bolseiros de belas artes.  
 As aulas superiores, depois de terminado o curso de desenho, apresentavam cinco 
alternativas possíveis: arquitectura, escultura, pintura de figura, pintura de paisagem e 
gravura a talho doce, para além de gravura em madeira, provisoramente estabelecida. 
Arquitectura era a área que aos olhos do vice-inspector da academia de Lisboa, se 
apresentava como mais problemática. “A actual aula de arquitectura satisfaz às exigências do 
                                                
178 Desta comissão faziam parte o marquês de Sousa Holstein, par do reino, vice-inspector da academia real de 
belas artes de Lisboa; o Conde de Samodães e Valbom, pares do reino e ministros de Estado honorários;  Carlos 
Maria Eugénio de Almeida, par do reino e provedor da Casa Pia de Lisboa; o conselheiro Francisco de Assis 
Rodrigues, director da academia real de Belas Artes; Tomás de Carvalho, sócio da academia real das ciências e 
director da escola médico-cirúrgica de Lisboa; António Teixeira de Vasconcelos, sócio da academia real das 
Ciências; Augusto Filipe Simões, lente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; António Tomás 
da Fonseca, professor da academia real das Belas Artes; António Vitor de Figueiedo Bastos, professor da mesma 
academia; Tadeu Maria de Almeida Furtado, professor da academia portuense de Belas Artes; Augusto Carlos 
Teixeira de Aragão, director do gabinete numismático da Ajuda; Joaquim Possidónio Narciso da Silva, arquitecto 
das obras da Casa Real; José Maria Nepomuceno, académico de mérito da academia real de belas artes; e Luciano 
Cordeiro. 
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ensino para o curso preparatório do desenho, mas está muito longe de ser um curso superior 
de arquitectura numa escola de belas artes”. Porque ao arquitecto não bastava o desenho 
arquitectónico que era naquilo que se resumia o ensino naquela academia. Eram-lhe 
“indispensáveis conhecimentos teóricos e práticos, artísticos e científicos” (Holstein, 1875: 5). 
A matemática pura e aplicada, a arte das construções, a estereotomia, a arqueologia, a 
história dos estilos, a história em geral, eram somente alguns dos vazios que um currículo 
moderno de arquitectura não poderia apresentar.  
 Do mesmo modo, o ensino de escultura, sem qualquer instrução teórica, revelava-se 
insuficiente, e mais, dizia Holstein, impedia mesmo que os alunos desenvolvessem as suas 
“faculdades naturais”. A questão era simples: “Como pode, por exemplo, um escultor saber 
compor, se ele ignorar a história e a mitologia? Como pode ser rigoroso nas suas obras, se 
não tiver conhecimentos arqueológicos?” (Holstein, 1875: 5, 6). Percebe-se o quanto a prática 
artística se tornava possível apenas na grelha académica do que era possível dizer e fazer 
ver. A dominação de uma escola ou de um fazer académico, construído em torno da história, 
da literatura e da mitologia, estabeleciam uma arte da execução e da legibilidade da 
representação. Dir-se-ia que era no regime das aparências que se desenhava a conduta do 
artista. Assim, também as aulas de pintura eram observadas pela mesma lente da 
necessidade de um enquadramento teórico capaz de fornecer ao futuro artista as regras da 
arte. Contudo, apontavam-se ainda pormenores cujo conhecimento científico era 
indispensável ao pintor: conhecimentos de química, para estar apto a manejar as tintas e 
dominar toda a arte de produzir efeitos, bem como de perspectiva. Por outro lado, em 
pintura de paisagem, o ensino da academia de Lisboa, oferecia apenas a possibilidade de 
pintar pelo natural, ao nível da pintura de animais: “os alunos copiam animais vivos, mas o 
sistema de ensino não está organizado para que possam ir copiar no campo a natureza” 
(Holstein, 1875: 6). Era necessário remediar esta falha, quando os exemplos da Escola de 
Barbizon e mesmo a pintura de Courbet assumiam legitimidade em França. E para as aulas 
de gravura, uma e outra vez, insistia-se na obrigatoriedade, que se deveria legislar, de os 
alunos passarem a frequentar as aulas teóricas já apontadas.  
 Uma outra questão aflorava na análise de Sousa Holstein e ela é a imagem do que 
significava construir e solidificar um regime de visualidade pictórica, por um lado, e um 
estatuto para o artista, por outro lado. Tratava-se da instituição dos exames e dos prémios. 
Apenas de três em três anos existia um concurso para as aulas de pintura, escultura e 
arquitectura. O que se pretendia instituir era a lógica da competição que funcionava, parece 
evidente, pela activação de mecanismos de exclusão. De qualquer modo, os premiados 
nestas exposições e nos concursos não seriam ainda os mestres, mas estavam já a enfileirar 
naquilo que se designava por carreira de artista. Era o Estado, ou antes a escola, ela própria, 
o dispositivo de legitimação. “O pintor”, diz Bourdieu, “é formado para a sentir como tal por 
meio de toda a sua aprendizagem e ele apreende a admissão ao salão, os prémios, a entrada 
na Academia, as encomendas oficiais não como simples meios de ‘se dar a conhecer’, mas 
como atestações do seu valor, verdadeiros certificados de qualidade artística” (Bourdieu, 
1989: 262). É no interior deste modo de pensar que se compreendem as palavras do vice-
inspector da Academia de Lisboa: 
 

“É singular que pelos estatutos nenhuma das cinco aulas superiores acima 
indicadas tenha exames nem prémios; apenas de três em três anos há nas 
aulas de pintura, arquitectura e escultura um concurso em que se adjudicam 
medalhas de prata e ouro. Ora sendo duas as aulas de pintura não se explica 
por que razão deva haver um só concurso em pintura, nem tão pouco se 
percebe por que o não há em gravura” (Holstein, 1875: 6).  
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 Essas medidas deveriam ser acompanhadas de uma política quanto à aquisição de 
obras, favorecendo com isso quer o desenvolvimento de um gosto pelas artes, quer uma 
protecção aos artistas. A existência de uma verba para aquisição anual de obras de arte era 
então inexistente e ‘triste’ era constatar “que não há na galeria de pintura quadros alguns dos 
nossos artistas contemporâneos, a não ser os que eles fizeram para os concursos de pensões 
ou de lugares de professorado” (Holstein, 1875: 25). Mas estes, por se tratarem de quadros 
executados sobre temas tirados à sorte ou por serem somente trabalhos escolares não 
transpareciam a imagem da individualidade que começava a anexar-se à figura do artista. 
 No que à Academia do Porto dizia respeito, “os defeitos e faltas” apontados para a de 
Lisboa, eram nesta totalmente aplicáveis e ainda mais acutilantes. Restava traçar um esboço 
do restante ensino artístico. Foi no desenho nos liceus e depois no ensino das artes aplicado à 
indústria que o relator mais se demorou. O desconsenso tornou-se então evidente nas suas 
palavras. O desenho era considerado importante, mas a sua natureza ‘específica’ fazia-o 
diferir de qualquer outra matéria escolar. A razão era colocada na ‘vocação’. Se por um lado 
se mostrava “conveniente que todos os estudantes” que frequentavam a instrução 
secundária tivessem acesso aos “primeiros rudimentos da arte”, e se era de todo conveniente 
que aprendessem essa nova língua que era o desenho, especificamente o linear, por outro 
lado, “sem vocação especial artística”, não se poderia “sem grave inconveniente, obrigar 
todos os alunos de instrução secundária a fazer exame de desenho de ornato ou de figura”. 
Tal exigência teria apenas um fim: “faltando-lhes vocação para as artes do desenho, nunca 
poderiam adquirir noções suficientes para serem aprovados”, o que resultaria mais tarde ou 
mais cedo na transformação dos exames em “mera formalidade, com o único fim de 
satisfazer a lei”. Deste modo, o desenho obrigatório deveria ser o linear, e o de ornato e de 
figura deveriam ser antes encarados como ofertas que os alunos frequentariam 
voluntariamente se assim o desejassem. Do ponto de vista pedagógico, considerava-se 
essencial uma inspecção artística então inexistente, “uma certa uniformidade de métodos” e 
boa “escolha de modelos” (Holstein, 1875: 9): 
 

“Deixe-se liberdade ao professor, conserve-se-lhe a sua iniciativa, recomende-
se-lhe que espreite as tendências e vocações dos alunos, que os vá 
encaminhando conforme a índole de cada um; mas ao mesmo tempo haja a 
máxima cautela na escolha dos modelos e nos métodos de ensino. Sejam 
amiudadas as  inspecções às diferentes escolas, frequentes os concursos, 
públicas as exposições dos trabalhos, por forma que o país possa avaliar com 
facilidade os resultados que se forem alcançando” (Holstein, 1875: 24). 

 
 Também o ensino feminino se via aqui como foco de abordagem. Ainda sem escolas 
nas quais pudessem aprender a desenhar, a chamada de atenção para o assunto continuava a 
traçar o espaço possível à participação da mulher, bem mais limitado do que aquele que, no 
campo das artes, estava aberto ao homem. Para elas, a pintura de leques, de louças e 
desenhos de vinhetas para livros ilustrados.  
 A ligação das artes à indústria é o ponto que está presente em grande parte da 
argumentação a favor do ensino artístico no Portugal da segunda metade do século XIX. E, 
no entanto, o cenário que se apresentava era o da eterna desorganização. Para além das 
cadeiras existentes nos institutos industriais de Lisboa e do Porto, em 1875, apenas a 
Academia de Lisboa ministrava desenho às classes industriais. Em período nocturno 
estavam aí abertas as classes de desenho de ornato, de arquitectura, de princípios de figura e 
do antigo, mas não se poderia falar de um curso devidamente organizado. Sem exames e 
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sem prémios que pudessem estimular os estudantes, sem aula de modelação, sem aulas 
teóricas, e sem remuneração devida para os professores da academia, o ensino era 
“imperfeito e incompleto, todavia, “bastante concorrido” (Holstein, 1875: 10). A estatística 
fornecia o mapa mais real da situação. De 1864 a 1873179, 1324 operários180 ali acorreram para 
alargar a sua formação em desenho. A conclusão era continuamente repetida: 
 

“Há inúmeras classes de operários para quem é indispensável o ensino do 
desenho; os canteiros, entalhadores, ourives, estucadores, fabricantes de 
louças e de azulejos, marceneiros e muitas outras classes ainda, não podem 
atingir a perfeição dos seus produtos, se não acrescentarem noções de desenho 
à prática de suas profissões” (Holstein, 1875: 12). 

 
 E mais. Não bastava que os operários soubessem apenas desenhar o ornamento, mas 
que desenhassem também a figura humana e a de animais, que para além do desenho 
soubessem modelar, que tivessem uma iniciação na história das artes e nas regras da 
composição, que aprendessem a história dos estilos, enfim, que adquirissem “todos os 
conhecimentos subsidiários que não só lhes desenvolvam no geral a inteligência, mas que 
também os tornem mais aptos a bem conceberem e executarem as suas produções”. O 
conceito de arte via-se alargado à vida quotidiana: aos objectos e às casas, ao vestuário e às 
louças. Em tudo deveria existir beleza, harmonia e proporção, mas sobretudo o grande 
princípio de adequação da forma do objecto ao seu uso. Era a civilização moderna a impor à 
nação o cultivo “da educação artística dos seus operários, abrindo aulas em que eles possam 
instruir-se” (Holstein, 1875: 12, 13). 
 Foi precisamente a este texto emanado das mãos da comissão nomeada para 
estabelecer os princípios de uma reforma das belas artes que Joaquim de Vasconcelos 
começou por responder, primeiro nas páginas da revista Actualidade, mas logo dada à 
estampa a compilação desses artigos. Dividiu a sua resposta em duas partes, a primeira das 
quais analisando o Relatório, a segunda voltada para o futuro e organizando-se em torno da 
reforma geral do ensino do desenho e do ensino artístico de aplicação, versando não somente 
as escolas de artes e ofícios, como os museus de artes industriais. Nas suas palavras vivia a 
convicção de que a reforma de belas artes era secundária face às duas últimas atrás citadas, e 
a prova estava nos exemplos do estrangeiro, nomeadamente nos resultados de South 
Kensington que se exibiam aos olhos do mundo desde 1852. A primeira objecção ao Relatório 
encontrava no consentimento da comissão face ao decreto que a nomeia o seu foco: como 
falar-se apenas da reforma de duas academias e da organização de um museu? Havia que 
clarificar o alcance e o sentido de uma reforma: 
 

“É sabido que toda a reforma deve ser radical para ser profícua; uma raiz que 
fique da planta daninha bastará para cobrir tudo de novo, e abafar os germens 
que foram lançados ao solo. [...] É sabido que em todo o projecto de reforma se 
tem de tomar sempre o ponto de vista mais vasto, teoreticamente, e que, só 
achado ele, é que se pode estabelecer a redução ao caso especial, na prática” 
(Vasconcelos, 1877 a: 9). 

 
                                                
179 Em 1864, 154 alunos; 1865, 158 alunos; 1866, 121 alunos; 1867, 144 alunos; 1868, 128 aluno; 1870, 101 alunos; 
1871, 128 alunos; 1872, 143 alunos; 1873, 148 alunos;  
180 Entre eles, abridores, alfaiates, canteiros, carpinteiros, douradores, entalhadores, espingardeiros, estucadores, 
estudantes, gravadores em madeira, gravadores em metal, lavrantes, litógrafos, marceneiros, ourives, pedreiros, 
fotógrafos, picheleiros, pintores, pintores de louça, professores, santeiros, sapateiros e torneiros. 
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 Com isto Vasconcelos queria dizer que, embora as condições fossem especiais, 
mormente devido à contenção de verbas que o decreto levava a considerar, não deveria 
ainda assim ser suprimida uma paisagem geral independente da possibilidade de execução. 
Era necessário esboçar um plano completamente elaborado de modo a que fosse possível 
completá-lo metodicamente e não sob a foma de remendos, ou seja, desde o início se deveria 
sentir que se estava perante uma forma orgânica, cujos desenvolvimentos não seriam meros 
acrescentos. Teoricamente, portanto, todas as questões deveriam ser equacionadas. Por outro 
lado, ao nível de um retrato instantâneo do estado da arte no que às artes dizia respeito, 
nada mais factual e evidente do que aquele que tinha sido desenhado pela comissão: “dir-se-
ia que são fantasias, se não soubéssemos, os poucos que se ocupam destes assuntos, que são 
cruas verdades” (Vasconcelos, 1877 a: 10). A sua lâmina era ainda mais cortante ao afirmar 
que apesar das duas Academias de Belas Artes do país, não existia nem arte nem em ensino 
artístico em Portugal e, contudo, essas suas academias, que pouca influência exerciam, 
custavam "17.000$000 reis por ano" (Vasconcelos, 1878 c: 21).  
 Joaquim de Vasconcelos não podia concordar mais com a questão da falta de 
preparação dos alunos, que a comissão apontava como um dos factores capitais a suprimir. 
Mas era outro o modo pelo qual delineava uma solução. Não mais poderia ser tolerada a 
anomalia perante a qual a própria comissão fazia silêncio, e que era a de ficar nas mãos da 
academia a resolução de faltas que vinham de trás e que era atrás que deveriam ser 
resolvidas. Ora, às Academias de Belas Artes cabia somente o ensino artístico e nunca por 
nunca deveriam aceitar a missão de colmatar as falhas de um impróprio ensino nos Liceus 
ou nas escolas profissionais de artes e ofícios. Era este o lugar do ensino na formação do 
futuro artista: 
 

“Na educação do futuro artista deve atender-se principalmente ao 
desenvolvimento harmónico de todas as suas faculdades; isto pertence ao a-b-
c da pedagogia estética; quando o ensino tem uma perna torta, quebrada ou 
paralisada, está destruída a harmonia indispensável” (Vasconcelos, 1877 a: 
17). 

 
 Um dos pontos mais desconsiderados pela comissão que propunha a reforma de 
belas artes era aquele a partir do qual se construiria um ensino artístico consistente, ou seja, 
uma reforma que se iniciasse a partir do desenho. Neste ponto crucial não se poderia 
conceber um texto vago que nada permitisse concluir a respeito dos fins e dos métodos. 
Perante um cenário de crise financeira, "parece que não deve haver dúvida", propunha 
Vasconcelos, "em sacrificar o supérfluo ao que é indispensável" (Vasconcelos, 1877 a: 18). É 
nesse sentido que em 1881 organiza a primeira exposição do Centro artístico Portuense, 
tendo em vista a "resolução de um problema completamente novo", desenvolvido a partir de 
um "ponto de vista pedagógico". A fórmula balançava entre a consciência da crise e a 
potencialidade de lhe fazer frente a partir de um progresso que via no ensino o seu motor. A 
salvação da nação articulava-se com os proveitos do novo sublime tecnológico, ou seja, do 
desenho aplicado às artes industriais: 
 

"No momento em que uma série de indústrias nacionais estão em crise aguda 
[...] a Direcção do Centro quis provar que há outros meios, que são os únicos 
eficazes, para debelar a crise [...]. É a pedagogia que indica esses meios" 
(Vasconcelos, 1881 b: 223, 224). 
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 Por um lado, o fim pedagógico, por outro lado, o fim nacional. Eis como se resumiam 
todos os problemas concernentes ao ensino artístico. Continuando a seguir o exemplo da 
exposição referida, a mostra de estampas, desenhos, fotografias e objectos colocavam o 
observador face às séries mais modernas no ensino do desenho na Europa. Nada mais banal 
e, contudo, nada mais novo em Portugal. O fim dos colectores das estampas apresentadas foi 
o de colocar o discípulo em vista das próprias fontes, aquelas consideradas as mais puras. 
Em lugar das "estampas de Julien, Bilordeaux e outros pigmeus, levam-no directamente aos 
desenhos dos grandes mestres" (Vasconcelos, 1881 b: 231). 
 Em 1878 voltaria ao assunto capital da sua luta, em tom amargo, acusando a comissão 
de ter tratado o desenho como uma "bagatela". O desenho, "fundamento em que a Europa 
trabalha há mais de um século, tratada como problema secundário e esquecido (Vasconcelos, 
1878 c: 22). Mas as críticas de Vasconcelos penetravam igualmente noutro dos núcleos das 
constantes reivindicações, neste caso da Academia do Porto, isto é, sublinhava a 
desigualdade das medidas tomadas face à sua congénere em Lisboa. O número de 
professores estabelecia-se como o primeiro ponto de suspensão da análise, mas não o único. 
A questão de um Museu da Academia, que se propunha no caso de Lisboa, e se omitia no do 
Porto, era outro dos nódulos alvo de crítica, porquanto isso representava, ao nível da 
formação do futuro artista, uma falta. Por qualquer lado em que a questão fosse considerada, 
emergia uma única conclusão: "injustiça flagrante" para a Academia do Porto. Se não era 
ainda de supressão da própria Academia que se falava, o cenário poderia não andar longe 
desse, pois, "o que há-de fazer uma Academia de Belas Artes sem Museu? Que há-de fazer 
um artista, sem modelos, um estudante sem livros?" (Vasconcelos, 1877 a: 26). 
 A situação atrás referida era tanto mais incompreensível quanto, no Porto, se havia já 
organizado uma Exposição Internacional e tantas outras de mostra de objectos de arte e 
arqueologia. E no Porto existia o Museu Muncipal, silenciado no relatório da comissão, que 
mostrava, ao nível da frequência, o quanto se criava um habitus cultural na cidade. Em 23 
anos (1853-1875), o número de visitantes chegava aos 146.631, o que dava uma média anual 
de 6.375 visitantes. Vasconcelos apontava ainda a sua lâmina cortante ao modo como a 
Música havia igualmente sido considerada pela comissão da reforma. Esse modo tinha uma 
forma: esquecimento. Uma vez mais o seu conhecimento da história do ensino das artes 
noutros países europeus, tornava muito claro o quanto neles a música era parte integrante 
das belas artes e não filha bastarda como parecia acontecer em Portugal. O desconhecimento 
de literatura na área, ou somente a mobilização de autores secundários, era mais um 
argumento que Vasconcelos apontava contra o trabalho levado a cabo pela comissão 
nomeada pelo governo. O estado do país, como o estado das artes era intelectualmente 
deplorável. Na elite, nos governantes e académicos não reconhecia a qualidade e o 
conhecimento necessários para empreenderem uma verdadeira reforma do ensino das artes 
no sentido mais contemporâneo da época. Faltavam as verdadeiras autoridades que 
impediriam que se considerasse uma "classificação antiquada e pedantesca das artes no fim 
do século XVII e primeira metade do século XVIII" que supunha uma separação hierárquica 
das belas artes. Se, à semelhança do que acontecia noutras Academias, como a de Berlim, a 
música era tão considerada quanto as ditas belas artes, qual o motivo, então, para não ter 
sequer entrado num projecto de reforma do ensino artístico? (Vasconcelos, 1877 a: 37): 
 

"Trazemos estes factos esquecidos, à luz, porque, queremos provar a 
incoerência que se tem dado nas Reformas do Ensino das Belas Artes em 
Portugal; pretendia-se reformar, alargar, completar as disciplinas, mas nem 
por isso aumentavam os meios; [...] A história do Conservatório geral, e a 
história das Academias de Lisboa e Porto está cheia das misérias mais 
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repugnantes, das economias mais absurdas, mais  inúteis, pelos seus 
resultados microscópicos, e mais insensatas pelos funestos resultados que 
deram: o aniquilamento das artes" (Vasconcelos, 1877 a: 37, 38). 

 
 O aniquilamento a que se aludia traduzia-se no abafamento de uma expressão ideal, 
deixando-se a nação 'sem alma', sem 'alimento', e, consequentemente, "sem possibilidade de 
uma existência futura" e no que isso trazia de imposibilidade de construção de uma memória 
nacional (Vasconcelos, 1877 a: 38). Os génios e as suas obras eram mobilizados como 
instrumentos na edificação da ficção da nacionalidade. Uma análise do sistema de 
racionalidade que dá corpo ao pensamento de Joaquim de Vasconcelos coloca-nos perante a 
articulação entre a arte e a cultura, por um lado, e as esferas de governo de cidadãos e de 
modos de vida, por outro lado. Na segunda metade do século XIX em Inglaterra, por 
exemplo, Henry Cole, defendia a abertura de museus de arte como uma estratégia 
governativa naquilo que era a própria ideia de salvação nacional. Essa salvação colectiva 
passava, como já vimos, pela salvação de cada sujeito em particular. Tony Bennett refere os 
desvios da embriaguez como um dos propósitos das reformas de Henry Cole, o que 
significava um gesto duplo que desenhava na ideia de progresso e desenvolvimento da 
civilização, o controlo dos perigos que ameaçavam uma ordem social. A abertura dos 
museus ingleses ao domingo era perspectivada como uma forma de elevação e de 
refinamento para os operários, isto é, como um antídoto para os vícios e desmoralização 
(Bennett, 2007 b: 87, 88). 
 Era em Inglaterra, ao contrário do que sucedia em França, que o autor de A Reforma do 
Ensino de Belas Artes situava o grande exemplo a seguir na construção da ficção da 
nacionalidade. Mas foi na capital francesa que também se deteve como modo de mostrar os 
defeitos orgânicos e as impotências do desenvolvimento da nação e das artes, caso não se 
situasse o problema ao nível do ensino do desenho e da existência de museus. A sua razão 
era uma: "que mesmo antes de quaisquer Academias e museus de Academias precisamos 
sobretudo de museus de artes industriais e de escolas de aplicação correspondentes" 
(Vasconcelos, 1877 a: 50). Era até nos próprios efeitos que Vasconcelos procurava demonstrar 
a evidência das causas. A sua faceta cosmopolita e o contacto que estabelecia com 
instituições europeias diversas permitiam-lhe delinear que a má organização do ensino 
primário e secundário do desenho em França, como em Portugal, impediam que as próprias 
escolas de Belas Artes avançassem. Focava a paralisia e o vício das más práticas. 
 De facto, Joaquim de Vasconcelos seria a personagem que mais se empenharia no 
debate em torno das reformas do ensino artístico. O texto que veio a intitular a Nova reforma 
de Belas Artes, surgia na sequência de uma portaria na qual o vice-inspector da Academia de 
Belas Artes de Lisboa, a pedido do governo, convidava os professores e académicos a enviar-
lhe indicações e esclarecimentos que pudessem servir à reforma da academia da capital. 
Nesse texto, uma vez mais refere o modo como a Academia do Porto passava para segundo 
plano aos olhos do Estado, vendo-se apenas contemplada num segundo decreto e por meio 
da intervenção, na câmara dos deputados de Etelvino Brito, pedindo a extensão da reforma 
de belas artes à Academia do Porto. As diferenças situavam-se não apenas ao nível do 
pessoal docente, de cadeiras, do número de bolseiros no estrangeiro, como de verbas para a 
compra de quadros, desenhos, livros e gessos. Também a própria Academia Portuense fazia 
ouvir a sua voz e, em resposta a esse mesmo ofício para propor uma reforma de belas artes, 
dirige-se ao Governo lamentando a impossibilidade de elaboração de um tal documento, 
muito principalmente pela baixa dotação de verbas que lhe cabia. O argumento seria 
repetido amiudadas vezes: 
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“O orçamento de despesa desta Academia não é hoje o que foi na sua criação, 
há 44 anos; pareceria que, com o andar dos tempos, as necessidades do ensino, 
e progresso das belas artes, e o aumento do preço de todas as coisas 
necessárias para a vida, deveria ter crescido a despesa deste estabelecimento” 
(Academia Portuense de Belas Artes do Porto, 1880 a: s/p)181. 

 
 Não só esta despesa não crescia, como não estagnava, e apenas diminuia. O estado 
em que o director da Academia do Porto via o ensino das artes levava-o mesmo a propor que 
se declarasse um fim: “seria preferível declarar-se sem rodeios que se prescindia do ensino 
artístico no país, e que o desenho, base insubstitível de todo o ensino público, e as outras 
belas artes, que dele derivam, eram dispensáveis nesta nação”. Não deixou, no entanto, de 
conceber uma pequena proposta. Ao nível da organização do ensino, o Conde de Samodães, 
assinando a dita proposta, focava-se na questão do ensino do desenho. Reclamava-se uma 
cadeira de desenho elementar na Academia, “essencial não só para os artistas, mas também 
para todas as classes da sociedade, qualquer que seja a profissão dos indivíduos”. Esta 
cadeira de desenho linear distinguia-se daquela existente nos liceus. Falava-se de contextos e 
propósitos diferentes. Estabelecia-se ainda prioritário que mais três cadeiras, uma de 
complemento do ensino da arquitectura, as outras preenchendo “uma lacuna sensível na 
Academia” fossem criadas (Academia Portuense de Belas Artes do Porto, 1880 a: s/p). Eram 
elas a pintura de paisagem e a gravura em madeira e a talho doce. Com a proposta ficaria o 
quadro curricular composto de oito disciplinas182. Mas já em 1876, a vontade reformadora da 
Academia Portuense levaria a que se sugerisse ao Governo a obrigatoriedade, no Curso de 
Desenho, do “estudo da composição e execução de quadros” e que este curso se equiparasse 
aos restantes da Academia, porque “ele só, constituiria e formaria um artista”. Apontavam-
se os “resultados maravilhosos e inexcedíveis do desenho isolado das demais artes”. 
Apontavam-se os quadros a esfuminho, a carvão, a lápis que quando ‘filhos de mão sábia’ 
valiam tanto quanto uma pintura ou escultura. Reclamava-se, nas belas artes, um outro lugar 
para o desenho, que não o de subsidiário das outras artes. E as vantagens, perguntava-se, 
que não traria a abertura das “portas das aulas aos talentos e à aplicação do sexo feminino, 
quantos indivíduos deste sexo mais destinados ao governo da família do que a outro mister 
social, não quererão percorrer o estudo do desenho sem seguir mais direcções?” (Academia 
Portuense de Belas Artes, 1876)183.  
 Miguel Angelo Lupi, professor proprietário da aula de pintura histórica, terá sido o 
único a responder na Academia da capital, ainda que considerando o assunto “grave e 
complicado”, pois escolher dele os “pontos principais” que respondessem não apenas às 
“necessidades do ensino artístico e sua aplicação à indústria”, como à protecção e estímulo  
ao “estudo e cultura das belas artes”, aos “serviços dos museus de arte e  indústria” e à 
“inspecção e conservação dos monumentos históricos”, não se vislumbrava tarefa fácil. A 
solução foi encontrá-la nas leis que regiam a “organização das academias e escolas 
estrangeiras de belas artes, e de aplicação destas à indústria” (Lupi, 1879: 1, 2). 

                                                
181 ACADEMIA PORTUENSE DE BELAS ARTES (1880 a). Projecto para a Reforma da Academia Portuense de 
Belas Artes. [Cota 128].  
182 Desenho elementar, desenho histórico e de género, pintura histórica e de género, pintura de paisagem, 
escultura e estatuária, arquitectura civil e naval, arte monumental e decorativa e arqueologia, e, por fim, gravura 
em madeira e a talho doce. 
183 ACADEMIA PORTUENSE DE BELAS ARTES (1876). Relatório Anual enviado ao Governo pela Academia 
Portuense de Belas Artes. [Cota 128]. 
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 Em 1881, surgiria a tão ansiada reforma de belas artes. O decreto apresentava como 
título Reforma das academias de belas artes de Lisboa e Porto, muito embora se tenha 
desenvolvido, como acusou Vasconcelos, praticamente em torno da de Lisboa. Estabelecia-se 
uma separação entre Escola e Academia, para Lisboa, ficando as duas unidas na fórmula 
Academia Real de Belas Artes de Lisboa, e para o Porto continuar-se-ia a falar somente de 
Academia. A academia de Lisboa teria por fim “promover o desenvolvimento das belas artes 
e dos estudos arqueológicos, principalmente, em relação com a história e a arte nacionais”. 
Deveria assim “promover exposições de belas artes e artes industriais”, mas também chamar 
a si a tarefa de “conservação e restauração dos monumentos nacionais”, solicitar e contribuir 
para a “formação de um museu de belas artes” com os objectos pertencentes ao estado 
(decreto de 22 de Março de 1881).  
 Na letra da lei não ficava explícito um posicionamento teoricamente informado sobre 
as belas artes. Uma e outra vez, reformar significava reivindicar mais verbas ou mais 
cadeiras, nunca por nunca pensar o próprio sistema de ensino artístico. O campo teórico 
continuava muito ausente dos planos de estudo e os mecanismos de legitimação insistiam, 
cada vez com mais intensidade, em fixar-se na cristalização da visualidade de uma arte 
académica. As exposições e os prémios, medalhas ou menções honrosas são disso exemplo. E 
a título de exemplo, analisemos as obras apresentadas durante a segunda metade do século 
XIX nas exposições das academias. Uma viagem pelos títulos das obras remete-nos para o 
regime de todo o ensino académico de belas artes, a representação da figura humana, 
desenhada pelo modelo vivo, as cenas históricas ou mitológicas. Estas narrativas visuais 
tinham as suas regras de representação próprias, como vimos já ao reflectir sobre uma 
arqueologia da pintura. No catálogo de 1857 da 6ª Exposição Trienal da Academia Portuense 
de Belas Artes, podemos ler, entre outros da mesma tipologia, os seguintes títulos e 
referências: figura de estudo de homem, desenhada a lápis vermelho pelo modelo vivo em Paris; figura 
de estudo de homem, desenhada pelo modelo vivo para exame do 5º ano de desenho; gladiador 
combatente, desenhado pela estátua para exame do 4º ano de desenho; figura de estudo de homem 
desenhada pelo modelo vivo, como prova de capacidade para se matricular no 1º ano de pintura 
histórica; dorso de Discóbulo desenhado pelo gesso; cabeça de Demóstenes desenhada pelo gesso na 
Aula de Pintura Histórica; cabeça de Turco, desenho pelo baixo relevo de A. Préault. No caso das 
mulheres, que participavam já desta exposições, muito embora sob a denominação de 
discípulas de um determinado mestre, no ensino particular, era comum a cópia de cabeças, 
freiras, Cristos, pastores, crianças ou paisagens. 
 Em 1894, na abertura da Exposição dos trabalhos escolares dos alunos da academia 
Portuense de Belas Artes, o vice-inspector da Academia falava na ‘resistência’ dos alunos ao 
retrocesso a que era votado o ensino artístico em Portugal, caminhando sempre “como se 
tudo lhes sorrisse, os animasse e incitasse”. O juri que avaliava os seus trabalhos, “mais 
propenso para a severidade do que para a benevolência” tinha o “prazer de encontrar 
motivos para louvor”. Era esta a certeza de que “os alunos se compenetram da importância 
da arte, consagram-lhe amor, e procuram com vontade conhecer-lhe os segredos e suplantar 
as dificulades com que se esbarram a cada passo” (Samodães, 1894: xiii). Os títulos das obras 
apresentadas, agora como há três décadas, continuavam a ser distribuídos entre os desenhos 
de cabeças pelo gesso, as cópias de estampas, desenhos de dorsos, desenhos de figuras pelo 
natural, sendo apenas mais rara a apresentação das cenas mitológicas ou históricas. Se em 
1844 terá ou não existido, em Lisboa, uma revolta com direito a greve escolar, reivindicando 
o abandono das “cópias mil vezes feitas” e a substituição dos “modelos das estampas por 
outros, tirados do próprio natural”, como afirma José Augusto França, é algo para já no 
silêncio de uma repetição que se mastigou durante décadas (França, 1990: 227). 
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 O ponto de retorno haveria de ser sempre o mesmo: o da reforma. Alguns 
reivindicam-na simplesmente, outros, pedem mais esclarecimentos. Em 1860, Andrade 
Ferreira publicava A reforma da Academia de Belas Artes de Lisboa, também ele pretendendo 
contribuir para a discussão aqui enunciada. O seu retrato é incisivo e devastador, 
desmontando a aparência daquilo que passava por belas artes, mas que deveria surgir 
subdividido num sistema, num método, numa regulação do que deveria ser o ensino das 
artes: 
 

“E efectivamente qual é o estado da nossa Academia de Belas Artes? Qual o 
seu sistema de ensino? Quais os seus métodos de estudo? Como é que se 
acham reguladas as suas escolas? Qual é a capacidade relativa, a ilustração, a 
solicitude, o amor da arte, as vistas largas e esclarecidas sobre o verdadeiro 
génio da pintura ou da escultura que possuem os indivíduos que dirigem 
estas escolas? A resposta é desanimadora; e é desanimadora porque é a 
censura do nosso primeiro instituto de ensino artístico, a refutação cabal dos 
seus princípios de ensino, e uma arguição a muitos dos indivíduos que se 
têem achado à frente dos seus destinos” (Ferreira, 1860: 8).  

 
 Para que se avaliasse o trabalho e o alcance de uma academia de belas artes na nação, 
era necessário, primeiro que tudo, avaliar os seus resultados. O que o olhar devolvia era, 
num espaço de tempo considerado já significativo, “atraso, ausência de sentimento artístico, 
e a insistência na prática de teorias velhas e reprovadas”. Entre a carência da “educação 
técnica”, de “conhecimentos superiores da história e estética”, o cenário recorrente da 
ausência de “um pensamento, uma concepção, um reflexo de talento”, capaz de “erguer a 
arte às verdadeiras e poéticas regiões da idealidade”. Num ápice o discurso supõe um 
cenário cuja existência colocaria logo em questão a necessidade que até aqui se expunha de 
ensino artístico. O lugar comum é o do génio. Esclarecia que “a influência de qualquer 
instituto de belas artes sobre as tendências artísticas de um povo”, não se deveria nem 
poderia legitimar a partir da emergência de casos excepcionais. E esses “talentos 
privilegiados”, acendendo-se por “virtude própria”, não eram raros, e nem as artes eram, 
também, “planta exótica em Portugal” (Ferreira, 1860: 9).  
 Mas logo Andrade Ferreira volta ao lugar do ensino artístico. Não se vislumbravam 
resultados que partissem das instituições académicas do ensino artístico, e que deveriam ser, 
mesmo, a sua “consequência necessária”. A razão de uma tal instituição só seria plenamente 
justificada quando mostrasse a “excelência das suas teorias”, a “boa direcção de seus 
estudos”, a “superioridade das obras dos professores que a representam”, quando enfim, a 
escola criava, ela mesma, Escola, ou, pelo menos, quando fosse capaz de tornar visível um 
“complexo de regras” capaz de directamente influir “na marcha dos espíritos”, que os 
regulasse e aproximasse “das normas e modelos das épocas mais florescentes da pintura e da 
escultura” (Ferreira, 1860: 10). Criar artistas e produzir públicos para a arte faziam parte de 
uma mesma dinâmica de naturalização do fazer artístico e de formas de apreciação estética. 
“Para educar e formar artistas, para excitar e desenvolver todos os instintos da sua vocação” 
a primeira condicionante era alinhá-los pelas regras e pelos preceitos que constituiam o belo. 
Para educar o gosto do público importava que as obras de arte estimulassem as “faculdades 
da imaginação” e que a elevassem, “pela manifestação e atractivos de grandes belezas”, 
capazes de entusiasmar os “ânimos mais indiferentes ou incultos” (Ferreira, 1860: 16). A 
análise da organização da Academia de Lisboa, bem como do seu trabalho em duas décadas, 
originava uma só imagem que era confirmada pelo próprio produto das exposições. Desde 
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1840 não se detectavam progressos demonstráveis e graduáveis numa escala ascendente. 
Muito pelo contrário: 
 

“Os quadros e mais obras de arte, apresentados nas primeiras exposições, 
asseguravam um futuro muito mais prometedor e atestavam o 
desenvolvimento de mais auspiciosas vocações. Os srs. Anunciação, Metrass, 
Monteiro, Sousa, Rodrigues, Cristino, Novais e Mackphail, essa brilhante 
plêiade de talentos, dos quais alguns já figuram nos lugares dos seus antigos 
mestres, e outros deixaram de existir, tudo é dos primitivos tempos da 
instituição da Academia. Não queremos dizer que nesta última época se não 
tenham evidenciado algumas tentativas, em diversos géneros, que denunciem 
a aplicação de mancebos de mérito provado. Mas são esses exemplos isolados, 
que nem provam a eficácia dos métodos de ensino, nem tão pouco dão a 
medida dos progressos desejáveis” (Ferreira, 1860: 17). 

 
O discurso de Andrade Ferreira é talvez aquele que, de modo mais acutilante e 

conciso, consegue situar a reforma da academia na reforma de métodos pedagógicos e lançar 
um olhar de cima, sobre os ‘vícios’ académicos. O exemplo dos mestres da própria academia 
é tomado como forma de denunciar a máquina da reprodução artística, isto é, “os vícios do 
ensino introduzidos e arraigados em todas as aulas”. Se este facto era o resultado de poucos 
referentes visuais e teóricos capazes de alargar o olhar dos alunos em formação, era também 
a prova da má organização do plano de estudos existente e da falta de estudos preparatórios 
e complementares. Nada melhor para o provar do que as próprias aulas, “quando se vê, que 
na Academia deram sempre e dão ainda a copiar aos alunos bustos e estátuas bárbaras, 
gravuras incorrectíssimas, litografias francesas defeituosas ou insignificantes, e estampas de 
traço largo, que ofendem evidentemente a anatomia, e as regras do claro-escuro” (Ferreira, 
1860: 18).  

E eis que o século XX abre com palavras plenamente conscientes do insucesso do 
ensino de belas artes em Portugal. Se por um lado se haviam feito inúmeras tentativas para o 
reformar, por outro lado, a sua improficuidade era evidente. Não estava estabelecido “um 
pensamento superior pedagógico”, nem tampouco “um plano hierárquico” que unisse, “por 
uma trama disciplinada, as diferentes secções” de belas artes, bem como, até então, se havia 
mostrado difícil a articulação entre a teoria e a prática. Tornava-se já repetitivo o mesmo 
cenário justificativo para a presença das artes no sistema de ensino. O seu valor era 
encontrado do lado da salvação e era nessas narrativas que se mostrava a sua evidência. 
Seria até “uma banalidade inoportuna exemplificar” o “papel fundamental que a arte 
desempenha na orientação e na vida moral de um povo”. Bastava observar o lugar ocupado 
pela arte na “classificação geral das ciências”, mas também a sua “íntima ligação com os 
factos sociais, religiosos e políticos”. Eram estas as palavras de abertura do preâmbulo da 
reorganização da academia de belas artes de Lisboa e da sua escola e museu. Ficava ainda 
dito que o pretendido não era remodelar completamente, mas apenas “começar, modesta 
mas intensamente, uma cruzada de esforço, um aproveitamento de elementos e de vontades, 
cujos resultados pedagógicos ano a ano se irão acentuando, de modo a tornar progressivo o 
interesse pelos conhecimentos artísticos” (decreto de 14 de novembro de 1901). 

A reorganização ramificava-se em quatro braços fundamentais àquilo que se 
imaginava como o ensino de belas artes. A criação de um Museu de arte antiga, em que a 
história se contasse “cronologicamente e por meio de modelações”, onde o aluno pudesse ter 
“a representação do esforço estético, nas suas sucessivas evoluções” do Oriente antigo ao 
Egipto, Grécia e Roma. Toda a “influência radicada e duradoura, não só na educação geral 
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que todo o artista deve possuir”, mas sobretudo naquilo que estes documentos ofereciam à 
perspectiva de “concepção de um quadro, de uma figura, de um monumento”. Agora no 
campo da arqueologia, decretava-se também a fundação de um museu, sem o qual o estudo 
da história da arte não seria senão “inane” e “contraproducente”. A terceira área proposta é 
talvez a que mais novidade representa ao nível do discurso legislativo. O ensino teórico 
deveria passar a assumir uma “influência assoberbante sobre as aulas do ensino prático”, 
exigindo-se, portanto, uma reforma do ensino da literatura. Mas era, sem espaço para 
dúvidas, o ensino prático a realizar “o ponto nodal do ensino artístico” (decreto de 14 de 
novembro de 1901). 

O que então deu corpo à reorganização no plano pedagógico foi a ideia de que numa 
escola de belas artes, para além do desenho, cujo estudo deveria ser “aturado e rigoroso”, 
todo o esforço se concentraria no “estudo do natural”. O tempo era o da aprendizagem e não 
ainda o da “sensibilidade diferencial, já livre”, que marcava a “individualidade”. Como tal, o 
desenho era o grande objectivo, “a fim de que a natureza base da composição pictural, e a 
composição” se transformassem no “elo supremo da educação escolar” (decreto de 14 de 
novembro de 1901).  

Uma década, e nova Reforma. Acusavam-se os antigos dirigentes de ‘desleixo’, de 
‘depredações’, enfim, de abandono, quer do património artístico da nação, quer do seu 
ensino artístico. Na voz do legislador tudo se punha como que a começar novamente. 
Edificar de novo, devolver ao povo o sentido original das obras cuja originalidade se 
encontrava perdida. Todos se sentiam como os profetas que viriam agora, e para sempre, 
salvar a nação e cada indivíduo em particular. “É já um axioma que, sem a arte do povo, a 
arte para o povo seria uma utopia”. Tendo em mira este grande princípio, diria a voz do 
Estado que ‘educar’ é ‘instruir’. Deste modo, quanto às Escolas de Belas Artes de Lisboa e do 
Porto, o objectivo era corrigir os males anteriores. Pretendia-se que o fim destas escolas fosse 
o de um ensino tanto quanto possível “integral, não sendo, como até aqui, quase um mero 
subsídio ou preparação para o estudo no estrangeiro” (decreto nº 124, de 29 de Maio de 
1911). E eis que, o legislador vem reconhecer uma tradição académica que urgia renovar. As 
cadeiras de desenho histórico e de pintura histórica viam-se abolidas, bem como a cópia: 
 

“Satisfazendo antigas e justíssimas reclamações, acaba-se com a denominação 
de ‘cadeira de desenho histórico’ e ‘cadeira de pintura histórica’, por estas 
designações, que representavam uma tradição, felizmente abolida, não terem 
hoje nenhuma razão de ser. E, acabando-se com esses títulos, remodela-se, sob 
um ponto de vista mais liberal, o ensino na primeira daquelas cadeiras, 
acabando-se com o desenho cópia de estampa, de há muito condenado. Os 
alunos começarão logo a desenhar do relevo, habituando-se, desde o começo, 
a ver as coisas pela sua verdadeira forma e volume, e passando, depois, o mais 
cedo possível, a copiar do natural. É esta a melhor maneira de os identificar 
com a vida, a cuja transplantação a arte, essencialmente, visa, e evita-se ainda 
assim o encher-se-lhes o cérebro de fórmulas que só servem para os esterilizar, 
aniquilando-lhes, aos que o têm, o temperamento que o ensino deve, 
sobretudo, cultivar e desenvolver” (decreto nº 124, de 29 de Maio de 1911). 
 

A pintura de paisagem passava a ser pintura geral. E como estas eram escolas 
especiais de aplicação, determinava-se que os alunos que a elas chegassem viessem com 
preparação para as exigências que um ensino tão especial impunha. Relativamente ao 
património, que era como a imagem da nação, sublinhava-se a necessidade de um 
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conheciemnto integral de tudo o que fazia parte ou poderia vir a fazer parte do tesouro 
artístico nacional. 

Duas décadas adiante, estava-se em 1936, e discutia-se, na Assembleia Nacional, a 
Reforma do Ministério da Instrução. Paulino Montez, arquitecto e professor na Escola de 
Belas Artes de Lisboa, começava por referir o quanto “dizer-se que a Arte é a expressão da 
vida”, era já um ‘lugar comum’. Se assim era, e se a arte era um dos alicerces da nação, não 
bastava que se contemplasse somente a obrigatoriedade do canto coral nas escolas de grau 
não superior. Admitindo-se que o fim da música “era formar a alma”, “formava-se a alma 
também à custa do Desenho, cujo exercício se estabelecia como base do desenvolvimento 
excepcional atingido pelas artes plásticas” (Montez, 1936: 16). Numa época de um 
“materialismo grosseiro” como então o Ministro da Instrução Pública, Gustavo Cordeiro 
Ramos diria, “quando a civilização está abalada nos seus fundamentos mais íntimos, cumpre 
ao Estado mobilizar os seus valores intelectuais e morais para defesa do património 
espiritual que herdámos”. A certeza que transparecia nesta salvação da nação pela arte, era a 
de que “o homem só se dignifica e eleva na contemplação das existências belas, nobres e 
heróicas” e de que só a cultura faria o “corpo e a alma humana” atingirem “o mais alto grau 
de perfeição”.  A linguagem introduz o religioso no secular como forma de tornar sublime e 
engrandecer a própria nação. A fórmula era simples, diria mesmo, linear: “a moral social é, 
por assim dizer, uma forma de estética: a estética aplicada à vida” (Ramos, 1932: 19). 

Já em 1979, era pela voz de uma aluna que o discurso da crise se vinha instalar. O seu 
ponto centrava-se agora numa questão particular que era a do estatuto do ‘artista de elite’ e 
do ‘artista trabalhador’, a partir da reestruturação legal de 1974 e a de 1978, que vinha alterar 
a primeira, por se considerarem pedagogicamente deficientes os seus princípios. A sua 
crítica vocacionava-se para a dita alteração, que dificultava o percurso daqueles que 
mantinham, em paralelo com a formação na escola, uma atividade profissional, não raro 
enquanto professores no ensino secundário. Mas era também a partir das ‘deficiências 
pedagógicas’ que Teresa Boniné tecia a sua escrita. As deficiências a nível das cadeiras 
oferecidas, ao nível dos espaços, do material pedagógico. Tome-se então as suas palavras 
como fonte para, mais próximo dos nossos dias, percebermos, aqui com grande lucidez, 
também essa incompatibilidade histórica entre o artista e a pedagogia: 
 

“E quanto às deficiências pedagógicas, elas existiriam apenas porque os 
alunos evitavam determinados percursos, ou também devido à resistência 
activa ou passiva de alguns professores à nova estrutura? Senão, como 
explicar o funcionamento tardio de Antropologia, Sociologia e Fotografia, já 
sem falar das cadeiras de Economia, Projectos e Psicologia que nunca 
passaram do papel? E o absentismo de alguns professores? Como interpretá-
lo? Dispensá-los-ia, por acaso, de cumprir na íntegra o seu horário normal de 
trabalho o facto de apareceram poucos alunos nos ateliers? Não teriam estes o 
direito de ser correctamente assistidos? E que dizer da capacidade científico-
pedagógica de alguns professores? Não era corrente, até, ouvir da boca de 
muitos estudantes ‘assíduos’, que a repetida ausência dos professores – ou a 
sua passagem-relâmpago pelos ateliers – assim como uma duvidosa 
transmissão de conhecimentos, os empurrava para uma situação muito 
próxima do auto-didacta? E que dizer das condições de trabalho existentes, 
quando os ateliers se tornam subitamente exíguos e inadequados sempre que 
a percentagem de frequência subia de modo acentuado?” (Boniné, 1979: 16). 
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Seguia-se, no mesmo número da revista, o comentário de Calvet de Magalhães, com o 
título ‘Que ensino superior artístico?’. O problema era agora colocado no seu posicionamento 
inverso. Era reconhecido que a autotransformação não era possível em qualquer que fosse o 
organismo social, pois só “as pressões externas”, bem como “as violentas metáforas da 
história e o desgaste” permitiriam a mudança. “Não é pois a vocação institucional da 
mudança que conta mas a capacidade das Escolas não se oporem às mudanças” (Magalhães, 
1979: 23). Eram estas as suas palavras. Evidente, para si, era que a ‘crise do ensino superior 
artístico era estrutural, orgânica, política e ética. Esta crise tornava-se visível na resistência 
aos ventos da mudança: 
 

“Escolas que ainda hoje põem dúvidas à necessidade de máquinas de 
escrever, câmaras e laboratórios de fotografia, de cine e de vídeo, oficinas de 
serralharia, carpintaria, laboratório de cromatologia, etc., etc., julgando que só 
com pincéis e barro se faz arte, são Escolas estruturalmente em crise, 
desfasadas da realidade, alienadas a arquétipos escolásticos” (Magalhães, 
1979: 23). 
 

Em Novembro de 2010, numa entrevista realizada a propósito da Exposição ‘Os 
Professores’, Eduardo Batarda, ex-professor de Pintura da Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto, à questão ‘O que pensa do estado actual do ensino artístico em 
Portugal?’, respondia, uma vez mais, agitando a bandeira da crise: 
 

“Há sítios que não conheço, como Caldas da Rainha. Hoje em dia é impossível 
pensar no ensino artístico sem pensar nas reformas recentes. O ensino artístico 
anterior era sórdido e miserável, uma desgraça feita por incultos e analfabetos 
(as excepções existem, é evidente), sem bibliotecas, sem informação, sem 
cultura, etc. Nos anos 60, quando fui aluno da Escola de Belas Artes de Lisboa, 
era uma desgraça abençoada, visto que quem queria ia para casa ou para o 
ateliê trabalhar. Uns jeitinhos aqui e ali impediam-nos de chumbar por faltas, 
passávamos muito tempo na Leitaria Garrett, em casa fazíamos uma coisa e na 
escola fazíamos outra (as pessoas eram um bocadinho split personalities), o 
mundo era outro mundo: era o fascismo, a escola repressiva, o ensino 
académico... E até tínhamos junto de nós a guarda do Governo Civil, vivíamos 
quase em simbiose com os polícias...” (Batarda, 2010: 30). 
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O ideal de uma arte burguesa no feminino: as artes como uma ‘prenda’  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Fig. 48 – Paisagistas, ilustração de capa de A Ilustração  
                                                                                                    Portuguesa, 27 de Junho de 1910 
 
 

 “[...] conheço também algumas pessoas do belo sexo, que têm virtude, e talentos, se 
elas quisessem ser da partida: minha sobrinha que tem muita inclinação para o 
desenho, poderia também utilizar-se das vossas instruções”. “A que género se 
aplica?”, pergunta Honorato. “Lízio: ao das flores, por dois princípios: 1º por ser o 
mais análogo ao seu sexo, e o 2º por ser ao meu parecer muito fácil” (Machado, 1817: 
19, 20). 

 
Na arena internacional o trabalho de intervenção de grupos feministas como as 

Guerrilla Girls denunciam o facto da apresentação da mulher nas artes visuais aparecer 
quase sempre colocando a mulher como objecto da representação e não como a autora da 
representação. Quando lançam a questão: “Do women need to be naked to get into the Met. 
Museum?”184, a complexidade da resposta, que aparece como uma provocação politicamente 
posicionada, articula várias linhas de força. Por um lado, a representação da Odalisca de 
Ingres, nua, aponta para a representação do corpo feminino a partir de um observador 
masculino, por outro lado, a escolha de um nome retirado à galeria da genialidade e 
legitimado por uma história da arte também ela maioritariamente construída no masculino, 
coloca-nos perante a dúvida: a inexistência de mulheres artistas, ou, o silenciamento das 

                                                
184 Ver, por exemplo, http://www.guerrillagirls.com/posters/getnakedshanghai.shtml 
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mulheres artistas. Menos de 5% dos artistas no Metropolitan Museum são mulheres, mas 
contudo, mais de 85% dos nus são femininos.  

Inevitavelmente, segue-se a questão já antes colocada por Linda Nochlin (1988): ‘why 
there have been no great women artists?’. A resposta estará situada no cruzamento de 
factores institucionais e sociais, posição social e herança familiar de capital cultural, e não 
numa ausência de ‘talento’ da mulher para as artes. Como veremos à frente, as artes, vistas 
como meio de distinção para uma aristocracia e burguesia em crescimento em pleno século 
XIX, desenvolvem-se, na educação feminina, mais como prendas do que como a 
possibilidade de sustento na vida. Na esfera da aristocracia, é mais a figura do amador , - no 
sentido daquele que possui em si toda uma aparelhagem (cujos modos de aquisição são 
apagados) que lhe permite amar desinteressadamente -, do que a do criador, que possui o 
marcador por excelência da distinção e da fixação de lugares legítimos. A distribuição do 
sensível implica a distribuição policiada dos sujeitos no mundo do sensível. Vimos já que é 
apenas no final da década de setenta do século XIX que, em Portugal, as Belas Artes abrem as 
portas às primeiras mulheres aspirantes a artistas, ainda que não sem restrições de carácter 
moral. A ordem do discurso é um efeito de amplas jogadas de poder, que relacionam os 
sujeitos com instituições e práticas,  que estabelecem como legítimo aquilo que é 
regulamentado enquanto tal e, ao produzirem discurso sobre a diferença, incluem e 
controlam os lugares conceptuais da exclusão. A inclusão pelo discurso corresponde, então, a 
uma táctica de policiamento daqueles que se remetem para as bordas.  
 Em 1829, Almeida Garrett, exilado em Londres, publicava um conjunto de cartas 
dirigidas a uma Senhora Ilustre encarregada da educação de uma jovem Soberana. Dirigido a 
D. Leonor da Câmara, responsável pela educação de D. Maria, este texto, clarificava o autor 
logo às primeiras páginas, teria um alcance maior do que a educação somente dos príncipes. 
O título, Da Educação, pretenderia preencher na paisagem portuguesa a falta de um completo 
tratado de educação e nele toda uma carta era dedicada aos ‘Ornamentos da educação: 
prendas; música – desenho – dança’. Que o seu pupilo imaginado pudesse ser prendado, 
qualquer que fosse a sua condição, era o desejo de Garrett. No entanto, absolutamente claro 
para o autor era o facto de que o conhecimento das artes, sendo para uns necessário, era para 
outros apenas útil, senão mesmo ornamental na sua educação. As belas artes constituíam-se 
como a possibilidade da ‘consolação’ e do ‘alívio’ na velhice, na doença e face às revezes da 
sorte: 
 

“comecemos já com os primeiros elementos das boas artes, despertemos nos 
sentidos do nosso pupilo o inato sentimento do belo, que é o seu objecto e 
princípio” (Garrett, 1829: 226, 227). 

 
 Para Garrett tratava-se de preparar no educando o espaço que mais tarde 
proporcionaria a apreciação das belas artes. Nem a título de desenhar a partir do natural 
colocaria a criança a “fazer caretas e rabiscos”, nem tampouco lhe daria “estampas a copiar”, 
pois era este o meio mais seguro para que nada mais do que copiar soubesse o seu pupilo. 
Este último método era ‘errado’, o primeiro, ‘ridículo’ (Garrett, 1829: 229, 230): 
 
 

“eu assento que o melhor método é apresentar ao mesmo tempo cópia e 
original, fazer observar a verdade de um e a fidelidade da outra, e o modo 
pelo qual a consegue fingir a natureza” (1829: 232). 
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O desenho, tal como a música ou a dança, surgiam como prendas, isto é, como a 
posse de um capital cultural capaz de operar distinções sociais pelo seu carácter 
essencialmente ‘desinteressado’ (Bourdieu, 2007). Ainda no século XVIII português a questão 
das artes como prendas próprias ao sexo feminino encontrava formulação nas palavras de 
Ribeiro Sanches: 
 

 “Será impossível introduzir-se a boa educação na fidalguia portuguesa 
enquanto não houver um colégio ou recolhimento, quero dizer uma escola 
com clausura para se educarem ali as meninas fidalgas desde a mais tenra 
idade. [...] se estas forem bem educadas nos conhecimentos da verdadeira 
religião, da vida civil e das nossas obrigações, reduzindo todo o ensino destas 
meninas fidalgas à geografia, à história sagrada e profana, e ao trabalho de 
mãos senhoril, que se emprega no risco, bordar, pintar e estofar, não 
perderiam tanto tempo em ler novelas amorosas, versos que nem todos são 
sagrados, e em outros passatempos onde o ânimo não só se dissipa, mas às 
vezes se corrompe” (Sanches, s/d [1759]: 190, 191).  
 

 Neste discurso estão presentes os duplos gestos da salvação e do medo da 
imoralidade. As artes como prendas surgem como meio de preencher um tempo que de 
outra forma poderia ser mobilizado para ‘passatempos’ capazes de corromperem a alma 
juvenil das meninas fidalgas. Ou seja, desde as suas primeiras colocações em discurso, as 
articulações estabelecidas entre as artes e as mulheres operam mais ao nível do diletantismo 
do que da profissionalização.  Na educação nobre, as belas artes entendidas como prendas 
incorporavam-se numa arte de viver que se distanciava de um viver através da arte. Daqui 
derivava naturalmente um entendimento das artes mais como distracção, amadorismo ou 
diletantismo do que como a possibilidade de profissão remunerada. A sensibilidade 
constituía-se como um campo produtor de exclusões reguladas pela ‘necessidade’ ou pela 
‘utilidade’. A figura do amador subdivide-se em duas ramificações. Por um lado, aquele que 
gosta e é apenas espectador, por outro lado, aquele que pratica desinteressadamente a arte, 
em especial, nas artes visuais, a pintura em detrimento da escultura. Dentro dessa, a 
aguarela, lado a lado com a tapeçaria, os bordados ou a música, seriam a ocupação 
privilegiada dos membros de uma aristocracia ou burguesia, em particular das mulheres. Na 
imprensa mundana portuguesa, a figura da mulher artista, adquire visibilidade nas várias 
artes, nas artes visuais, na música, no teatro e na dança, nestas últimas modalidades mais a 
mulher estrangeira do que a portuguesa, e isto a partir da primeira década do século XX. 
Percebe-se o quanto em Portugal a figura do ‘amador’ adquire mais extensão do que a do 
criador, e é precisamente nas áreas do ‘espectáculo’, no qual as leis da participação exigem 
um treino intenso e um domínio severo da técnica, que o ‘amor pela arte’ se sobrepõe ao 
‘fazer da arte’. 
 Naquela que era, sobretudo, a educação feminina, as prendas são tecnologias de 
distinção, e a disposição estética concebe-se como um marcador fundamental da posição, 
mais ou menos privilegiada, que se ocupa no espaço social. Vemos, então, como dentro de 
um regime estético das artes, se recorta uma zona de distinção, tornada possível pela 
conceptualização e valor simbólico de distinção de duas variáveis: a relação directa entre o 
tempo de ócio e o lugar ocupado no tecido social. É importante notarmos que Almeida 
Garrett fala neste tratado da educação de uma jovem soberana, muito embora se dedique 
sempre a traçar distinções não apenas de classe, mas de género. De facto, será nesta duas 
linhas de diferenciação, género e  posição social ocupada, que no século XIX as belas artes 
como virtudes próprias do sexo feminino adquirem legitimidade. “Elas”, dizia Garrett a 
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propósito das mulheres, “têm um sentimento mais fino e apurado, uma sensibilidade mais 
viva e delicada, [...] no mais mimoso objecto das artes, rara vez a esquisita sensibilidade da 
mulher não julgará melhor que a profunda reflexão do homem” (Garrett, 1829: 191). O 
mecanismo da inclusão torna-se operativo porque a partir dele se recortam as zonas da 
exclusão. 
 De um ponto de vista sociológico, as palavras de Garrett, através de elementos 
diferenciadores de uma feminilidade ou masculinidade, - sensibilidade feminina versus 
reflexão masculina -, reenviam-nos para uma zona cega do discurso que então se começa a 
formar, das artes como profissão ou como ‘gentil ornato’ de uma educação que visa 
distinguir, no plano social, categorias de sujeitos. Mais do que isso, o sentimento e a 
sensibilidade estabelecem-se como  categorias do ‘não pensado’ em contraste com a marca 
fundamental da reflexividade atribuída à figura masculina. Esta é uma imagem paradoxal e 
necessária à definição e distribuição do sensível. É surpreendente esta consideração de uma 
maior adequação feminina às artes quando a imagem construída pela história da arte nos 
devolve esmagadoramente mais homens do que mulheres artistas. Por outro lado, esta é 
também a representação necessária, e diríamos mesmo, o mito, de uma arte burguesa que 
encontra no descomprometimento face às artes a possibilidade de as naturalizar como parte 
integrante de si. 

No século XIX português, mesmo antes de nas Academias de Belas Artes serem 
admitidas mulheres como alunas, vemos a participação feminina nas Exposições Trienais 
organizadas por estas instituições. O Regulamento do Concurso Magno e das Exposições 
Trienais abria a possibilidade de exposição a todos e a participação no concurso exceptuava-
a a professores, substitutos e académicos de mérito das Academias. Os prémios distribuíam-
se, dois por cada área, pela Pintura, Escultura e Arquitectura. A primeira Exposição Trienal 
da Academia Portuense de Belas Artes ocorreu em 1842 e seria logo nove anos depois, à 
Quarta Exposição Trienal, que a presença feminina se faria notar. Entre 1851 e 1887 
participariam 75 mulheres artistas, a primeira das quais aluna da Academia do Porto, em 
1884 (Moncóvio, 2009: 4). Mas a arte no feminino desenvolve-se no interior da figura do 
amador. O amador de arte, vindo de classes médias ou altas, dedica-se à arte no seu tempo 
'livre': "by the latter part of the nineteenth century, however, amateur artists were 
stereotyped as female" (Stankiewizc, 2007: 13). 
 O tipo de obras expostas é revelador desse entendimento das artes como uma prenda 
própria ao sexo feminino e reveladora dessa 'sensibilidade' intimista anunciada por Almeida 
Garrett. Expunham-se bordados, trabalhos em cera, pintura, desenho, miniatura e aguarela, 
sucedendo-se nesta lista toda a gama de possibilidades aberta às mulheres com aspiração a 
artistas. Uma listagem dos temas apresentados estabelece aqueles que se manteriam como os 
invariantes de uma arte de mulheres: quadros de flores, vasos com frutas, cenas bíblicas a 
dimensões reduzidas como deixam perceber os tipos de técnicas utilizadas. Estes espaços de 
representação são eles próprios espaços conceptuais de classificação. Áreas privadas, espaços 
domésticos, cenas em que a mulher se auto-representa a partir de um olhar masculino, como 
se percebe a partir da análise dos títulos das obras: ‘Claudina oferece frutas a um viajante’, 
‘Claudina disfarçada em traje de homem’, ‘Claudina ferida a livrar seu amo’. Também feita 
de invariantes, as obras apresentadas por homens artistas, fazem surgir a mulher no campo 
da representação: ‘figura de estudo de mulher, desenhada pelo modelo vivo’ é um título 
assaz frequente das obras apresentadas por aqueles que se encontravam a estudar no 
estrangeiro. A presença feminina corresponde a uma identidade feminina culturalmente 
determinada em condutas particulares que incluíam a sua própria invisibilidade naquela que 
era uma presença visual regular. 
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 No seu Dicionário Técnico de Pintura e Escultura, Francisco de Assis Rodrigues, fazia 
caber no conceito de belas artes todas as artes que tivessem por fim “deleitar os sentidos pela 
cultura do belo, tais são as artes do desenho, pintura, escultura, arquitectura e gravura, a 
poesia, a música e a dança” (Rodrigues, 1875: 78). De fora ficavam os bordados, os trabalhos 
em cera, a miniatura e a aguarela. Que nestas áreas se alojasse aquela que era percebida 
como a ‘sensibilidade’ feminina não parecerá estranho se considerarmos que o conceito de 
génio é ele próprio um conceito vedado à mulher. Anne Higonnet (1994) aponta como um 
dos principais bloqueios à presença da mulher naquelas que eram consideradas as artes 
maiores, a concepção do artista como um génio, sendo que nesta categoria cabiam apenas 
homens. Para Kant, ainda que a mulher-génio não fosse uma impossibilidade, contrariaria 
todas as regras da natureza e por isso estaria próxima de um ‘freak’ desobedecendo à 
natureza e imitando o génio masculino (Battersby, 1989: 77). 
 Se em Portugal o entendimento das belas artes para o sexo feminino não criou 
grandes tensões, na arena internacional o debate adquiriu outra dimensão. Em 1836, no 
jornal francês L'artiste era dado à estampa um artigo anónimo dedicado às mulheres artistas. 
Aí era traçado o perfil da mulher artista e contornados os territórios nos quais a sua 
participação era admitida, isto é, questionando os limites da sensibilidade que lhe eram 
reservados: 
 

"in painting women only have an indisputable  talent for landscape, interior 
scenes, pastel, watercolour, portrait painting and, above all, for miniature, 
which perhaps should be reserved for her alone" (in L'artiste, 1998 [1836]: 
276). 
 

 Pintura de história, nu, e sobretudo grandes dimensões eram áreas interditas. A 
pintura, como a música desenvolviam-se como ‘prendas’, como ‘virtudes’ úteis na educação 
nobre, mas não necessárias do ponto de vista de uma profissão nobre. De resto, sendo que 
até ao ano de 1879/1880, em Lisboa, e 1880/1881, no Porto, era vedada a entrada de mulheres 
nas duas escolas de ensino artístico especializado do país, estas adquiririam a sua formação 
em ateliers particulares a expensas familiares. 

O retrato que traça Maria de Lourdes Lima dos Santos na sua obra Para uma sociologia 
da cultura burguesa em Portugal no século XIX, aponta para essa mesma idéia de que às artes se 
reservava um importante espaço enquanto símbolo de uma certa nobreza cultural: 
 

“As actividades de natureza artística aceitam-se como ‘prendas de sala’ (nos 
serões toca-se piano, recita-se poesia, canta-se), a praticar sobretudo por 
meninas ou senhoras; valorizam-se como demonstração de disponibilidade do 
tempo e recursos para gastar numa actividade não económica, mas não se 
levam a sério como profissão ou sequer como ocupação a que um homem 
respeitável deve consagrar uma parte considerável do seu tempo” (Santos, 
1983: 37). 
 

Daqui se depreende que se ser artista não seria propriamente um destino profissional 
que conferisse estatuto social, por outro lado, ser amador da arte, no sentido de amar e 
praticar as belas artes, era revelador de uma certa distinção social. Este mesmo desvio face à 
hipótese de uma profissionalização no que se refere ao ensino artístico especializado, é 
também sublinhado relativamente à aprendizagem da Música desde a década de 70 de 
oitocentos, pelos autores do Estudo de Avaliação do Ensino Artístico recentemente 
publicado: 
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“Os estudantes de Música passaram a ser maioritariamente do sexo feminino, 
o que, em nosso entender, trouxe implicadas consequências nos objectivos 
gerais de formação do Conservatório. Nos diplomas subsequentes, 
produzidos a partir da década de 80 e até final do século, só a muitíssimo 
custo se pode encontrar um perfil profissionalizante para a Escola de Música” 
(Fernandes, Ferreira & Ó, 2007: 115). 
 

 Na verdade, foram a música e as artes cénicas que, ao nível da sua frequência e pela 
regularidade e carácter imediato das suas exibições, mais facilmente se prestaram à criação 
de um espaço público de distinções através da frequência dos espectáculos, mais abrangente 
do que as festas ou os bailes particulares, e capaz de por si só traçar a linha de distinção entre 
a burguesia e o povo.  O preço do bilhete era o primeiro elemento capaz de filtrar sem 
enganos aqueles aos quais era permitida a frequência desses espaços185. 
 Que as artes eram ponto de aplicação dessa sensibilidade parecia ser ponto de 
consenso há pelo menos um século. Em 1817, Cirilo Volkmar Machado publicava a Nova 
academia de Pintura dedicada às senhoras portuguesas que amam ou se aplicam ao estudo das Belas 
Artes. Ao contrário daquilo que os seus leitores pudessem imaginar não era o elogio da 
Pintura que o movia porque a arte era coisa inseparável do comportamento, da ‘honra’ e da 
‘virtude’ do artista e se havia coisa que não compreendia era que em Pintura um pintor de 
segunda ou de terceira classe fosse tão estimado quanto um homem de primeira classe numa 
qualquer outra área. Mas o que Cirilo pretende mostrar é algo de novo e que diríamos só se 
vem a instalar na sociedade portuguesa mais de meio século depois deste texto, primeiro, 
com a admissão das primeiras mulheres artistas no ensino de belas artes, - ensino que só se 
iniciaria de forma sistemática nos anos 30 do século XIX -, e depois, com a presença regular 
da figura da mulher artista na imprensa mundana dos inícios do século XX. 

À música considerava-a uma “arte angélica” que poderia entreter “deliciosamente 
qualquer Senhora, uma ou duas horas cada dia”, a leitura proporcionaria uma diversão de 
“três ou quatro”, mas era a pintura aquela que “faz parecer pequenos os maiores dias de 
Junho, e torna amável e apetecível a mesma solidão” (Machado, 1817: 6).  

Noutro texto, volta Cirilo a escrever sobre a condição da mulher na arte. Pela voz de 
Lízio, personagem que coloca em diálogo com Honorato nas Conversações sobre Pintura, 
deixa transparecer as linhas daquilo que viria a circular com intensidade maior no 
imaginário social, por via, em parte de uma educação burguesa: 
 

“ Conheço também algumas pessoas do belo sexo, que têm virtude, e talentos, 
se elas quisessem ser da partida: minha sobrinha que tem muita inclinação 
para o desenho, poderia também utilizar-se das vossas instruções”. “A que 
género se aplica?”, pergunta Honorato. “Lízio: ao das flores, por dois 
princípios: 1º por ser o mais análogo ao seu sexo, e o 2º por ser ao meu parecer 
muito fácil” (Machado, 1817: 19, 20). 

 
Voltando-nos agora para a imprensa mundana portuguesa de inícios de século XX, as 

imagens tornam visíveis os objectos e sujeitos que nelas se vêem representados pelas relações 

                                                
185 Os Concertos Populares que acontecem no Porto do século XIX, de populares, como refere João Teixeira Lopes, 
só tinham o nome. O preço do bilhete (300 réis) correspondia à quase totalidade do rendimento diário de um 
operário (400-500 réis) (Lopes, 1998) [consultado em Dezembro de 2009 em: 
http://www.bocc.ubi.pt/_esp/autor.php?codautor=51 ). 



 

429 

que activam. Nessas representações cruzam-se as crenças e imaginários individuais com os 
colectivos, as representações sociais com as representações culturais. O processo de análise 
do discurso visual desmonta a polícia discursiva que constitui essas mesmas representações. 
Daí que a análise dos lugares que adquirem visibilidade traga consigo um conjunto de 
invisibilidades. A apresentação de professoras de ensino particular de piano, comum por 
inícios de século XX, em que a aprendizagem desta arte se tornou um requisito de uma 
educação nobre, denuncia esta prática, no sentido de um amadorismo, como praticada por 
uma população essencialmente feminina. Também as aulas particulares de desenho e 
pintura, em ateliers femininos, mostram-nos o quanto era neste caminho paralelo a um 
ensino oficial das artes que a mulher, enquanto aprendiz de artista e enquanto professora 
artista, encontrava o seu lugar. Ainda que a representação da figura humana nua não seja 
recorrente, não é também uma ausência. No entanto, é a mulher também ela o objecto da 
representação, ou a criança enquanto símbolo de uma ‘ingenuidade’ socialmente construída 
em torno da categoria da infância. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
               Fig. 49 – Aula particular de pintura no atelier de Emília de Sousa Braga,  
               Joshua Benoliel, 1912 
 

Enquanto artistas, as mulheres apareciam essencialmente como as discípulas de 
grandes mestres no masculino. Era este o retrato de D. Ada da Cunha, escultora portuguesa, 
na Ilustração Portuguesa de 18 de Julho de 1910: 
 

“Há as que se dedicam às artes com um amor forte, que lhes dão uma vida 
toda de espírito, que mais existe na mulher do que no homem, e embora por 
vezes sejam inferiores na questão técnica geral, as suas ideias e um ou outro 
ponto de execução aparecem muito mais artisticamente marcados, mesmo 
com uma originalidade maior, do que nas obras masculinas. São poucas as 
escultoras e já algumas as pintoras, mas entre aquelas surge com todas as 
qualidades apontadas esta discípula do grande estatuário Teixeira Lopes, que 
desveladamente a tem guiado, desde a Academia de Belas Artes, onde fez um 
brilhante curso” (Ilustração Portuguesa, 1910: 71). 
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A questão da técnica, aqui sinónimo de um saber fazer, uma vez mais é anexada à 
figura genial do homem artista e não à da mulher artista, à qual se reserva o espaço da 
espiritualidade de um mundo misterioso pleno de feminilidade. Esta ideia é parte da 
metanarrativa de uma natureza feminina ‘delicada’ que a história da arte ajudou a fixar. Mas 
num país que, já na altura se classificava de avesso “às manifestações de arte pura” surgiam 
como dignas de registo “algumas raras senhoras de talento incontestável” (Ilustração 
Portuguesa, 1908: s/p). Desta feita, era a vez da pintora Emília de Santos Braga, apresentada 
como professora particular de um grupo de mademoiselles e discípula de José Malhoa. 

Um olhar para a composição de alunos (mas também professores) das Academias de 
Belas Artes, particularmente para a Academia do Porto, deixa-nos perceber a imensa 
dificuldade em alargar, antes pelo menos do século XX chegar, este ensino à população 
feminina. No Relatório enviado pela Academia Portuense de Belas Artes ao Governo, corria 
o ano de 1882, dava-se conta da primeira mulher aceite como aluna de belas artes. O seu 
território era, no entanto, bem demarcado: 
 

“Requereu para cursar a Aula de Desenho uma Senhora, D. Cristina Amélia 
Machado, o que lhe foi concedido, dando-se-lhe um repartimento separado 
para ela trabalhar sem estar próxima dos alunos. Não só fez exame do 
primeiro ano, obtendo elogios com dezasseis valores, mas igualmente do 
segundo ano em que foi aprovada. Desde muitos anos que eu sou partidário 
da admissão das pessoas do sexo feminino às aulas públicas. Não é raro 
encontrar nelas aptidões superiores, que convém aproveitar; o que é 
necessário pelo respeito à moral e às atenções sempre poucas para com as 
mulheres é que as aulas se adaptem para este fim, de modo que não ocorram 
abusos ou actos que seja necessário reprimir. É este o primeiro exemplo que se 
dá nesta Academia desde a sua fundação” (Academia Portuense de Belas 
Artes, 1882 b: s/p186). 
 

O mesmo não poderemos dizer um século depois. O estudo de António Sedas Nunes 
para os anos 60 do século XX acerca da situação Universitária Portuguesa concluía que Belas 
Artes seria dos cursos em que se verificava “a mais equilibrada participação dos dois sexos”, 
ainda que, alunos e alunas, fossem maioritariamente provenientes das duas maiores cidades 
do país, de resto, aquelas em que seria possível desenvolver estudos neste ramo de ensino 
especializado. Uma análise do percurso familiar destes estudantes estabelecia em 72% a 
percentagem de alunos de Belas Artes “filhos de indivíduos com instrução secundária ou 
superior” (Nunes, s/d:57). Já numa perspectiva internacional, Belas Artes, Educação e 
Agricultura apareciam “em posições francamente desfavorecidas, relativamente às que 
ocupam na generalidade das outras nações” (Nunes, s/d: 44). Em Les Héritiers, les étudiants et 
la culture, Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron (1996) põem em evidência a quase 
ausência de filhos de operários entre aqueles que frequentariam o ensino superior francês 
dos anos 60. Ainda que os números sejam hoje outros, parece-nos importante que se 
considerem as diferenças que continuam a existir se na comparação fizermos intervir os 
diferentes cursos entre si e o alargamento de oferta que têm vindo a efectuar. Por outro lado, 
em L’amour de l’art, através de questionários minuciosos relativos à categoria sócio-
profissional, nível de escolaridade, profissão, sexo, idade, locais de visita, hábitos de práticas 

                                                
186 ACADEMIA PORTUENSE DE BELAS ARTES (1882 b). Relatório Anual enviado ao Governo pela Academia 
Portuense de Belas Artes. [Cota 129]. 
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culturais como ida a exposições, cinemas ou espectáculos, Bourdieu e Darbel  (2003) 
concluem que, face à frequência dos museus, como face a qualquer outra obra de arte ou 
prática cultural, os habitus desenvolvidos se encontram inevitavelmente ligados às posições 
iniciais dos sujeitos nos contextos sociais. Nos antípodas dos dons, das capacidades inatas, 
tendências naturais ou qualquer outra carga de origem genética que o indivíduo 
transportaria consigo e que o colocaria numa situação de familiaridade absoluta com a arte, a 
investigação mostra que o museu, por exemplo, “fornece a todos, como se se tratasse de uma 
herança pública, os monumentos de um esplendor passado”, todavia, esta entrada é 
inevitavelmente “reservada àqueles que, dotados da faculdade de se apropriarem das obras, 
têm o privilégio de usar dessa liberdade”. Legitimados, portanto, em seu próprio privilégio, 
em “pleno monopólio dos bens da cultura e dos signos institucionais da salvação cultural” 
(Bourdieu & Darbel, 2003: 169), a familiaridade resulta, evidentemente, de uma exposição 
precoce, intensiva ou continuada a modos formais, mas maioritariamente informais, de 
aquisição de capital cultural. 
 
 
 
O lugar dos ‘grandes mestres’ no processo de formação do artista 

 
“Que Homem? O Mestre? A melhor maneira de conhecer um Mestre é vê-lo através 
dos seus discípulos, assim como a melhor maneira de conhecermos os discípulos é 
sabermos em que medida ultrapassaram o Mestre” (Hatherly, 1963: 95). 
 
“Qual considera ser a principal função de um professor de arte? 
Estar lá, isso é o mais importante. O resto é uma série de ‘nãos’: não doutrinar, não 
encher de tralha a cabeça das pessoas, não seduzir, não baralhar, (e isto é a frase mais 
desgraçada do mundo) ser uma pessoa, ou seja, não inventar uma ‘persona’ para 
quando dá aulas, não fazer por agradar, ser ele próprio” (Batarda, 2010: 31). 
 

No capítulo que agora se inicia, procurarei centrar-me em duas questões para mim 
fundamentais para perceber o modo como, em Portugal, a discursividade em torno da 
possibilidade ou impossibilidade das aprendizagens artísticas foi colocada. Irei assim focar-
me, a partir de relatórios de bolseiros de belas artes a estudarem no estrangeiro, em duas 
questões. Uma, tem directamente que ver com o modo como se processa a formação do 
artista. Não apenas o que significava ir estudar belas artes para o estrangeiro, em locais onde 
a proximidade aos ‘lugares’ da arte, bem como onde as escolas e academias de belas artes 
estavam recheadas de modelos e de bibliografia teórica sobre pintura, escultura e 
arquitectura, mas antes o princípio que faz funcionar esta modalidade como a modalidade 
desejável na transformação do aluno em artista.  

Dizendo isto, interessa-me perceber de que modo as ‘grandes figuras’ de uma galeria 
de genialidade são mobilizadas e de como se pensa a possibilidade da originalidade através 
de um processo que não é senão de cópia. Por outras palavras, não me irei debruçar sobre o 
que é, mas antes sobre o princípio que governa essa mesma ideia de existir uma galeria de 
génios, que constitui o próprio património da arte, que oferece a força necessária a um 
contínuo trabalho do artista para chegar até àqueles que são apresentados como os modelos. 
Por outro lado, interessa-me igualmente dar conta de uma outra zona discursiva: a da 
impossibilidade de formação do artista génio. Aqui, falaremos sobretudo mais do artista 
‘vocacional’ do que do ‘académico’. Não estamos a falar de algo completamente oposto, no 
entanto, naquilo que é a matéria das aprendizagens, vemos uma gramática ser substituída 
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por uma outra. Nem o processo é tão claro como poderia parecer uma simples troca de uma 
gramática por outra, nem é identificável na sua evidência, ou seja, o mesclamento de uma 
gramática que encontra nas obras do passado os modos correctos do fazer e do olhar, não se 
altera no seu princípio (outros serão os referentes visuais e teóricos), nem uma outra 
gramática que encontra na interioridade, na personalidade, no 'eu' do artista a sua própria 
regra, brota de um vácuo.  

Embora mais do que um regime de visibilidade se encontre activo em cada momento, 
há uma mudança considerada significativa e que assinala o percurso de transformação do 
artista académico no artista contemporâneo da modernidade, que é a ênfase ou a recusa 
colocada na cópia. De resto, a invenção da ideia de ‘tradição’ no pensamento Europeu 
durante o século XIX, diferenciava o passado do presente e configurava-se como o eixo a 
partir do qual o futuro se tornava possível. A este respeito, Koselleck (1985) refere-se ao 
espaço da experiência e ao horizonte da expectativa, fazendo coincidir, na modernidade, 
uma separação entre os dois planos. Se é a ideia de progresso a permitir este desencontro, 
porque o futuro se imagina diferente daquilo que foi o passado, no entanto, não é senão na 
pensabilidade do presente que o futuro como ficção é ele próprio real. Nas discussões da 
modernidade, a tradição deveria ser superada com base numa ideia linear de progresso. 

O arquivo da academia, e entenda-se arquivo como o conjunto das regras que num 
espaço e num tempo comandam o que se diz, faz ou pensa e o situa no terreno do 
‘verdadeiro’, não identificava na ‘criatividade’ ou ‘originalidade’ princípios prescritivos. As 
prescrições eram da ordem da semelhança mimética.  Instala-se, então, para o artista 
moderno, uma rejeição da própria academia, sentida mais como prejudicial do que como 
positiva na formação do artista. Fialho de Almeida escreveria que “até uma certa fase, os 
mestres servem: nada de os praticar porém depois que a idade assentou de vez os predicados 
morais e as aptidões”. Há artistas de génio, continuava, “para quem a influência dos mestres 
foi um verdadeiro assassinato” (Almeida, s/d [1892]: 241). Nas palavras de Baudelaire, a 
questão colocar-se-ia na tensão existente entre copiar ou encontrar nas dobras com a 
exterioridade um modo de fazer e de estar:  
 

“É sem dúvida excelente estudar os mestres antigos para aprender a pintar, 
mas se o vosso objectivo for o de compreender o carácter da beleza presente, 
tal não pode ser senão um exercício supérfluo” (Baudelaire, 1993: 22). 

 
Em finais do século XIX português, o Vice-Inspector da Academia Portuense de Belas 

Artes viria abrir a discussão em plena sessão de distribuição de prémios da Academia. 
Tratava-se de defender o lugar da escola e da aprendizagem antes de ser permitida a entrada 
no templo sagrado da arte. No seu discurso patenteia-se a defesa da excepcionalidade da arte 
e o medo da sua vulgarização. Samodães dizia estar não no templo, mas no átrio do templo 
da arte. “Quem aparece, quem concorre, quem se anuncia não tem aspirações a entrar desde 
já no recinto reservado aos sacerdotes”. A distância que medeia do átrio ao santuário é 
grande e controlada: “sujeitos os expositores às regras fundamentais da arte, poderão sentir-
se constrangidos, angustiados, privados de ar, mas têm de submeter-se para não darem 
passos em falso e com segurança entrar nas naves do monumento” (Samodães, 1893: vi). O 
que se jogava era a ideia da liberdade por contraponto a uma epistemologia da pintura. No 
entanto, essa liberdade, ela própria, é o jogo das forças nesse mesmo nível discursivo: 
 

“É indispensável este tirocínio. É útil esta sujeição, seria perigosa a liberdade 
antes da idade de usá-la sem prejuízo. Será enfadonho copiar, imitar, repetir o 
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que outros compuseram ou imaginaram; mas sem o aprendizado não há 
escola, e sem a escola não há artistas” (Samodães, 1893: vi). 

 
“A impaciência”, continuava o Conde dizendo, seria moderada na escola porque era 

nela que se aprenderiam as tradições e os “métodos ensinados pelos mestres”. E as obras 
escolares eram isso mesmo, isto é, a subjectivação do discurso verdadeiro de tal modo que o 
artista se treinaria não em pensar a própria verdade, mas em exercitá-la como verdade. 
Meros exercícios que serviam mais para disciplinar do que para afirmar um talento. O jovem 
artista seria apreciado “pela correcção com que copia, imita e executa os preceitos que lhe são 
ministrados pelos que têm o prestígio da experiência” (Samodães, 1893: vi). O artista surgiria 
apenas mais tarde: 
 

“Só quando livre de tutela ele entra no campo da arte, senhor de si, 
aproveitando o património que juntou durante os cursos, lhe é permitido ser 
original, criar e inscrever-se no grande livro dos mestres” (Samodães, 1893: 
vi). 

 
Os limites estavam perfeitamente traçados. A arena escolar não era palco para as 

liberdades que então se começavam a reclamar. E, no entanto, não se negava a indefinição da 
viagem que se seguiria ao percurso escolar: 
 

“Para que no desenvolvimento de uma carreira se possa ser distinto, é 
condição essencial que, ao sair da escola, se vá munido com o pecúlio 
indispensável para uma viagem indefinida. É difícil ser artista; o período de 
preparação é longo, e são precisamente os melhores que consomem mais 
tempo. O ano escolar nos cursos de belas artes é o mais comprido de todos; 
gastam-se aqui cinco anos e mais, e os alunos mais distintos vão ainda ao 
estrangeiro empregar outros tantos anos em porfiada aplicação. Só então é que 
o artista começa, e desde esse momento deixa de aparecer nestes modestos 
certames” (Samodães, 1893: vii). 
 

O futuro do artista aparecia, nas palavras do Vice-Inspector da Academia de belas 
artes, como a tentativa de enfileirar na galeria dos grandes mestres. Abriam-se três 
possibilidades no período pós-escola. Percorrer museus, estudar, “meditar nos quadros, nas 
estátuas e na arquitectura”, ‘assimilar’, ‘comparar’, por fim, ‘abstrair-se’, ‘reunir’ e ‘compor’ 
novos quadros. Outras vezes, “em vez de encerrar-se no museu, na galeria, nas academias, 
procura o ar livre dos campos” ou na natureza, perseguindo o desejo de se inundar de luz, 
“de contemplar as cores na sua realidade, admirar a natureza” e interpretá-la pela sua 
prática artística. A terceira possibilidade correspondia ao encerramento do sujeito em si 
mesmo: “concentra-se em si mesmo, pensa, medita, concebe, compara”. Considerado este 
um caminho de risco, dois desfechos poderiam antecipar-se: decepção ou triunfo. Mas o 
ensino artístico propriamente dito tinha uma função perfeitamente definida. “A missão da 
escola” era preparar os alunos para acederem a cada uma das vias atrás enunciadas, dando-
lhes “preceitos gerais, ensinando os métodos, corrigindo os erros, educando e 
encaminhando”. Depois da escola, guiado pelo “bom senso, pelo gosto, pela vocação, pelo 
talento ou pelo génio”, estaria o artista já entregue a si (Samodães, 1893: vii, viii). 

O artista da modernidade incorpora em si os princípios de racionalidade do artista 
académico. Ele não considerará a cópia e a gramática da academia os seus ditames, mas ele 
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próprio se reveste como o génio em si. Se a exposição dos trabalhos escolares a que o Conde 
se vinha a referir permitia a visão do artista durante a sua educação, nesse processo se 
adivinhava um iniciático manejo dos instrumentos, uma incerteza na execução, uma força 
para obter correcção, uma atenção privilegiada às regras. Tempos viriam, no entanto, em que 
o artista se inspiraria, “solto destes liames, a que o sujeita a escola” e era nesse nó entre um 
tempo e um espaço a descoberto da academia, no qual poderia já “compor como 
compuseram os mestres, que deixaram estereotipadas regras imutáveis”, espaço no qual se 
encontraria com a liberdade (Samodães, 1893: ix). Liberdade regulada e condicionada, 
diríamos, pela grelha dos possíveis. A incorporação do próprio génio em si é a razão que 
justifica o seu rebelamento contra a instituição académica, sentida como repressiva da 
individualidade e liberdade que de ora em diante conquistará: 
 

“Não! Poucos homens são dotados da faculdade de ver; e existem menos 
ainda que possuam o poder de exprimir. Agora, na hora em que os outros 
dormem, estará debruçado sobre a sua mesa, lançando sobre uma folha de 
papel o mesmo olhar que pousava há pouco sobre as coisas, aplicando-se com 
o seu lápis, a sua pena, o seu pincel, fazendo respingar a água do copo até ao 
tecto, limpando a caneta à camisa, apressado, violento, activo, como se 
receasse que as imagens lhe escapem, discutindo, mesmo a sós, aos encontrões 
consigo mesmo. E as coisas renascem sobre o papel, naturais e mais que 
naturais, belas e mais que belas, singulares e dotadas de uma vida entusiasta 
como  a alma do autor” (Baudelaire, 1993; 20). 

 
É este trabalho consigo e sem as amarras institucionais, que equivalerá a uma recusa 

da aprendizagem para ser artista, que marca o posicionamento do artista da modernidade, 
muito embora a academia tenha continuado a existir como o espaço da legitimação e da 
profissionalização do artista. Os génios que se copiavam, infiltravam-se no corpo do artista 
moderno e com eles arrastavam toda a mitologia que já tenho vindo a expor. Um dos mitos 
do génio é, sem dúvida, a recusa da aprendizagem, o outro, o da infância: 
 

“Todos os materiais com que a alma se entupiu diferenciam-se, ordenam-se, 
harmonizam-se e sofrem essa idealização forçada, que é o resultado de uma 
percepção infantil, quer dizer, de uma percepção aguda, mágica à força de 
ingenuidade!” (Baudelaire, 1993; 20). 

 
Baudelaire pormenoriza o reencontro com a infância como o lugar do génio. 

“Imagine-se”, propunha, “um artista que estaria sempre, espiritualmente, no estado do 
convalescente” (Baudelaire, 1993: 16). Pois bem, seria este o estado de Constantin Guy, o 
pintor da vida moderna. A convalescença era como o retorno à infância. A criança, como o 
artista, ou, o artista como a criança, estariam sempre numa espécie de ‘embriaguez’: 
 

“A criança vê tudo como se fosse uma novidade; está sempre ébria. Nada se 
assemelha mais àquilo a que chamamos inspiração, do que a alegria com que a 
criança absorve a forma e a cor. [...] O génio não é senão a infância 
reencontrada, sem restrições, a infância dotada agora, para se exprimir, de 
órgãos viris e de espírito analítico, que lhe permitem ordenar o conjunto de 
dados involuntariamente recolhidos” (Baudelaire, 1993: 16). 
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É portanto na problemática do artista da modernidade, na passagem de um regime 
académico da pintura a um regime vocacional que por agora me irei centrar. No regime 
vocacional a tónica é colocada na personalização da produção artística. Utilizado noutras 
esferas que não a artística, na religião ou na medicina, a vocação implica, como já vimos, o 
abraçar de uma profissão como um desejo pessoal e mesmo como um destino ao qual não se 
poderia escapar. E a realização mais alta do regime vocacional, argumenta Heinich é a noção 
de génio, por uma visão da arte como criação original e inovação, mais do que pela 
reprodução de modelos. Os artistas modernos não imaginam para si o lugar de herdeiros de 
seus pais, mas antes o de filhos de suas próprias obras (Heinich, 1996: 41). Em Portugal, a 
transição não será pacífica. Muito embora esta problemática seja já anunciada nos relatórios 
de bolseiros que tomarei como fonte inicial, será depois observada mais de perto a partir de 
textos escritos por autores como Fialho de Almeida e de artistas como Almada Negreiros, 
coexistindo com outros que vêem nos discursos da modernidade a perda de referências e de 
segurança, e mesmo mais tarde, já na segunda metade do século XX, novamente a ideia de 
que na arena portuguesa tudo permanece cristalizado e preso na ideia de uma tradição de 
feição nacionalista, paralisante e bloqueadora da criação artística. A título de exemplo atente-
se nas palavras de Rocha de Sousa, então professor na Escola de Belas Artes de Lisboa: 
 

“De certo modo, uma das originalidades do nosso país consiste em destruir 
instituições ou criar outras não muito dissemelhantes de acordo com a 
grinalda de glória de certas personalidades, de certas vozes conjunturalmente 
imperiais, ao contrário de um empenho que resida na real transformação das 
coisas e no projecto justo e profundo para o futuro. Nestas matérias, como 
noutras, somos todos mais ou menos cábulas, maus cábulas, para traficar o 
sub-produto, o plágio saloio, o arranjo de conveniência” (Sousa, 1979: 69). 
 

Mas Rocha de Sousa era mais incisivo na acusação de uma paralisia nos modos de 
fazer obsoletos e na denúncia da cópia: 
 

“De facto, e no que respeita à formação artística e aos docentes que a podem 
enquadrar em termos correctos, os licenciados e doutores que nos governaram 
fizeram por remeter os resultados para uma política do espírito bem 
discutível, promovendo o bordado caseiro a par da estatuária ilustrativa de 
uma história nacional mitológica, formalmente delimitada” (Sousa, 1979: 69).  
 

As palavras de Rocha de Sousa, ao reclamarem a ‘liberdade’ do artista, hoje 
entendida como a condição essencial do ser artista, encontram nos relatórios que aqui se 
analisam a possibilidade da sua formulação.  

É nas possibilidades de o artista se imaginar a si próprio como um determinado tipo 
de sujeito em finais do século XIX que agora nos focaremos. E o que se tornará evidente é 
que os primeiros ‘ares’ de um regime estético das artes que chegam a Portugal são sentidos 
como ameaças e anunciam a ‘morte’ da arte. Acabam por se naturalizar, tal é a distância que 
hoje sentimos face ao mero sistema da representação que encontrava a sua dignidade nos 
temas e nos géneros perseguidos a sua legitimidade. Para Jacques Rancière, “o regime 
estético das artes é, antes de mais, a ruína do sistema da representação”, desfazendo a 
“correlação entre o tema e o modo de representação” (Rancière, 2010 a: 36). Essa ruína, que 
equivale ao desabamento das grandes narrativas, faz emergir contudo, a narrativa do ‘eu’ e 
do autor como aquela a partir do qual todas as possíveis narrativas encontrarão 
desdobramento. 
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Arquivar o ‘eu’: relatórios de bolseiros 
 

Na continuação da linha da governamentalidade que perpassou de alto a baixo as 
instituições disciplinares da modernidade, entre as quais a escola, abre-se aqui um grande 
plano sobre os modos através dos quais o governo e o auto-governo dos sujeitos se articulou 
com o governo das instituições e do Estado. O que agora será objecto de análise é o relato 
exigido aos estudantes que vão completar a sua formação para fora de Portugal. Na verdade, 
na letra da lei ficou apenas escrito que “os pensionários remeterão todos os anos à Academia 
as obras que tiverem ultimado, ou sejam cópias, ou de sua própria invenção, para servirem 
de testemunho de seu progressivo aproveitamento” (decreto de 25 de Outubro de 1836). Na 
Reforma das Academias de Belas Artes de 1881 fixava-se já que “as condições de admissão 
no concurso para pensões”, o “processo de concurso”, as “disposições acerca da ordem que 
os pensionistas deverão seguir nos seus estudos, e localidade onde hão-de fixar a sua 
residência”, os “trabalhos que deverão remeter para a Academia” e as suas “obrigações para 
com o Estado” seriam determinadas em Regulamento elaborado pela própria Academia e 
aprovado pelo Governo (decreto de 22 de Março de 1881). Na reorganização da Academia de 
Belas Artes de Lisboa de 1901 o texto era mantido, acrescentando-se apenas que, no caso da 
arquitectura, abria-se a possibilidade de viagens no próprio país para o estudo dos 
monumentos da arte nacional. 

Foi a Academia Portuense de Belas Artes que primeiro elaborou as Instruções para os 
pensionistas de Belas Artes em países estrangeiros, publicadas a 9 de Julho de 1866 no Diário 
do Governo. No artigo quinto do regulamento determinava-se que “o pensionário enviará 
anualmente à Academia algum de seus trabalhos e um Relatório dos estudos, por ele feitos, 
podendo acompanhá-lo de quaisquer esclarecimentos que lhe parecerem convenientes” 
(Academia Portuense de Belas Artes, 1866 b: s/p187). Juntamente com os trabalhos artísticos, 
cada estudante no estrangeiro enviou sempre umas poucas páginas de escrita nas quais dava 
conta das obras que enviava e, não raras vezes, fixava no papel as suas impressões acerca da 
vida académica e artística da nova cidade em que se encontrava.  

A imagem produzida através da escrita permite-nos falar de coisas diferenciadas. De 
um lado, teremos o arquivamento do ‘eu’a partir dessa obrigatoriedade de escrever como um 
modo de dar a conhecer as actividades que se realizavam longe do olhar dos respectivos 
directores de estudos. Era esta a forma de cumprir o requisito da vigilância proposto no 
regulamento dos pensionários do Estado no estrangeiro: 
 

“Os pensionários serão postos debaixo da vigilância de um Director, escolhido 
dentre os que professam as Belas Artes, dotado das qualidades necessárias 
para tão melindrosa comissão e animado do verdadeiro interesse do bem 
público” (decreto de 25 de outubro de 1836). 

 
À distância, esta vigilância só poderia ocorrer a partir de uma leitura sobre a imagem 

que cada aluno produziria de si mesmo. Passar a vida a escrito, como uma modalidade de 
arquivamento do ‘eu’, implica um acordo com a realidade: é uma prática de construção de si 
mesmo, negociada sempre com as imagens que os sujeitos imaginam que os outros possuem 
acerca de si. Deste modo, a prática da escrita concebe-se como um ritual de apresentação do 
aluno face ao mestre. Esta vinculação à prática da escrita obriga o aluno a um exercício 

                                                
187 ACADEMIA PORTUENSE DE BELAS ARTES (1866 b). Instruções para os pensionistas de Belas Artes em 
países estrangeiros, publicadas no Diário do Governo nº 151 de 9 de Julho de 1866. [cota 57]. 
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constante de relato e de examinação da sua existência, muito embora atravesse essa escrita 
uma forma de adesão a regras específicas daquilo que se pensa como o território desejável 
para um artista em formação no estrangeiro.  

Em Abril de 1905, Acácio Lino de Magalhães enviava o Relatório do primeiro ano da 
sua pensão em Paris. Dirigindo-se ao Director da Academia Portuense de Belas Artes, as 
palavras introdutórias são reveladoras deste movimento de colocação sob o olhar e a 
aprovação de um outro. “As instruções que regulam a minha estada em Paris exigem-me um 
relatório circunstanciado”. E que esse relato deveria “ser feito de forma a agradar” ao 
director da Academia era para si totalmente evidente. Deste modo, requeria “uma certa 
ilustração” (Magalhães, 1905: s/p188). Para Foucault, a correspondência, mais do que 
‘cadernetas pessoais’ funcionam como os “primeiros desenvolvimentos históricos do relato 
de si” (Foucault, 2006 b: 157). É no espaço que vai daquilo que se escreve ao olhar daquele 
que lê que se fixa a ‘cultura de si’. É neste sentido que a narrativa de si como objecto de se 
mostrar ao outro não pode senão encontrar a sua própria coerência na articulação da relação 
do sujeito consigo. Por essa razão, o primeiro gesto de quem se escreve é o de esboçar o seu 
mapa interior. “Os elementos de que eu disponho”, continuava escrevendo Acácio Lino, 
“não são, por certo, suficientes para descrever as minhas impressões ao internar-me no meio 
parisiense e receio que não possa dar uma ideia nítida do que se senti”. Essas primeiras 
impressões defraudavam a imaginação arquitectada pelo artista antes da sua saída de 
Portugal. A luz, a monumentalidade, o excesso de pessoas, não o deixavam “examinar coisa 
alguma”. Como um dandi, seguiu para um boulevard "como quem se deixa arrastar numa 
grande onda da humanidade!” (Magalhães, 1905: s/p). Destas primeiras linhas de auto-
exposição da sua interioridade, o relatório avança para a viagem prevista para aqueles que se 
dedicam ao estudo das artes. A visita aos museus e grandes edifícios arquitectónicos passa a 
ser minuciosamente reconstruída pela escrita. 

Articula-se neste momento uma outra questão. Ao falar da ‘escrita de si’, Michel 
Foucault referiu-se à correspondência como uma espécie de treino que não apenas possui a 
capacidade de afecção daquele que recebe, como também daquele que escreve para ser lido. 
A imagem produzida pelo aluno pressupõe sempre um leitor institucional. Os relatórios de 
bolseiros são então “alguma coisa mais do que um adestramento de si mesmo pela escrita”. 
Constituem “uma certa maneira de se manifestar para si mesmo e para os outros. A carta 
torna o escritor ‘presente’ para aquele a quem ele a envia” (Foucault, 2006 b: 155, 156). 

Deste modo, esta escrita abre-se sobre um regime de aparências, no qual se cruza toda 
a gramática moderna das aprendizagens artísticas com um relato do ‘eu’ face ao outro. Gilles 
Deleuze (2005: 135) escreve que esta relação a si é estabelecida a partir do dobramento das 
relações do fora, como se constituissem um forro, que deixa que essa relação se estabeleça 
com uma dimensão de interioridade. É neste sentido que fazer-se presente por meio da 
escrita é mostrar-se, no sentido de se dar a ver, mas também produzir, para si próprio, uma 
imagem de si que pode ser colocada sob exame. A dinâmica assumida pelo legislador 
estabelece, sem contudo o tornar explícito, a correspondência como um meio de 
‘adestramento’ e de produção de saber: 
 

“A essencial obrigação do Director é promover o adiantamento dos 
Pensionários por todos os meios prudentes, e persuasivos, que estiverem ao 
seu alcance; dar-lhes úteis instruções e conselhos sobre a ordem de seus 

                                                
188 MAGALHÃES, Acácio Lino de (1905). Relatório de Acácio Lino de Magalhães do primeiro ano da pensão em 
Paris. [documento manuscrito, Cota 213-2ºcaderno]. 
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Estudos; indicar-lhe a escolha dos Professores, ou Escolas, que devem 
frequentar, etc., trabalhando sempre pelos dirigir no caminho do seu melhor 
aproveitamento, sem com tudo pretender dominar o talento, inclinação, e 
génio de cada um, com tanto que não siga um caminho manifestamente 
errado, ou caprichoso” (decreto de 25 de Outubro de 1836). 

 
É interessante verificar como, no texto legal, se articula, já, o problema da liberdade 

do artista, do ‘talento’, da ‘inclinação’ e do ‘génio’, com a necessidade de controlar essa 
mesma liberdade, por forma a contê-la em grelhas aceitáveis nos limites de uma academia 
que então se fundava, evitando os caminhos do erro e do capricho. A necessidade de 
produzir uma imagem de suposta coerência leva o pensionário a deter-se em detalhes 
paralelos que se convocam para o espaço da escrita como modo de se explicar perante aquele 
que o irá ler. Na continuação do relatório de Acácio Lino já mencionado, pode ler-se: 
 

“Antes porém de procurar exprimir a V. Excª a minha maneira de ver sobre 
algumas das preciosidades da Arte que o Louvre possui, terei de me 
transportar até Madrid para que V. Excª saiba como empreguei os dias que 
vão da minha partida do Porto até à chegada a Paris” (Magalhães, 1905: s/p).  

 
Em Madrid, o Museu do Prado captou-lhe todo o tempo: “horas seguidas na 

contemplação das supremas obras de arte que encerra” (Magalhães, 1905: s/p). Neste texto de 
Acácio Lino encontram-se reunidos os elementos que nos permitem traçar uma imagem 
daquilo que se considerava próprio da formação do artista no interior de um regime 
académico, com a dimensão da interioridade do sujeito da escrita que se torna ele próprio 
‘inspector’ de si mesmo. É então de uma relação dos sujeitos com os jogos de verdade de que 
aqui se fala. As últimas páginas do relatório mostram bem como se articulou a prática do 
olhar que se revira para o interior de si mesmo: 
 

“Um mês depois da minha chegada aqui, me matriculei na Academia Julian, a 
fim de me preparar para o concurso de admissão à l’École des Beaux-Arts de 
Paris e que escolhi o atelier de Jean Paul Laurens por ser o que mais me 
agradou. Aí estive estudando todos os meses de verão, com um calor 
asfixiante, mas podendo resistir e vencer, pois que a maior das minhas 
vontades de então era ser recebido na escola, na primeira vez que o tentasse” 
(Magalhães, 1905: s/p). 
 

A rotina da escrita, a acumulação de detalhes pessoais constitui, do ponto de vista do 
arquivo, uma categoria que não é neutra. Bem pelo contrário, estamos face a técnicas de 
individualização que fazem o sujeito entrar no campo do saber. Se podemos estabelecer esta 
categoria de arquivo 'relatórios de bolseiros' é na medida em que essa construção, nos 
moldes em que foi colocada, - a correspondência entre o bolseiro e a academia -, permitiu a 
subjectivação desses que se viram perante a tarefa de escrever e, simultaneamente, neles 
inscreveu uma identidade específica e modos de falar também eles condizentes com as 
regras de produção desse discurso sobre si. O sentido do arquivo é sempre duplo, naquilo 
que é a entrada a partir da qual se imagina poder agrupar o mundo (em gavetas, categorias, 
séries, formas de ser) e naquelas que são as possibilidades do que é dito e visto num imenso 
atlas de possibilidades. É assim que no Relatório correspondente ao seu terceiro ano de 
pensão, Acácio Lino deixa transparecer esse movimento que vai no sentido da adequação às 
imagens para si expectáveis. “O meu sonho”, diz, “era fazer uma tela que honrasse o meu 
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mestre através do seu discípulo e que V. Excªs pudessem mostrar ao público como a prova 
de que aquele a quem tinham concedido as honras de pensionista era bem digno delas” 
(Magalhães, 1907: s/p189). O desejo descrito abre a possibilidade de aqui desdobrarmos a 
questão da relação mestre-discípulo. É nesse sentido que avançaremos, tomando os 
relatórios de bolseiros como objecto, para a análise do lugar dos mestres na construção do 
artista. Antes, porém, de prosseguir, sublinhar apenas que estamos face a objectos não muito 
comuns nas narrativas historiográficas relativas ao ensino artístico, isto é, a utilização de 
fontes que tenham como origem os escritos dos próprios alunos. Mais vulgar, no caso de 
belas artes, é aceder-se aos registos escolares desses alunos, como sejam desenhos, pinturas 
ou esculturas e quase sempre situando a análise ao nível de critérios de avaliação e 
apreciação. 
 
 
O lugar dos mestres na escrita de si 

 
“O Mestre é uma personagem porque é uma pessoa e na origem da pessoa está a 
máscara. [...] Não se sabe bem o que ele ensina, todavia é certo que se pode aprender 
muito com ele” (Hatherly, 1963: 12, 13). 

 
“Realmente nós saímos da Academia do Porto muito bem preparados à custa de 
constantes esforços dos nossos professores. Temos umas ideias muito justas do que seja 
a arte e assim chegamos a este meio divino. Percorremos os museus em santa 
peregrinação, lemos o que se nos depara e as nossas ideias vão subindo, subindo 
sempre, até que precisam tomar forma. Num relance nós vemos as dificuldades que 
encontramos na realização das ideias e começamos a estudar a melhor forma de, que V. 
Excª me perdoe o termo, concretizar essas ideias por meio da matéria de que dispomos. 
É esse o momento difícil. O desenho é a gramática das artes, como o disse Charles 
Blanc e é a probidade da arte como o ensinou Ingres. O tempo que nós tivemos para 
estudo não foi o bastante e nós, se conseguirmos fazer boas composições, não 
poderemos nunca fazer bons quadros” (Magalhães, 1907: s/p). 
 

Na segunda citação acima transcrita, dir-se-ia que o conflito gerado pela insuficiência 
de tempo de formação no estrangeiro evidenciava a distância que separava o ambiente 
artístico em Portugal da cena internacional. Se nos anos trinta e quarenta do século XIX190 
Roma continuava a aparecer, a par de Paris, como uma das cidades de eleição, esta última 
impor-se-ia ao fechar do século XIX, ainda que se colocasse a hipótese de, dependendo do 
grau de aproveitamento relativo aos três primeiros anos de bolsa, o aluno pudesse ser 

                                                
189 MAGALHÃES, Acácio Lino de (1907). Relatório de Acácio Lino de Magalhães do terceiro ano da pensão em 
Paris. [documento manuscrito, Cota 213 - 2º caderno].  
190 Em 1843 o Director e Professor de Pintura da Academia Portuense de Belas Artes, Joaquim Rodrigues Braga, 
viajou por seis meses por França e Itália com o objectivo de analisar estudiosamente as diversas escolas de pintura 
e as obras dos grandes mestres para no seu regresso poder dar mais proveitosa instrução aos seus discípulos 
(Furtado, 1892: s/p). Antes da fundação das Academia, Roma foi o local prioritariamente escolhido já pela Casa 
Pia de Lisboa, enviando para essa cidade alguns dos seus alunos, já por personagens como Joaquim Rodrigues 
Braga, que viria a ser professor de Pintura na Academia Portuense de Belas Artes, ou Pereira de Carvalho, que 
viria a ser substituto deste último. Em 1965, Carlos Ramos, director da Escola Superior de Belas Artes do Porto 
escrevia que “Roma, que no período da fundação desta Escola, começa por competir com Paris, em igualdade de 
circunstâncias [...] se desvanece progressivamente, até ao ocaso, e consente no predomínio e, por vezes, até na 
prepotência de Paris, sobre todos os que procuram, avidamente e em exclusivo, a sua protecção. Já então, como 
hoje, e muito bem, a França não deixava os seus créditos, aliás merecidos, por mãos alheias” (Ramos, 1965: 38). 
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enviado para Itália por mais dois anos, perfazendo assim um total de cinco anos como 
pensionário do Estado. Em Junho de 1890, face à possibilidade de enviar um pensionista 
para completar os seus estudos em Berlim, a Academia Portuense de Belas Artes, dirigia ao 
Governo uma carta explicitando as razões pelas quais a cidade de Paris assumia supremacia 
para o estudo das artes. “Paris” era “o local, onde com mais aproveitamento” se poderiam 
“estudar as belas artes, e em especial a pintura”. As vantagens eram várias: “as exposições 
contínuas de belas artes em Paris nos mostram que é ali onde a arte mais floresce; mas não só 
isto; ali há meios de estudo, nas escolas oficiais, nos concursos periódicos e nas oficinas dos 
professores, que não existem em outros pontos com o mesmo desenvolvimento” (Academia 
Portuense de Belas Artes, 1890: s/p191). Cada um dos braços atrás apontados corresponderia 
ao percurso imaginado para todo aquele que quisesse seguir a carreira artística e a passagem 
por cada um destes espaços, mais do que a visibilidade que conferia, era a certificação do 
real valor artístico do pintor ou escultor. Que Paris era definitivamente o lugar da arte é o 
que também nos é mostrado por Henrique Pousão, a ainda vinte anos do século XX. Se por 
questões de saúde, o seu segundo ano de pensionato era dispendido em Roma, esta não era 
senão uma cidade secundária das artes. Na convicção de que o ensino da academia de Roma 
não se comparava ao de Paris, o bolseiro opta pelo atelier particular: 
 

“Pude alugar um atelier e por isso resolvi não ir frequentar a Academia de 
Belas Artes, já por ser bem secundária à de Paris, mas por parecer também de 
conveniente habituar-me completamente a não fazer que uma figura 
académica, quero dizer, a imaginação preocupada só com a parte da plástica 
esquecendo ou desprezando a outra que é tão importante como esta” (Pousão, 
1883: s/p192). 
 

Há aqui já uma acumulação que adquirirá grande fôlego à viragem do século XIX. 
Sendo que a razão apontada para a não frequência da escola é colocada na qualidade da 
mesma, por outro lado, não restam dúvidas de que o ainda estudante de belas artes expressa 
o desejo de se distanciar dos modos de fazer académicos. Pego nas palavras de Henrique 
Pousão para delas fazer derivar a questão do lugar do ensino no processo de formação do 
aluno candidato a artista. O espaço do atelier particular, que se naturalizaria como espaço 
privado da criação, coloca em evidência o princípio segundo o qual para se ser artista havia 
que se realizar uma ruptura com a escola. Nestas e nas palavras que se seguem de Acácio 
Lino e de outros bolseiros portugueses no estrangeiro, o leitor de hoje está diante de relatos 
na primeira pessoa, acerca da transição então operada no imaginário que constituía aquilo 
que era o artista académico, daquele outro lugar que viria a ser o do artista que se insurge 
contra a escola enquanto local de aprendizagem. Dir-se-ia que a segunda metade do século 
XIX foi marcada por uma consciência crescente, por parte de pequenos grupos de artistas, de 
que as academias de arte e o ensino nelas preconizado não eram já bastantes à formação do 
artista da modernidade. Os relatórios de bolseiros sobre os quais agora nos debruçaremos 
denunciam esta transição. Nenhum destes artistas se situou fora da rede académica de 
aprendizagem das artes, no entanto, os seus escritos dão conta da transformação então em 
acção. Situam-se, portanto, numa zona de passagem de um espaço caracterizado pela 
formação académica do artista, para um outro espaço no qual a singularidade do artista se 

                                                
191 ACADEMIA PORTUENSE DE BELAS ARTES (1890). Parecer sobre as vantagens dos estudos em Paris. [cota 
130].  
192 POUSÃO, Henrique César de Araújo (1883). Relatório do meu segundo ano de pensão. [cota 76]. 
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impõe face a qualquer constrangimento externo que lhe dite as regras do fazer. Esta suposta 
liberdade não é, como veremos, senão a imposição de outros modos de ver e de fazer que se 
tornarão eles próprios normativos. De tal modo que, ainda hoje, nos parecerá evidente e 
absolutamente necessária a ‘revolução’ de que se falará de seguida. 

É no campo da resistência à academia que primeiro vemos emergir o problema da 
liberdade individual do artista. A 'desmoralização' então apontada por Acácio Lino acerca da 
vida nos ateliers da academia parisiense de belas artes via-se minuciosamente descrita pelo 
relato de uma situação passada com o próprio pensionista. O que a sua escrita revela ao 
Director da Academia Portuense é a vida de estudante que crê em profunda transformação 
nos últimos anos do século XIX: 
 

"Há quinze anos para cá deve ter mudado muito a vida do estudante. É 
preciso fazer um grande esforço para vencer e não seguir as ideias 
condenáveis da maior parte dos rapazes de hoje. Para eles, a aula, o atelier é 
uma scie (Magalhães, 1907: s/p). 
 

Desculpando-se perante o seu leitor pela utilização da palavra do calão, 'seca', em 
francês, expressão utilizada pelos seus colegas, avança para a dita situação, um momento no 
qual Jean Paul Laurens, Professor de Desenho se dedica à avaliação e apreciação dos 
trabalhos dos estudantes, perante uma turma onde o desinteresse pela palavra e pela 
presença do mestre é evidente. Apesar de longa, a transcrição abaixo, coloca-nos diante da 
formulação do problema que opõe uma arte da academia às propostas vanguardistas que 
fariam elas próprias escola no século XX: 
 

"Corrigia o velho Jean Paul Laurens duzentos esquissos (Joanne d'Arc na 
prisão). Nós estávamos amontoados à volta do velho e sábio professor que ia e 
vinha correndo rapidamente com a vista as filas desses pequenos trabalhos. A 
sua maestria escolhia bem e feliz daquele cujo esquisso fosse tocado pela sua 
mão. Com uma dedicação que era quase carinho o mestre pegava no estudo 
que mais lhe agradava e trazia-o para o primeiro lugar; ia procurar outro que 
entregava ao máximo e assim necessariamente até 20. Ainda uma vista de 
olhos para os colocar melhor pela sua ordem de qualidade e não de perfeição e 
começava a crítica, justa mas cerrada, a pequenas demonstrações do 
temperamento de cada um. Essa crítica, senhor Director, era tudo quanto há 
de mais inteligente e fino! Pois em vez de ser ouvida com uma religiosidade 
suprema, era recebida com ditos picantes! Os poucos que, mais interessados, 
haviam escolhido lugar ao pé do mestre eram forçados a desviar a sua atenção 
para os ditinhos dos outros que em cima de bancos conversavam, riam e até 
carapuças de papel nos punham na cabeça” (Magalhães, 1907: s/p). 
 

O mestre enquanto figura da autoridade via-se suspenso pela emergência de um 
artista livre dos condicionalismos de uma arte académica. O que se modifica não é o mestre 
enquanto aquele que ‘fala’ a ‘verdade’, mas aquele que escuta que não se subjectiva já no 
alinhamento da verdade dita pelo mestre, mas antes pelo ethos nascido da oposição a essa 
fala de ‘verdade’. Não era o atelier o foco de aborrecimento para os estudantes de Jean Paul 
Laurens. Muito pelo contrário, o que os irritava era “o mestre”. O que o estudante português 
garantia ao director, distanciando-se simultaneamente desse território que descrevia, era a 
existência de um “desprezo absoluto pelas aulas” que tomava “formas gigantescas”. Acácio 
Lino subjectivava-se como o discípulo que seguia o Mestre para que este lhe ensinasse o que 
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ainda ele não sabia. Conseguia mesmo situar a data de emergência dessas atitudes anti-
académicas. Havia dois anos que “nomes consagrados, como Carrière, Rodin, Roll, Besnard e 
Martin” se colocavam “à frente de um movimento tendente a acabar com a escola”. 
Questionava as razões sem contudo colocar em causa a ‘verdade’ na qual ele próprio 
formulava o seu pensamento: “será porque foi na escola que se fizeram Davids e Ingres?” 
(Magalhães, 1907: s/p). As grandes figuras do panteão dos génios eram tomadas 
naturalmente, não do ponto de vista da sua ‘natureza’ como ‘génios’, uma vez que Acácio 
Lino os olha como artistas ‘feitos’ na escola, mas antes pela impossibilidade de questionar o 
sistema de racionalidade que faz deles grandes exemplos a seguir. Dito de outro modo, a 
galeria de génios consagrados era vista como o núcleo a preservar e a transmitir, que 
funcionava como o instrumento capaz de garantir a nobreza cultural de produtores e 
apreciadores da arte então institucionalizada. Em torno desta positividade estabelece-se a 
cegueira das regras que tornam possível a consideração dessa arte como a ‘verdadeira’ arte. 
Os mestres expostos nos espaços da arte abriam as possibilidades das representações 
artísticas, ao mesmo tempo que fechavam todas as outras representações que estivessem fora 
das regras estilísticas e temáticas já ensaiadas e ali legitimadas. Já na segunda metade do 
século XX, o director da Escola Superior de Belas Artes do Porto, Carlos Ramos, traçaria, em 
breves palavras, o lugar dos mestres na formação dos artistas: “formar os discípulos à sua 
imagem e semelhança”. E estes, tal como Acácio Lino, encarnavam o papel de “jovens de 
obstinada aplicação no fascinante ofício de aprendiz de feiticeiro” (Ramos, 1965: 24). 
Estabelecia-se, pois, um processo de subjectivação do verdadeiro que se transformava na 
regra fundamental da conduta (Foucault, 2004 b: 402). 

Para Acácio Lino era bem óbvio que os seus colegas artistas propunham outros 
modos de ver e de fazer que questionavam a normalização operada pelas práticas colectivas 
de atelier, mas que fazia, contudo, surgir um outro operador que não deixaria de se repetir 
invariavelmente durante o século XX: o ‘eu’ do artista. Acácio Lino continuava a ser, e não o 
negava, um produto da Academia. Não concordava com “a teoria de tão ilustres mestres” 
porque “o seu espírito acanhado” não o consentia (Magalhães, 1907: s/p). Veja-se, então, 
como o seu discurso é atravessado por uma linha que separa o artista académico do artista 
livre, entregue ao arbítrio da sua natureza: 
 

“Admiro os artistas de fôlego, de génio faiscante, com relâmpagos no cérebro 
e trovões no coração, mas homens como Ingres e David respeitam-se e 
veneram-se e nem ao de leve se ofendem porque foram sábios!” (Magalhães, 
1907: s/p). 
 

A distância que separa o artista em formação da galeria da genialidade é ela mesma 
uma tecnologia de governo que se destina a classificar e excluir toda uma massa de sujeitos 
dos espaços consagrados apenas a uns poucos eleitos. A fricção instalada no mundo 
académico por grupos que resistem aos cânones académicos, aos quais Acácio Lino aqui se 
refere, introduz instabilidade no que respeita aos processos de formação do artista 
académico, mas com isso impondo uma outra regra que se apoia no mito do dom inato e no 
individualismo do artista. A manifestação dessa singularidade do artista encontraria numa 
gramática da inventividade, de carácter formalista, a espiral do seu desenvolvimento. 
Assistia-se, então, à resistência aos princípios que o século XX se encarregaria de naturalizar: 

 
“As dificuldades e testemunhos da vida, as revoluções do espírito, a mania e 
tendência exageradas para o original, na cor, na forma e na ideia e na técnica, 
o desprezo, mas desprezo profundo, pelos sábios e ponderantes conselhos dos 
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velhos professores, conduzem a uma anarquia que só o forte pode vencer” 
(Magalhães, 1907: s/p). 
 

A sua escrita abre-se sobre cada uma das problemáticas que daí em diante marcariam 
os debates da impossibilidade das aprendizagens artísticas e revelava, no próprio momento 
da sua formação, o modo como os génios do futuro começaram por ser trazidos ao mundo 
do discurso: pela incompreensão no seu próprio tempo, transformada, depois, em 
reconhecimento. “Será esta revolução das artes a profecia da realização de um novo ideal?”, 
perguntava-se Acácio Lino. E respondia com um “talvez” repleto de incertezas acerca do seu 
significado, mas convicto de que qualquer revolução artística seria por certo mais 
interessante do que qualquer outra revolução política. Ainda assim, a sua formação 
académica, fazia-o, uma e outra vez, denunciar o lado negativo desse desvio pelo que ele 
aparentava do ponto de vista da formação do artista. Muito mais do que o desprezo pelas 
“velhas fórmulas da arte”, o seu espírito inquietava-se com a “deficiência grande na 
educação do artista”. O que causava instabilidade era o pendor colocado mais na 
representação do que na coisa representada. Concluía confessando ao Director da Academia 
do Porto que muito embora o “movimento” não lhe passasse “desapercebido” não se filiava 
nele. Certamente que não seria nos “seus panfletos anárquicos” que procuraria “estudar” 
(Magalhães, 1907: s/p). Era antes, pelas lentes do reconhecimento e da familiaridade que 
procuraria penetrar-lhe: 
 

“Vendo se posso ler as velhas telas dos mestres consagrados por camadas 
sucessivas de gerações, servindo-me sempre da gramática que V. Exc.ª me 
ensinou” (Magalhães, 1907: s/p). 
 

O gosto académico funcionava como o marcador privilegiado e o único capaz de 
legitimar os modos de fazer arte. O que estava então em questão era uma luta quanto aos 
modos legítimos de produção e apreciação artística, sem que em linha de conta entrasse o 
facto de que a própria arte académica tinha a sua história. Sentindo o movimento no exterior 
das normas académicas de produção artística, a posição deste estudante de pintura era 
claramente no interior da estrutura académica que se desdobrava sempre no já conhecido. 

A reacção a um ensino de feição académica começa por se situar, ainda que repleta de 
ambiguidades, no espaço da interioridade desconhecida do artista. A essa interioridade 
única só poderia dirigir-se um ensino ‘livre’. E vemos já aqui esse ethos moderno de ser 
artista, assente num sujeito que não sente a necessidade de explicar a razão das suas 
escolhas, encontrando já no simples deleite e experiência pessoal o lugar a prestigiar, por 
contraponto aos modos escolares de aquisição dos saberes artísticos: 
 

“Daí resulta que unicamente da variedade de impressões reunidas se colherá 
um fundo proveitoso, porque de tudo que se nos apresenta nada se nos 
afirma, não só pela dificuldade da comparação como pela indecisão da 
preferência e porque é essa síntese vinda duma análise que representa muito, 
por ser talvez, quase nada!” (Fernandes, 1905: s/p193). 
 

                                                
193 FERNANDES, Constantino Sobral (1905). Relatório do terceiro ano de pensionato de Constantino Sobral 
Fernandes. [documento manuscrito, Cota 213 - 4º caderno]. 
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Tal só poderia ocorrer num meio artístico como o parisiense, no qual o artista recolhia 
fora da escola os ensinamentos mais importantes. “É pois neste ponto”, afirmava Sobral 
Fernandes, “que a necessidade de passar por um grande meio artístico se impõe e a 
superioridade de Paris a muitos outros é manifesta pela abundância e qualidade dos seus 
museus, pela diversidade dos seus certames artísticos sem dúvida os mais concorridos do 
mundo inteiro e pelo sem número de recursos que o profícuo meio facilita” (Fernandes, 1905: 
s/p). Mas o que me importa aqui salientar é, acima de tudo, a ‘ignorância’ então manifestada 
face à apropriação das obras de arte. Ainda que sejam as obras já consagradas a constituir o 
objecto da contemplação deste pensionário, afirma-se aqui uma relação encantada com a arte 
que tende a anular os meios de aquisição do capital artístico. A síntese de que fala, apenas 
possível por todo um conjunto de saberes anteriormente construídos, represente embora 
muito, só o representa ‘por ser talvez, quase nada’. A negação que subjaz a este pensamento 
está assente no postulado segundo o qual, quer o criador, quer o apreciador da arte, escapam 
aos critérios escolares de julgamento. 

Mas as ambiguidades no que respeita à relação entre o ensino das artes e o carácter 
individual e inato dos dons foram muitas, e raramente se desenvolveram para lá das simples 
percepções ou evidências. Defendendo o ensino livre do artista como única possibilidade do 
artista livre, Constantino Sobral Fernandes, escrevendo pela mesma altura de Acácio Lino, 
também ele dedicou umas poucas linhas da sua escrita à questão da educação artística, sem 
que vincasse, como Acácio Lino o fez, a sua total filiação académica: 
 

"A educação artística é na minha opinião um dos problemas mais complexos 
que existe, os resultados assim o atestam constantemente pela simples razão 
da impossibilidade de conduzir temperamentos diversos por meio dum 
método. O ensino livre é a meu ver uma necessidade e nele vejo o único meio 
de conservar ao artista todos os dotes e qualidades nativas que nele possam 
existir, permitindo-lhe assim de formar ele próprio a sua orientação para o 
resultado a que aspira o qual só é atingido por aqueles que em si sentirem a 
força necessária para esse duelo sem fim, a necessidade de despender esforços 
superiores, reflexos de inexplicáveis manifestações da natureza humana que 
nenhuma influência estranha poderá modificar mas sim conduzir ao fim 
proposto” (Fernandes, 1905: s/p). 
 

Este estudante de Belas Artes em Paris coloca aqui, agora em português, a 
problemática da liberdade do artista como única forma de este manifestar os seus ‘dotes e 
qualidades nativas’. Acreditava, portanto, que o artista estava dependente de uma herança 
genética que se manifestaria sob a forma de uma força interior inexplicável, à qual, sendo 
totalmente inútil fugir, era igualmente impossível, modificar. A singularidade do artista 
aparece como o equivalente de um percurso a percorrer, também ele, no singular. O artista 
produzirá a sua obra, e esta, será um reflexo deste. Assim, muito embora se admitisse a 
possibilidade de influências externas para a potenciação dessa excepcionalidade, estas não 
poderiam ocorrer senão num quadro de liberdade do artista, por forma a que o seu 
‘temperamento’ não se visse condicionado por regras de aplicação mais geral do que 
individual. Vemos, pois, como na linearidade de um pensamento que situa no artista o ponto 
de erupção da obra original, está contida essoutra ideia que já aqui analisámos da função 
autor, na sociedade ocidental.  

Qualquer observador que se centre nos relatórios de pensionistas verificará que se 
começa a perceber uma sobreposição entre um modo de formar artistas ainda preso às redes 
académicas e um modo de ser artista mais próximo daquele que a modernidade do século 
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XX cristalizaria. É dos moldes académicos que serviam ao complemento da formação dos 
estudantes portugueses que agora darei conta.  
 
 
A formação do artista académico a partir dos pensionistas portugueses no estrangeiro 
 

“’There is no such thing as teaching painting. At the École des Beaux-Arts one learns 
what not to do. It is the perfect example of what not to do. It is the perfect example of 
what to avoid...L’École des Beaux-Arts? A machine for making Prix de Rome 
scholars’” (Matisse, citado em Goldstein, 199 : 73). 
 

Ao nível de uma cultura visual, as viagens dos pensionistas e professores de belas 
artes em missões ao estrangeiro, configuravam-se como práticas visuais. A produção de um 
conhecimento artístico estaria dependente da observação. Os museus, em especial o Louvre, 
norteavam a construção de formas particulares de visão. Estas instituições mobilizavam 
certas formas de visualidade para ver e ordenar o mundo das obras de arte. De facto, todas 
as possibilidades adoptadas pelos artistas em formação estavam dependentes dos 
ingredientes temáticos e estilísticos figurados nas obras dos grandes mestres. Mais do que a 
visão enquanto fenómeno fisiológico, o que aqui se considera é a visualidade enquanto facto 
social: os modos como vemos, como somos capazes de ver, o que nos é permitido ver, ou 
aquilo para o qual somos fabricados para ver. Deste modo, as opções de formação e os 
trabalhos enviados às Academias portuguesas pelos estudantes no estrangeiro eram o reflexo 
desse recorte académico no interior do qual o seu olhar se formava, numa sempre 
apaziguadora conciliação entre a arte académica de Roma ou Paris e o olhar, também ele 
académico, dos ‘avaliadores’ das academias portuguesas de belas artes. Aos olhos de Fialho 
de Almeida, por inícios do século XX, aos estudantes portugueses em Paris, urgia a 
necessidade de os fazer sair da “rotina espasmódica e da banalidade imitativa, em que 
mestres prejudiciais” os tinham agarrado (Almeida, 1910: 269). Mas os percursos trilhados 
pelos bolseiros portugueses, longe das práticas dos grupos ‘revolucionários’, são ainda o 
produto da escola, muito embora se perceba, nas suas palavras, o surgimento de um modo 
de ser artista no qual a singularidade assume preponderância sobre os ditames académicos. 
 Começa por ser pelos trabalhos realizados pelos primeiros bolseiros portugueses de 
belas artes em Roma, a expensas da Casa Pia de Lisboa, que acedemos a um primeiro retrato 
do lugar dos mestres na formação do artista, e o que isso implica ao nível da fabricação e 
governo do olhar. João Gerardo Rossi, o então director da Academia portuguesa de Belas 
Artes em Roma, estabelecera nas salas do Palácio da Academia um “Gabinete de Pinturas 
originais” que, de certo modo, ‘autorizava’ a mesma Academia, ou seja, conferia-lhe 
legitimidade na sua tarefa de formação de artistas pela ‘galeria’ de génios que se 
apresentavam como modelos194. Para além da galeria, Rossi estabelecera também uma 
biblioteca, na qual três vezes por semana palestrava para os alunos, e na qual existiam não 
somente livros de belas artes em geral, como livros de história, mitologia, alegoria e vidas de 
artistas. À disposição dos alunos, aqueles livros seriam fonte de “excelente instrução” e “um 
meio proveitoso para fugir da ociosidade” (citado em Martins, s/d: 399195). Por outro lado, a 
própria Casa Pia comprara “todos os gessos de Estátuas, e Lavares de Pompeu Battoni, 

                                                
194 Relato do trabalho desenvolvido pelos alunos da Academia de Belas Artes de Roma, entre os quais se contam 
João José de Aguiar, João Caetano Ruivara e José António do Vale (Torre do Tombo, fl 64-66) 
 
195 São neste artigo transcritas cartas dirigidas por Alexandre de Sousa Holstein a Diogo Inácio de Pina Manique. 
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célebre Pintor dos nossos tempos; e de outros Mestres desta linha que paravam dispersos em 
mãos de terceiros, com que se ornou uma grande Sala do Palácio da mesma Academia, e 
servem ao mesmo tempo para o Estudo”196. Para produzir artistas que pudessem chegar ‘a 
grau de perfeição’ e com isso honrar e enriquecer Portugal, tornava-se necessário penetrar na 
região disciplinar dos modos de fazer académicos baseados na cópia dos ilustres.  
 Alexandre de Sousa Holstein, que dirigia os estudantes portugueses na capital 
italiana, escrevia a Diogo Inácio de Pina Manique, dando conta dos progressos dos alunos. O 
‘Cunha’, o ‘Fosquino’ e o ‘Bartolomeu’ faziam “notáveis progressos” e dos dois primeiros 
esperava que adquirissem “um grau superior de merecimento”. O segredo estava na 
‘aplicação’ e no ‘amor’ à profissão. Detectava, no entanto, um problema. O próprio mestre. 
Naquele momento os dois últimos futuros artistas dedicavam-se ao estudo no atelier de 
Labruzzi, que Holstein considerava um “pintor medíocre” (in Martins, s/d: 395). Confiar a 
educação dos alunos da Casa Pia “a alguns Mestres que os têm de dia em suas Casas 
fazendo-os moer tintas, e degrossar as obras” que eles próprios depois acabariam, não abria 
a esperança da superação do mestre (in Martins, s/d: 396). É na solução para o problema que 
uma vez mais somos colocados perante a fórmula então considerada já a ideal para a 
transformação do aluno em artista: 
 

“Ordenei portanto que daqui em diante se não ocupassem em outra coisa 
além da Academia do Nú, se não em copiar continuamente as Pinturas de 
Rafael nas Câmaras do Vaticano, pois não há escola melhor que a imitação, e 
observação das Obras daquele grande homem” (in Martins, s/d: 394). 

 
 Era esta a única prática, a par dos “conselhos de seus Mestres” pela qual se faziam 
“bons Pintores”. A todo o instante era necessário lembrar o ‘aperfeiçoamento’ no Desenho, o 
‘estudo da composição’, a ‘diligência no pincel’, o ‘colorido’, a ‘perspectiva’ e a ‘expressão’. 
Ciência tão vasta quanto as Belas Artes exigia mesmo uma ocupação total do tempo. Nos 
dias santos e feriados e em todos os momentos perdidos estabelecia-se que “estes rapazes”, 
“não só para fugir à ociosidade, e os outros vícios que dela nascem, mas para adquirirem 
Luzes análogas à sua profissão” se dedicassem ao estudo. Sem estudar História e Mitologia 
ninguém se fazia pintor, escultor ou arquitecto. “Sem ler, e meditar as Obras de Winkelman, 
de Mengs, e de tantos outros Santos Padres desta Teologia”, nenhum deles seria artista. Aos 
domingos, o próprio Holstein os fazia realizar ‘Academias’ na sua presença, dando-lhes os 
temas, “e discorrendo sobre o que fazem” conforme o seu conhecimento. “Depois que 
principiou este exercício” assinalava uma diferença ‘notável’ (in Martins, s/d: 394, 395) O 
modo como avaliava a prestação de cada aluno era construído a partir da ideia do dom inato. 
Se os havia com vocação, havia-os também sem a inclinação natural para as artes: “todos 
querem ser Pintores, ainda os que Deus não chama por esse caminho” (in Martins, s/d: 399). 
 
 Quase um século depois, a chegada a Paris dos estudantes portugueses era marcada 
por rituais específicos de ingresso no aparelho académico então vigente, que não diferiam 
substancialmente dos seguidos pela primeira geração de pensionários no estrangeiro. Um 
por um, os bolseiros vão relatando os seus primeiros passos que quase sempre têm por ponto 
de partida a passagem por ateliers particulares de mestres consagrados, como modo de 
preparação para as provas de entrada na Academia de belas artes de Paris. Em carta 

                                                
196 Relato do trabalho desenvolvido pelos alunos da Academia de Belas Artes de Roma, entre os quais se contam 
João José de Aguiar, João Caetano Ruivara e José António do Vale (Torre do Tombo, fl 64-66) 
 



 

447 

particular enviada a António José da Costa datada de 21 de Janeiro de 1868, Soares dos Reis, 
recém-chegado a Paris, sintetiza esses primeiros momentos de admissão em atelier de mestre 
particular, mas que exercia simultaneamente funções de professor na Academia parisiense 
de Belas Artes: 
 

“[...] porque tenho tido bastante que fazer com a minha entrada no atelier do 
professor a quem vim dirigido: pois encontrei tantas dificuldades como os que 
tinham vindo de Lisboa, estes esperaram 3 meses, e eu pouco menos, porque 
só na semana passada fui admitido; mas tudo isto é porque os ateliers dos 
nossos mestres pertencem à escola das Belas Artes, e por isso para ser 
admitido um estrangeiro, em qualquer desses ateliers, é preciso permissão do 
subintendente da escola. [...] Agora o trabalho que tenho, é ir ao atelier desde 
as 8 até à ½ hora, depois, às segundas-feiras, ao curso de Anatomia, às quartas 
Filosofia de Arte; nas tardes em que não há cursos, para a Biblioteca, e assim 
se passa por aqui o tempo” (Reis, 1942: 8).  

 
 Numa época em que, como vimos, se questionava já a validade do ensino académico 
das artes, os nossos bolseiros continuavam a ter como metas a frequência desse regime 
académico e a participação nos Salões de arte como prova maior de reconhecimento do seu 
talento. Aquilo que os definirá como artistas é a própria carreira fundada na visibilidade 
conquistada nos espaços consagrados da arte e a acumulação de prémios. Assim, Soares dos 
Reis, no Relatório do seu segundo ano de pensionato, manifestava a sua desilusão face aos 
resultados obtidos em concurso, mas sem questionar os seus princípios: “foi pouco o tempo 
para me habituar às exigências dos concursos e tirar deles os devidos resultados, porém 
espero, se me for concedido por mais tempo a permissão de aqui ficar, colher valiosos frutos 
no caminho que apenas encetei”197 (Reis, 1868-1871: s/p). Num certo sentido, é a arte 
institucional que continua a enformar o seu devir-artista. Em 1882, publicava-se na revista 
Arte Portuguesa que “o Sr. Souza Pinto, pensionário do governo português, acaba de obter 
mais duas medalhas na Escola de Belas Artes de Paris, sendo uma no concurso de ornato e 
outra no do antigo (desenho)” (Rodrigues, 1882 c: 56). Facto considerado notável porquanto 
a dificuldade em as obter, num meio artístico frequentado por alunos de todos os países, era 
a expressão e a evidência de um talento e do seu reconhecimento oficial. Já em finais da 
década de trinta, e motivado por uma incompreensão total dos princípios que a revolução 
simbólica da arte vinha operando pelo menos desde os primeiros anos do século XX, 
Arnaldo Ressano Garcia discursava na Academia Nacional de Belas Artes contra a ‘pintura 
avançada’ e resgatava precisamente a Escola de Belas Artes de Paris como o exemplo da 
ainda sólida formação que lá se professava a cada futuro artista: 
 

“Nela [Escola Nacional de Belas Artes de Paris], se principia por dar aos seus 
alunos uma preparação artística esmeradíssima, incitando-os sempre ao 
estudo permanente de um equilibrado e perfeito desenho. Quanto mais o 
aluno se distingue pelo seu talento e aplicação, mais se lhe vai exigindo. Assim 
se preparam, sem descanso, durante quatro trabalhosos anos, para poderem 
passar à especialização, portanto à pintura. Aqui, os mestres ainda se tornam, 
talvez, mais exigentes. Obrigam-nos a estudar a natureza, a teoria das cores, o 

                                                
197 Relatório do segundo ano de pensionato, in REIS, António Soares dos (1868-1871). Correspondência e 
Relatórios de António Soares dos Reis com a Academia. [Cota 9]. 
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modelo vivo e os grandes mestres, antigos e modernos. [...] Depois, mas tão 
somente aos mais altamente dotados, dois ou três, perfeitos artistas já, 
senhores de uma técnica segura, apresenta-se-lhes na frente a esperança do 
galardão supremo, para todo o pintor sério e conscencioso: O ‘Grand Prix’ de 
Roma” (Garcia, 1939: 21). 
 

 Esta sua observação vinha responder a todos aqueles que se insurgiam contra uma 
arte de cariz académico, e é a expressão da carreira do aluno-artista e da relação artista-
Estado como a potência máxima de uma arte que se faz para a nação e de uma nação que se 
eleva pela arte. O funcionamento desse sistema encontra-se balizado pelas grelhas 
académicas do olhar e pelos prémios e salões como a imagem de compensação de uma arte 
que se cria em conformidade com o já estabelecido. Os relatórios enviados para o país por 
cada pensionista detalham os diversos trabalhos realizados tendo sempre em vista a 
aceitação nos salões ou a entrada na academia. E não era somente na pintura e na escultura 
que se impunham os trâmites académicos da consagração por meio de medalhas e prémios. 
Também na arquitectura o processo de funcionamento é bem semelhante. Tomem-se as 
palavras de Ventura Terra, em 1893, estudante português na Escola Especial de Belas Artes 
de Paris, no ramo de arquitectura e a sua ‘colecção’ de títulos de reconhecimento: 
 

“Em virtude de ter obtido na Escola Especial de Belas Artes de Paris na 
qualidade de aluno de segunda e de primeira classe da mesma Escola cinco 
medalhas, vinte primeiras menções honrosas, sete segundas menções 
honrosas e sete menções diversas nos concursos artísticos e científicos em que 
tomei parte, como se prova no certificado que tenho a honra de enviar a V. 
Excª; e em virtude de ter seguido de uma maneira assídua durante mais de 
um ano trabalhos de construções em Paris debaixo da direcção de um 
arquitecto do Governo francês, fui autorizado pelo digno Ministro d’Instrução 
Pública e das Belas Artes da nação francesa e pelo conselho superior da Escola 
de Paris a concorrer ao título de arquitecto diplomado pelo Governo francês 
que representa a consagração dos estudos de arquitectura naquela Escola. Este 
título é considerado no meio artístico de Paris como a garantia segura e 
valiosa de quem pode desassombradamente entrar na vida prática” (Terra, 
1893: s/p198).  

 
 Dirigia-se assim ao director da Academia Portuense, solicitando permissão para 
concorrer e mais um ano de pensão. Era este o topo a que aspirava qualquer estudante de 
arquitectura. De entre os cerca de setecentos estudantes de arquitectura da Escola de Paris, 
apenas oito estudantes eram anualmente admitidos. Formados no interior da grelha 
académica, os artistas em formação não pretendem outra coisa que não o de imitarem os 
mestres e de os suplantarem. Uns e outros, professores e discípulos, "jamais escaparam 
completamente à dominação da Escola, cuja necessidade interiorizaram profundamente por 
meio de disciplinas na aparência puramente técnicas ou estéticas, mas tendo todas por 
princípio a submissão à instituição escolar" (Bourdieu, 1989: 261, 262). Todo o processo de 
subjectivação do artista enquanto aluno se prende com as linhas engendradas no mecanismo 
de reconhecimento institucional. Tendo sido admitido em 20 de Agosto de 1890 na Escola de 
Paris, em 1ª classe, Miguel Ventura Terra recebia a 27 de Outubro desse mesmo ano a 1ª 

                                                
198 TERRA, Miguel Ventura (1886-1893). Correspondência/ Relatório de Miguel Ventura Terra. [Cota 9]. 
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menção no concurso de história da arquitectura, por um corpo de construções de um palácio 
arquiménide da Pérsia antiga, e a 1 de Dezembro a 1ª menção em desenho de modelo vivo. A 
sucessão de prémios e medalhas coincidiam com a realização dos próprios trabalhos 
escolares, que eram enviados à Academia do Porto. 
 Cada uma das obras produzidas encontra filiação nas obras dos grandes mestres do 
passado e a cópia, como manifestação do virtuosismo do seu autor, é, quase por osmose, tão 
importante quanto o original guardado nas salas dos museus. Os museus eram o ponto de 
passagem e de fixação. Ao abrir do século eram as palavras de outro pensionista, José de 
Oliveira Ferreira, descrevendo os seus primeiros tempos de Paris: "tenho passado o tempo 
desde a minha chegada aqui, aproveitando-o a ver os museus e grandes obras de arte que em 
todos os museus existem, e com pena sinto o não lhe poder descrever a impressão que tudo 
ainda isto me causa". O sentimento era de um imenso 'espanto' perante a 'grandiosidade' dos 
ilustres. E logo se apresentava ao “Salon com um busto em gesso”, denominado “’tête de 
jeune-homme’ sendo admitido” (Ferreira, 1902: s/p199). Outro pensionário, Constantino 
Sobral Fernandes, detalhava o seu trabalho: "cheguei aqui no domingo e já estou copiando 
um Vélasquez (1,77mx0,92m) que destino à Academia" (Fernandes, 1902-1906: s/p200). Os 
pintores académicos, totalmente formados na escola que tem a cópia por objecto central do 
seu funcionamento, e os grandes mestres do passado como referente da sua aprendizagem, 
obedecem às regras que definem não apenas os objectos legítimos, como os modos de os ver 
e dar a ver. 
 As instruções para pensionistas eram bem claras. Nas regulações de 1903, a propósito 
do concurso que então se abria para um candidato a estudar Pintura Histórica em Paris, 
sublinhava-se a obrigatoriedade de frequência “com toda a regularidade” dos “cursos orais”, 
“exercícios”, “exames” e “concursos da Escola Nacional e Especial de Belas Artes e os 
exercícios e concursos dos ateliers da mesma Escola”. Durante os anos de permanência em 
Paris, o estudante deveria enviar à Academia, ao fim do primeiro ano, “quatro estudos de 
desenho de modelo vivo e do antigo”, “três estudos pintados do modelo vivo e dois 
esbocetos pintados, de composição própria”. Mantendo-se o número de estudos a executar 
no segundo ano, um deles seria “um dorso de grandeza natural” (Academia Portuense de 
Belas Artes, 1903: s/p201). Para o último ano de pensão reservava-se um trabalho cuja 
importância denotava o culminar de uma fase de estudo numa cidade onde a presença dos 
grandes mestres se fazia necessariamente notar: 
 

“Um quadro, copiado do Museu do Louvre que não tenha menos de um 
metro quadrado de superfície, cuja escolha será submetida à consulta da 
Academia” (Academia Portuense de Belas Artes, 1903: s/p). 
 

Para além deste quadro, que enriqueceria o espólio da Academia no que às 
referências do tesouro artístico dizia respeito, um outro quadro, já de “composição própria” 
e cuja dimensão não seria nunca inferior a 1,20m. Ainda assim, a sua aprovação estava 
dependente da submissão prévia, no primeiro trimestre do terceiro ano de pensionato, de 
um esboceto que seria avaliado pelos académicos portugueses. A satisfação plena do 

                                                
199 FERREIRA, José de Oliveira (1902-1909). Correspondência de José de Oliveira Ferreira. [documento 
manuscrito,  Cota 213 - 3º caderno].  
200 FERNANDES, Constantino Sobral (1902-1906). Correspondência do Pensionista Constantino Sobral Fernandes. 
[documentos manuscritos, Cota 213 - 4º caderno].  
201 ACADEMIA PORTUENSE DE BELAS ARTES (1903). Programa de concurso para admissão de um pensionista 
do Estado que deverá estudar pintura histórica em países estrangeiros. [cota 132]. 
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determinado para cada pensionista oferecia a possibilidade de, terminados os três anos de 
estudo em Paris, a bolsa ser acrescida de um tempo suplementar para visita a museus da 
Europa, nos quais seriam realizados mais estudos. Ficariam então os pensionistas de pintura 
Histórica obrigados “a enviar uma boa cópia de um quadro clássico, que não tenha menos de 
1,30 na menor dimensão”, para além dos respectivos relatórios circunstanciados (Academia 
Portuense de Belas Artes, 1903: s/p). 

Do que até aqui ficou exposto percebe-se o funcionamento da arte académica, contra 
a qual se insurgiu todo um grupo de vanguarda, sem que, no entanto, tenham deixado de 
passar pela academia durante um certo período das suas vidas, mantendo-se numa 
“dependência infantilizante pela lógica da competição” e das “expectativas insensatas que 
ela suscita” (Bourdieu, 1989: 259). Em 1892, a propósito da exposição do Grémio Artístico, 
em Lisboa, Fialho de Almeida, depois de analisar as várias obras em exposição, concluía:  
 

“Nenhum esforço para pintar o que os outros não viram ainda, e para fazer 
pintura fora das receitas d’atelier. Discípulos, discípulos, e discípulos! Tal foi, 
nas suas grandes linhas, a Exposição do Grémio Artístico deste ano” 
(Almeida, s/d [1892]: 272). 
 

Anos adiante diria, acerca de Carlos Reis, que “veio de Paris com um impressionismo 
teórico que espalhou na pintura mais pochade do que arte”. Os seus trabalhos chocavam 
pelo “abuso de tonalidades violentas” e por isso nele não via mais do que um “medíocre 
executante”. Daqui concluía o “há muito evidenciado erro parvo de se expedir pintores em 
reforço de estudos a Paris, por conta do governo”. Acusava nesses subsídios das pensões em 
países estrangeiros uma das principais causas da desnacionalização da arte. O que havia sido 
a intenção de “trazer à pintura portuguesa morrente, um pouco de sangue francês que a 
resurgisse” havia apenas melhorado um pouco o savoir faire dos artistas e que lhe dissessem, 
que lhe dissessem um só nome “dum só pintor português cujas qualidades volvessem 
repolidas, amplificadas, virilizadas por qualquer estação em ateliers parisienses!”. Se lá 
haviam entrado estudantes, haviam sido ‘ovelhas’ que não mais saberiam ver por seus olhos. 
E mais, sem imortalidade ou grandeza, estes que se apresentavam agora como mestres, 
apresentavam somente “dotes iguais e irresponsabilidade equivalente” à daqueles que levam 
“no cérebro uma mecânica que em vez de dar horas a coser à máquina, faz pintura” 
(Almeida, 1910: 263-270). 

Vale a pena seguir mais de perto a exposição que Fialho de Almeida tece 
relativamente ao desperdício de dinheiro com os pensionistas no estrangeiro, muito embora 
o tema não tenha sido abertamente discutido na sociedade portuguesa dos séculos XIX e XX. 
O seu desejo era o de uma arte da raça e da nação, não de uma arte perdida nos modos de 
ver parisienses. Era um “escandaloso luxo” continuar-se gastando verbas com as belas artes, 
num país onde o mister de artista era “mais passatempo do que ofício” (Almeida, 1925: 62, 
63). Contra o que Fialho se insurgia, defendendo embora a democratização de uma ‘certa’ 
arte, era contra os primeiros sinais do modernismo português que impunham outras formas 
de ver e de fazer, já não baseadas somente na técnica. Era mais no jogo das formas e das 
cores que, já tarde relativamente à cena internacional, em Portugal se falava uma língua 
pictórica de feição menos académica. Tomem-se algumas descrições dos quadros a concurso 
às pensões Valmor, em 1903, como representantes de uma e de outra escola, a modernista – 
patente no ‘não acabado’ da obra e num menor rigor no desenho –, e a académica – 
sublinhando o domínio de uma gramática legitimada, de temas sabidos e representados com 
a violência devida e da ginástica adquirida num percurso que tem a cópia e o desenho como 
eixos: 
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“Mas o talento do Sr. Santos parece que mais especialmente se comprouve nos 
fundos, curando da cena principal apenas o que em teatro se chama a 
marcação, e as linhas perimétricas, e deixando daquela, demasiado a nú, para 
o detalhe, muitas incorrecções e fraquezas, que num rigoroso exame 
prejudicariam muito o ‘choque d’arte’” (Almeida, 1925: 66, 67). 
 
“Compôs o Sr. Sousa Lopes, como pôde e soube a chacina ofegante que o 
rótulo homérico do seu ponto de concurso lhe acordou, e fê-lo com tal luxo de 
violências, reconstituições anatómicas e nudezas, que o seu quadro parece um 
talho em dia de Páscoas, de tal maneira pernas e braços, cabeças e outros 
miúdos de gente, sangram peles de rosa e cobre vivo [...]. O seu quadro é uma 
verdadeira batalha corpo a corpo, e audácias e não vulgares seguranças de 
desenhista [...]. É evidente este escrupuloso respeito do desenho, este zelo na 
traça de postar anatomias e roupas, descriminar planos, arejar e separar 
repregos vários” (Almeida, 1925: 71-73). 
 

E perante a qualidade reconhecida a Sousa Lopes, que se preparava para deixar o 
país rumo a Paris, Fialho lembrava a ‘ameaça’ que esse destino representava: “ir ao 
estrangeiro e tornar, assimilando mestres e sofrendo toda a vida o freio de processos e 
chancelas, sem nunca se poder fazer maneira própria” (Almeida, 1925: 73, 74). Em vez de 
hábil, queria-o antes ilustre, e que admirasse, mas de longe, os museus e as galerias. E dois 
anos depois, já com Sousa Lopes no segundo ano de pensionato em Paris, diria acerca de 
uma obra sua de lá enviada e exposta na Exposição dos trabalhos escolares de 1906 que, 
“isoladamente, parece cosida e dum desagradável tom que choca a vista”. Em comentário à 
exposição de 1907, a propósito de uma cópia de Van Dyck, existente no Louvre, diria que lhe 
parecia “mole, fosca e vulgar” e “dos quadritos que o catálogo chama ‘estudos e impressões 
do 3º ano de pensionato’, a não ser uma paisagem dos Alpes, que parece o cartaz da Farinha 
Nestlé, e um pequeno claustro italiano, tudo o mais são pochades e apuntos de carteira, menos 
próprios para serem exibidos diante de públicos sem preparo, e que melhor seria tivessem 
ficado à espera de execução mais feita e detalhada” (Almeida, 1925: 123, 136, 137). O que 
daqui se pode ler é que a arte entrava numa ‘crise’. O não acabado ou o excesso de colorido 
são apenas duas das propriedades estilísticas que remetem de imediato o olhar académico 
para o plano do facilitismo por parte do autor. Pelas lentes académicas, os novos ‘modos de 
fazer’ eram vistos como estados incompletos que derivavam da falta de talento e da 
decadência a partir da qual viam a arte dos seus dias. E isto era “o sinal de uma educação 
inacabada, um subterfúgio para se darem ares de originalidade poupando-se à longa 
aprendizagem dada e sancionada pela Academia” (Bourdieu, 1989: 272). 

Havia, no entanto, o posicionamento contrário. Nas páginas da Ilustração Portuguesa, 
os estudantes e pensionistas de Belas Artes adquiriam visibilidade quer por ocasião das 
Exposição das Escolas e Academia, quer pelo seu percurso no estrangeiro. José Campas, 
discípulo de Carlos Reis em Lisboa e do “mestre universalmente apreciado João Paulo 
Laurens e do não menos ilustre Joubert Duval” em Paris, recebia no seu atelier um jornalista: 
 

“José Campas tem realizado em Paris enormes progressos não só na correcção 
do desenho, como no colorido, nas linhas seguras e firmes, na técnica, em 
resumo. Os trabalhos que apresenta são: um tipo de mulher d’Arles e uma 
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paisagem: o rebanho. Envia também seis croquis e dois desenhos cópias do 
natural” (Ilustração Portuguesa, 1910 a: 126202). 

 
Dele ainda se diziam ter qualidade as sanguíneas e no modelo nu mostrava o 

“adiantamento” necessário “num artista moderno”, “sem preocupações exóticas” senão de 
“ser um artista na larga concepção moderna” (Ilustração Portuguesa, 1910 a: 127). 

Procurei aqui expor com mais profundidade, e a partir de posicionamentos 
divergentes, um comum relativamente à formação dos artistas. A escola é vista como a 
instituição legitimadora, a par do museu, do figurino que do século XIX em diante se 
imagina para o artista profissional. No entanto, o ensino artístico de belas artes coloca-nos 
face a face com a problemática relação entre o mestre e o discípulo, sendo que este último, 
para ser livre tem de se libertar do mestre. Qual é o momento? O que se espera que o mestre 
ensine? É ensinável, a arte? Georges Steiner diz que “tem-se defendido que a única forma 
honesta, verificável, de ensino, de autoridade didáctica, é por meio do exemplo. O professor 
demonstra ao aluno o seu próprio domínio da matéria, a sua capacidade de realizar a 
experiência química (o laboratório tem ‘demonstradores’), de resolver a equação no quadro, 
de desenhar com exactidão o modelo de gesso ou de carne e osso no atelier” (Steiner, 2003: 
13). Só o mestre, vivo ou morto, em si ou pela sua obra, se constrói como exemplar. Ele 
próprio é a tecnologia de governo do olhar daqueles que o olham. O que a modernidade 
exige, sem que se questionem os princípios da racionalidade dos mestres, é que se mate os 
mestres, em aparência, para que não sejam eles a ‘estrangular’ os discípulos. Mas a separação 
do mestre, tal como ficou configurada desde finais do século XIX, significava a emergência 
do génio do discípulo, como o deixam perceber as palavras de Fialho: 

 
“Para se ser pintor, como para se ser escritor, o indispensável é um digesto 
filosófico, uma autonomia mental mobilizável por maneira que ela permita ao 
espírito libertar-se em qualquer tempo dos prejuízos da educação anterior, 
podendo abrir, assim armado caminhos novos para esferas sublimes, 
intangíveis, sem perigo do inconsciente hereditário se intrometer, 
prejudicando os haustos da fantasia espontânea, original” (Almeida, 1910: 
271).  
 

Mais importante que tudo é pensarmos como continuam a funcionar essas ideias de 
uma arte que sendo importante para todos, não é, contudo, ensinável. Terminarei este 
capítulo com uma história contada por Almada Negreiros a respeito do pintor francês Henri 
Matisse e propunha que esta se visse na complexidade das linhas que a compõem. Será 
seguida do primeiro momento em que a voz do Estado vem reconhecer esta necessidade de 
‘matar’ os mestres. Ensinar o não ensinável é o lugar do ensino das artes na modernidade 
porque o artista moderno não se vê como o artista académico. Ele imagina-se, como o 
colocou Baudelaire, como um ‘eu’ que vive no mundo, e procura, a cada momento, ser parte 
do mundo. O artista descobre o ‘eu’ e desdobra-o nas suas práticas, mas esse é um ‘eu’ que, 
nas palavras de Deleuze, se vê diagramatizado, quer pela sua relação com o poder, quer pela 
sua relação consigo, na intersecção de qualquer olhar para dentro de si com “todas as 
técnicas das ciências morais e das ciências humanas que vão formar um saber do sujeito” 
(2005: 139). Mas se esse ‘eu’ para se afirmar precisa desesperadamente ‘matar’ o mestre, não 
consegue nunca imaginar-se sem imaginar essa figura do mestre contra a qual se opõe, 
porque é o mestre o lugar do desejo. A relação moderna mestre-discípulo mantém o 
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princípio de verticalidade académico, situando a resistência numa simples inversão da 
hierarquia: 
 

“Isto de ser moderno é como ser elegante: não é uma maneira de vestir mas 
sim uma maneira de ser.  
Ser moderno não é fazer a caligrafia moderna, é ser legítimo descobridor da 
novidade.  
O pintor Henri Matisse manteve durante anos uma academia, até que um dia 
e sem dizer nada a ninguém, a abandonou para sempre. Entretanto, os seus 
discípulos continuavam a esperá-lo para o prosseguimento das suas lições. 
Intrigados de princípio, depressa compreenderam que o mestre alguma coisa 
lhes queria significar com a sua ausência.  
Um dia um discípulo encontrou-o a pintar um porto de mar. 
Porque nos abandonou mestre? 
Porque, depois de tantos anos de academia não consegui nunca que um só dos 
meus discípulos fizesse um traço, uma linha que fosse sua. 
Tinha razão Henri Matisse. O seu apostolado da arte produzia, afinal, nos seus 
discípulos um resultado igual ao que ele tão decididamente combatia. E assim 
a sua experiência levou-o à mesma conclusão de Picasso: Não há discípulos, 
há só mestres. 
O erro do que estuda não é sofrer as influências dos mestres mas sim ficar 
preso da influência de um único. 
É a nossa admiração pelos vários mestres que melhor pode conduzir-nos ao 
descobrimento da grande novidade: a nossa personalidade” (Negreiros, 2006: 
156). 
 

A grande novidade, a grande naturalidade que dificilmente hoje questionamos, é o 
nosso próprio sujeito: o nosso ‘eu’ psicológico, invenção da interioridade, invenção da 
modernidade. Em 1911, a Reforma das Escolas de Belas Artes vinha colocar termo às pensões 
no estrangeiro e substituí-las, antes, por bolsas de viagem. Tomem-se as palavras que então 
se deram à estampa e veja-se como a tecnologia do génio não morre com a morte do mestre: 
 

“A prática universal tem mostrado que, uma vez o artista feito, o contacto 
excessivo com um mestre é antes prejudicial que vantajoso. Chegado ao 
momento em que começa a possuir o seu métier, um artista deve fazer-se com 
impressões de todos, e só as muitas sugestões, variadas e boas, podem evitar-
lhe, pela comparação cuidada e reflectida, o deixar-se absorver inteiramente 
pelo mestre que segue e o entusiasma. Aprende assim, dos processos dos 
artistas cujas obras admira, só o que é fundamental (e que já vagamente sabia 
da sua educação na escola), e, o que é talvez mais importante, educa 
simultaneamente a sua alma na magnífica lição espiritual que essas mesmas 
obras certamente lhe dão. Os pintores e escultores, sem desprezar o ensino 
que têm a colher das obras dos grandes artistas de todos os géneos, irão, 
sobretudo, ver e estudar as obras dos mais ilustres mestres das suas 
especialidades e aprenderão com eles, como se é grande pela sinceridade e 
amor da verdade, e como a solidez da construção é sempre essencial à 
durabilidade do que se constrói” (decreto nº 124, de 29 de Maio de 1911). 
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A crítica portuguesa a uma arte de elites  
 

“É estranho e causa perplexidade que, por via da confusão generalizada e do 
ludíbrio, se siga um lapso de tempo em que, noutros domínios, se tenha 
derrubado a maior parte dos privilégios e da exclusividade mas que, ao mesmo 
tempo, se tenha aceite que a arte passasse a ser privilégio exclusivo de uns 
poucos em detrimento do direito natural de todos e que, quer os enganados 
quer os que enganaram não se tenham, globalmente, apercebido do que 
estavam a fazer” 
(Morris, 2007 [1882]: 28). 
 
"O que Bermudes não quer, o que os Bermudes não querem (Bermudes é uma 
palavra que está, deliciosamente, no plural...) é que a Arte portuguesa passe a 
ter a plasticidade que ainda não tem, que só a juventude do Espírito lhe pode 
dar. [...] Vejamos agora o que nós queremos. Em fórmula, em síntese, nós 
desejamos que a Sociedade Nacional de Belas Artes pertença, como é de 
direito, a todos os artistas. Artista, porém, não é só o Criador, é todo aquele 
que resolve a sua vida em Arte" (Ferro, 1987 d : 316). 
 
“Português, atenção! 
É a ti próprio que nos dirigimos. Vimos propor-te a tua liberdade! Escuta: [...] 
Sabemos bem o extraordinário valor das tuas energias espontâneas mas 
também sabemos como as desperdiças inutilmente. Quando gastas as noites no 
alcool ou no mal estar dessa tua ignorância [...]. Hoje porém é ocasião de te 
falarmos. Escuta: OS BAILADOS RUSSOS estão em Lisboa! Isto quer dizer: 
Uma das mais bellas étapes da civilização da Europa moderna está na nossa 
terra! A ti não te educaram, razão porque não existe em ti o sentido de 
consequência e de dedução que facilitariam o teu espírito para a disciplina das 
novas sensibilidades, porém, OS BAILADOS RUSSOS dispensam-te de 
qualquer preparação literária ou artística para compreenderes facilmente a sua 
grande missão educativa” (Negreiros, 1917 b: 1). 
 

Aquilo que agora se colocará ao leitor é um outro plano discursivo no qual as artes 
foram sendo elaboradas como matéria que teria de se fundir com a vida. A questão será 
colocada a partir de um conceito desenvolvido por Jacques Rancière (2010 a), a partilha do 
sensível, a propósito das relações entre a política e a estética. Para Rancière a estética é um 
recorte de tempos e de espaços, daquilo que é visível e daquilo que é tornado invisível, que 
define sempre o que é visto e o que é dito acerca desse visível, mas também, 
acrescentaríamos, dos modos como o invisível é também ele modelado nesses recortes de 
tempos e de espaços. É neste sentido que abordarei aqui a questão da democratização da arte 
e, por outro lado, do carácter elitista em que o seu território se foi recortando, a partir do 
cruzamento de discursos que se posicionam quase sempre como contrários, muito embora 
sem que questionem, uns e outros, a razão a partir da qual se torna pensável essa 
configuração do espaço democrático para as artes, ou o seu oposto. Num e noutro caso trata-
se da formação de comunidades. Uma que se imagina como uma comunidade através da 
criação de uma escrita de um comum, a outra, a partir de uma comunidade de eleitos. Se a 
primeira consegue derrubar esse mito dos 'escolhidos' e dos 'herdeiros', não deixa, no 
entanto, de assentar a sua razão de ser numa suposta narrativa de salvação a partir da arte. 
Daqui avançarei para uma outra questão que se relaciona com esta última e que, no plano 
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discursivo, consistiu numa oposição feroz entre modernistas e 'anti-modernistas'. Muito 
embora se julguem também os representantes de uma e de outra facção em diferentes lados 
do campo da batalha, partilham entre si esse mesmo campo, ou seja, actuam sobre uma zona 
de não pensado. Entre eles segue inquestionável o regime de singularidade da arte, das suas 
formas de visibilidade, modos de produção e práticas. A potência da arte é suspendida das 
grelhas que lhe possibilitam a origem. Veremos então concorrerem posicionamentos 
diversos: aquele que desmistifica a figura do artista, o que dá à obra e à sua exposição o lugar 
do sagrado na representação do invisível, aquele que busca na tradição o refreamento do 
presente e ainda o que procura superar o presente lançando-se continuamente num futuro 
que está em constante anulação. 

A questão da arte elitista ou da democratização da arte entrou na arena de discussão 
em Portugal a partir de autores como Joaquim de Vasconcelos ainda na segunda metade do 
século XIX, muito principalmente na defesa de um ensino artístico para todos os escolares 
portugueses. Mas logo à entrada do século XX o campo de acção da discussão alargou-se 
para lá da instituição escolar, embora com ela tenha mantido elos de ligação. O mais forte 
deles encontrava-se na estagnação de que se acusava o estado do ensino académico de belas 
artes, quer por aqueles que, sentindo-se 'ameaçados' na sua cultura legítima, defendiam um 
regresso a moldes académicos mais rígidos, quer pelos que no regime académico só 
entreviam o bolor dos tempos. Fialho de Almeida foi um dos escritores que ao abrir do 
século XX se insurgiu contra o carácter elitista da arte em Portugal. Se a feição dos tempos 
era democrática, que razão, então, justificaria que a escultura e a pintura de óleo 
permanecessem “num pé de aristocracia”? O seu posicionamento, claramente defensor de 
uma arte académica na execução, denunciava, por outro lado, o isolamento a que esta se 
prestava “em palácios de ricos, galerias de museus e edifícios públicos monumentais”. Esse 
destino para as obras de arte transformava-as em parasitas da riqueza (Almeida, 1910: 146). É 
em Barbear, Pentear – Jornal d’um vagabundo que dedica todo um capítulo, a propósito de uma 
exposição de Silva Gouveia na sala Bobone, à ‘arte democratizada’. 

O seu pensamento enquadrava-se nas ideias defendidas ainda no segundo quartel do 
século XIX por William Morris. Para Morris, o prazer não poderia ser desligado da vivência 
dos espaços e da utilização dos objectos. Uma das principais funções da decoração consistia 
no apuramento dos sentidos anestesiados (Morris, 2003: 25, 26 [1877]). Fialho de Almeida, 
também por seu lado, estava convicto de que “enquanto o culto das artes” não descesse “aos 
infinitamente pequenos da existência”, a democratização da arte não seria mais do que uma 
ilusão. As suas considerações denotavam uma compreensão alargada do problema e não se 
furtava a uma crítica cortante. Do que se falava era da possibilidade da arte inundar a vida, 
ou seja, de uma outra distribuição política do sensível que abrisse o espaço da experiência da 
arte:  
 

“Enquanto não estiver no papel que forra a casa, no recosto da cadeira, no pé 
da banca, na sobreporta modesta, na padieira e na balaustrada da varanda, na 
faiança da mesa, na cercadura do mantel, nos cabos do talher, no rodapé, no 
friso, no candeeiro e no abatjour, no estofo da bata, no apanhado da cortina, no 
lampeão da rua, na fachada do prédio, na perspectiva da praça, na cenografia 
do parque, na estátua pública e na fonte, no banco de square, no toldo do 
balcão, na mancha harmoniosa do cartaz, no disposto da vitrine, na beleza da 
gente, na graça do dizer, na elegância do vestir. [...]. E esta conquista 
formidável, a democratização das artes sob os aspectos duplos do 
embelecimento da vida e nobilitação do ser moral, é que convém, nestas 
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sociedades pretas, burras, broncas, iniciar, violentar, realizar, a todo o transe!” 
(Almeida, 1910: 147, 148).  
 

O resto do texto foi aproveitado para avançar com os incontornáveis mitos que 
rodeavam a figura do artista, eivados das ideias românticas do génio, artistas que de resto o 
escritor duvidava que existissem em grande número e de verdade, em Portugal.  

Os pintores e os escultores portugueses, aos olhos de Fialho, levavam mais uma vida 
de amadores da arte do que de artistas. Havia que averiguar com rigor o número de horas 
dispendidas com o trabalho e o preço resultante da sua venda, comparar, ainda, o valor 
económico do ofício de pintor ou de escultor com o de escritor, e dessas ponderações 
resultaria o lugar de ociosidade dos artistas portugueses, que em nada elevava o estatuto da 
arte e a fazia permanecer distante da sua função social. Se “dez horas de pincel sobre dois 
palmos de lona” poderiam rondar os 300$000 reis, tanto quanto o valor máximo que um ano 
dedicado à escrita de um livro poderia render a um escritor, então ficava bem claro que esses 
pintores e escultores poderiam dedicar meia vida à ociosidade (Almeida, 1910: 149). É já a 
propósito de um Concurso de Pintura Histórica que Fialho conclui que “criar artistas entre 
nós é fazer desocupados”. Via a pintura como um “disfarce à vadiagem” (Almeida, 1925: 84). 
O escritor convergia para uma linha de pensamento que transversalmente marcou o 
pensamento pedagógico português quando se tratou de discutir a necessidade da 
aprendizagem das artes na escola, nomeadamente ao nível de um desdobramento das artes 
nos diversos ofícios. Traça um quadro em tudo semelhante ao que veremos desenvolver-se já 
de seguida nas palavras de Leal da Câmara, a propósito do ensino técnico. Era sob a forma 
de pergunta que deixava transparecer toda a sua indignação: 
 

“Não se convencerão um dia esses pobres bichos d’artistas, que mesmo para o 
orgulho do nome e recompensa pingue do trabalho, preferível se faz 
industrializar o ofício um pouco, descer à rua e encontrar para a arte papel 
social que a reintegre no quotidiano da vida, do que ficar para sempre à 
espera que os Júlios II do Páteo do Thorel, e os Leões X do Largo de Andaluz, 
se lembrem de fazer para os Médicis mais túmulos, e para a Capela Sistina 
mais frescos onde a Renascença do Largo de S.Francisco dê patadas  nos astros 
e ponha num chinelo velho a italiana?” (Almeida, 1910: 149). 

 
Leal da Câmara discutia a linha de separação traçada entre aquilo que seriam as belas 

artes  e as artes industriais. A conclusão a que chegava era que não deveria haver senão uma 
arte. Atente-se ao modo como este professor de desenho ornamental na Escola Industrial 
Fonseca de Benevides também ele se refere à necessidade de democratização da arte: 
 

“Não há senão uma Arte que é, ao mesmo tempo industriosa e grande, uma 
arte que se emprega a dar encanto à vida, multiplicando as belas formas e 
expressando os mais belos pensamentos” (Câmara, 1924: 231). 

 
Em sua defesa resgatava os nomes de William Morris, Proudhon, Léon Laborde, 

Prosper Merimée e Melchior de Vogué e referia-se às reacções intransigentes que mesmo 
estes grandes nomes tinham que suportar face à tentativa, por parte de pequenos grupos, em 
manter em estado de rarefacção o núcleo da produção artística, “chegando até ao privilégio 
que só pode ser concedido a certos e determinados indivíduos e excluído aos restantes”. Se 
por um lado concedia um lugar às aptidões individuais de cada sujeito, não era menos 
verdade que via no ensino e no ‘metodismo’ cultural “a compreensão da arte”. Afigurava-se-
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lhe que, por um lado, era a “transformação da Arte em um privilégio de certas classes” e, por 
outro lado, “a eclosão espontânea de artistas que se desenvolvem por auto-cultura, quando 
saídos de classes não preparadas” que perpetuava a ideia tão comum “de que a Arte é mais 
uma aptidão e um dom do que a lógica evolução de conhecimentos estéticos em espíritos 
capazes de os deter e fecundar" (Câmara, 1924: 231). No seu discurso surge a tentativa de 
desmistificação do poder criador do artista, embora não negando a possibilidade de 
existência de inclinações naturais, através da introdução da educação como potenciadora de 
uma familiaridade cada vez mais acentuada com a arte. No entanto, não era vocação da 
educação artística na escola formar artistas. Mas se era verdade que “ninguém vai pedir às 
escolas Rubens ou Bachs, Canovas ou Goethes”, pelo contrário, todos lhe poderiam pedir “os 
elementos iniciais que proventura tornarão possíveis as prometedoras florações de génios 
assim” (Vargas, 1913: 211). 

Sob o título de Arte na Escola, Afonso Vargas publicava a crítica aos ‘eleitos’, esses que 
defendiam que a arte era “flor para os raros apenas” e que, em democracia, construíam nada 
mais nada menos do que uma ‘aristocracia fechada’, na qual só tinham ingresso 
“privilegiadas criaturas marcadas por algum selo especial” Eram eles os snobs e os imbecis 
(Vargas, 1912 a: 112). A distinção a que era votada a arte, por uma obnubilação dos meios de 
aquisição dos capitais culturais, reservava-a como um privilégio a ser desfrutado pelas elites, 
ou seja, como um território por excelência a partir do qual se fariam derivar todas as 
distinções que serviriam de base à classificação de tipos de pessoas. Do ponto de vista social 
existiriam duas ‘castas antagonistas’: os que compreendem e os que não compreendem 
(Bourdieu, 2007: 34). “Se alguém pergunta”, escrevia Fialho, “por que é que a Academia não 
divulga em edições baratas esses belos livros de educação pública, tabernáculos da glória 
portuguesa, ninguém atina com resposta a dar, satisfatória”(Almeida, 1910: 166). A sua 
acção, portanto, na vida social, era igual a zero. “O livro barato”, esse que entre os 
portugueses tinha “preços de luxo”, tal como “os lugares de teatro”, constituía-se como um 
bom ponto de partida para “aclimar e propagar entre a multidão o gosto das publicações 
periódicas, das ilustrações e magazines educativos, dos desenhos murais, etc”. Revelava a 
convicção de que desta plataforma se atingiriam um dia “as democratizações ruskianas da 
arte” (Almeida, 1910: 165). Mas o problema da democratização da arte, relacionado que 
estava com as questões dos privilégios inatos, havia já sido colocado um século antes pelo 
pintor Vieira Portuense. Tomem-se as suas palavras de democratização e propagação do 
‘gosto’ artístico no ano de 1803: 
 

“À falta de uma boa Escola abastecida de copiosos exemplares, se deve 
imputar a raridade de insignes Pintores em algumas Nações, e de nenhuma 
sorte à desigualdade dos talentos, que em todos os homens são com pouca 
diferença iguais: os homens são capazes de tudo, se sentem necessidade de o 
ser” (Junior, 1803: 6, 7). 

 
A partir da segunda metade do século XIX é o reverso  desta imagem que irá compor 

a ideia de que as belas artes e os ofícios jamais se intersectarão. Umas e outros dizem respeito 
a diferentes funções e tipos de sujeitos. Mas o que num tom que soaria até nos nossos dias 
provocativo nos diz Vieira Portuense é que “os talentos são hábitos, os hábitos assentam em 
certas associações de ideias”. O método correcto e produtivo baseava-se unicamente numa 
aprendizagem que tivesse por base “excelentes exemplares”, capazes de produzir “no 
espírito do novo Pintor felizes associações” (Junior, 1803: 7). Daí em diante abria-se toda a 
avenida de possibilidades de excelência. 

Ou não. Fique agora o leitor com o discurso de sentido contrário: 
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“Não julgueis que tenho a ilusão de supor que a arte se pode popularizar, pois 
entendo que o gozo espiritual perfeito duma obra de arte, erudição e ciência, 
só é dado a poucos, aos eleitos; partilho da opinião de Goethe, de que ao povo 
devemos dar apenas os resultados da ciência, da filosofia, da política, sendo 
puro devaneio pretender fazer de homens vulgares sábios, filósofos ou 
políticos” (Ramos, 1932: 22).  

 
O discurso do Ministro da Instrução Pública, Gustavo Cordeiro Ramos, iria lançar-se 

no lugar do génio e fechar-se no lugar de distinção de um senso estético, único operador de 
uma natureza distinta nela mesma. Não o entendia nem como 'monstro' nem como 'milagre', 
mas era o seu poder inexplicável que os colocava, aos génios, no templo da admiração. De 
facto, o seu discurso era o de uma teologia profana. O poder da arte era remetido para o 
lugar do génio enquanto uma tecnologia de governo. Dirigindo-se a um público 
maioritariamente constituído por artistas, a partição do sensível tornava-se evidente. "Sois 
vós artistas", continuava, "o escol, a nobreza intelectual, a cuja guarda vigilante estão 
confiadas as coisas do espírito. Representais, conforme dizia Novalis, o irrepresentável, 
vedes o invisível, tocais o impalpável" (Ramos, 1932: 25). Era este o mundo da inefabilidade 
que resistia à explicação. Quer os ‘dons’ quer os ‘gostos’ são espécies que unem e separam. 
Contêm em si os duplos gestos do medo e da necessidade de legitimação de uma narrativa 
que se transforma em linha operadora da exclusão. O mesmo é dizer, argumenta Bourdieu, 
que “os jogos de artistas e de estetas e suas lutas pelo monopólio da legitimidade artística 
são menos inocentes do que possa parecer: não há luta a propósito da arte cujo pretexto não 
seja, também, a imposição de uma arte de viver, ou seja, a transmutação de determinada 
maneira arbitrária de viver em maneira legítima de existir que, por sua vez, atira qualquer 
outra maneira de viver na arbitrariedade” (Bourdieu, 2007: 57). 

Centremos agora o problema num outro local, não propriamente de defesa de uma 
arte para a elite ou de uma democratização da arte, mas antes o de uma arte de elite e o seu 
contrário, este último encontrando expressão no espírito daqueles que se auto-intitulavam 
modernistas. Era também no mesmo ano de 1932 que José de Figueiredo, presidente da 
Academia Nacional de Belas Artes, resgatava o passado como forma de refrear o presente. 
Perante a 'crise da arte', reportava "cada vez mais necessário que os artistas de hoje não 
ignorem os grandes mestres do passado, aqueles em cuja obra possam colher a dupla lição 
de exaltação e humildade que toda a verdadeira obra de arte encerra" (Figueiredo, 1932: 31). 
Defendia o regime poético das artes, aquele assente nas belas artes, nas maneiras de fazer 
bem e no gosto pela imitação. Em sua opinião, a arte era uma só, a não ser aquela que se 
dizia arte e não era senão 'moda': 
 

"Para corroborar mais o que dizemos, não é necessário firmarmo-nos em 
clássicos como Poussin, a quem só interessavam os grandes artistas da 
Renascença, entre eles Rafael e Ticiano, embora para o pintor francês nenhum 
destes valesse nada ao lado dos mestres da velha Grécia; nem tampouco 
lembrarmos o eterno e sempre moderníssimo Miguel Ângelo passando dias e 
noites a copiar as mais belas estátuas da Antiguidade que a terra romana 
revelava então, dia a dia, aos homens" (Figueiredo, 1932: 32). 

 
Importa sublinhar que este discurso se estabelecia no seio da academia e que nele 

estava contido o medo de uma desordem que a nova ordem do pensar e do fazer arte vinha 
questionar. Neste sentido, as obras de arte pertencentes a essa galeria de génios tomavam-se 



 

459 

agora não apenas como o elemento capaz de engrandecer a nação, mas cada sujeito em 
particular, e era, portanto, na mobilização dos exemplum que se encontrava um lugar 
estratégico de defesa contra o 'novo'. A arte académica, como a arte da academia, era uma 
arte assente na tradição. Tomavam-se por modelos artistas como Delacroix, Velasquez, El 
Greco ou Goya: 
 

"Quanto a Delacroix, esse não se contentou em estudar a obra dos grandes 
artistas, para o que entremeava trabalhos da importância das suas admiráveis 
decorações da Biblioteca da Câmara dos Deputados, de Paris, com constantes 
visitas ao Louvre, onde passava horas seguidas a olhar e estudar as obras 
primas do célebre museu francês. [...] E se quiséssemos continuar a citar 
nomes de artistas cuja aprendizagem teve essa boa base, nunca mais 
acabaríamos. Nenhum dos maiores, por mais individuais que tenham sido, 
chamassem-se eles Velasquez, Tintoretto, Greco ou Goya, escaparam à regra" 
(Figueiredo, 1932: 33).  

 
Na segunda metade do século XIX português a obrigatoriedade da cópia e do estudo 

dos mestres não era sequer questionada pelos estudantes aspirantes a artistas. O estudo do 
naturalismo de inícios do século XX vinha introduzir, em sua opinião, a transitoriedade da 
vida e abalar a solidez da academia. O resultado estava à vista e era 'lamentável'. Para o 
poeta e pintor Almada Negreiros, José de Figueiredo era simplesmente um 'imbecil' (1993: 
21). Na ordem do dia estavam as duas correntes: os anti-modernistas e os modernistas: 
 

"Não sabemos história só conhecemos da Vida que passa por Nós. Eles têm a 
Cultura. Nós temos a experiência - e não trocamos!" (Negreiros, 1993: 22). 

 
A uni-los, achava-se a narrativa de salvação na qual concebiam a arte:  

 
"Portanto, começa já hoje, vai à Exposição na Liga Naval de Lisboa, tapa os 
ouvidos, deixa correr os olhos e diz lá que a Vida não é assim? Não esperes, 
porém, que os quadros venham ter contigo, não! Eles têm um prego atrás a 
prendê-los. Tu é que irás ter com eles. Isto leva 30 dias, dois meses, um ano 
mas, se tem prazo, vale a pena seres persistente porque depois saberás 
também onde está a Felicidade" (Negreiros, 1993: 23). 
 

 
Nos textos de intervenção, Almada dizia-se um português que queria continuar a ser 

português mas numa pátria que o merecesse. Esse Portugal havia chegado ao mais alto 
ponto da impotência criativa. "Vós, oh portugueses da minha geração, nascidos como eu no 
ventre da sensibilidade europeia do século XX criai a pátria portuguesa do século XX" 
(Negreiros, 1996: 32). Nas palavras de Fialho de 1910, ficava registado o cenário das 
exposições portuguesas de Belas Artes, que pareciam conter obras todas elas “exercidas por 
autómatos”, “feitas de cór, no entreacto de preocupações de vida mais urgentes” (Almeida, 
1910: 257). 

Em 1935, na Sociedade Nacional de Belas Artes, O Secretariado de Propaganda 
Nacional inaugurava a primeira exposição de Arte Moderna em Portugal. António Ferro 
diria que "os artistas portugueses queixaram-se, durante muito tempo, da indiferença ou 
desprezo dos governos pelas suas aspirações e realizações". Percebia as queixas como 
absolutamente fundamentadas. "O Estado português vivia, sem dúvida, à margem dos 
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problemas do Espírito, das verdades eternas da Beleza". Em todas as práticas artísticas, um 
único estado, o de 'marasmo'. Reportava a resistência aos novos olhares "de novas linhas e 
cores". "Dir-se-ia", continuava António Ferro, "que para nós só existem os novos, os 
inquietos, os audaciosos" (Ferro, 1963 b: 149, 150). E era a partir do futuro que também ele 
estabelecia a possibilidade de governo do presente naquela que então se afirmava como a 
Política do Espírito: "o futuro é a nossa matéria-prima, o barro com que trabalhamos" (Ferro, 
1963 a: 127). 

Anos antes, em 1921, já Ferro se insurgia contra aqueles que tentavam a todo o custo 
preservar uma cultura artística assente num panteão de génios e que não deixavam que o 
futuro chegasse à pátria. Os da 'nova geração' não se acanhavam em assumir para si o papel 
de transformadores, de revolucionários, daqueles que fariam de Portugal um país 
contemporâneo dos países mais progressistas da Europa. Era a propósito da recusa de 
entrada, a um grupo dos 'novos', na Sociedade Nacional de Belas Artes, que o ex-editor de 
Orpheu falava em insulto para com a pátria "sem reparar que é muito grave estar 
deprimindo, nesta hora de descrença, as gerações que se estão formando, todos aqueles que, 
constituindo o dia de amanhã, representam a única esperança de Portugal" (Ferro, 1987 e: 
320, 321). A questão era simples e gravitava em torno daquilo que era ser artista moderno ou, 
por outro lado, permanecer eternamente preso nos moldes académicos do século XIX. O que 
era ter obra visível?: 
 

"Arquitectar em Lisboa o que já está feito noutra parte? É fazer monumentos 
para uma terra sem nunca lá ter ido? É ser gato-pingado de artistas passados? 
Ou é andar sempre na conquista do novo, andar sempre encharcado de sonho, 
não estar nunca satisfeito consigo, ter uma ânsia constante de perfeição [?] [...]. 
A nossa obra que é para a vida enquanto a vossa é, quando muito, para os 
museus... O quê? É só isso? Pretextos de molduras, rotundidades anatómicas, 
florzinhas e nabiças?" (Ferro, 1987 e: 322). 

 
Os consagrados, dizia António Ferro, metiam medo, como os mortos. Para este autor 

da Política do Espírito203, – que seria o ponto de encontro dos artistas modernistas portugueses 
com o Estado Salazarista –, que se auto-definia a ele próprio como “um cartaz espantando a 
multidão” e de prosa tal qual “um automóvel de carrosserie vermelha, que passa a buzinar, 
atropelando tudo”, a cultura do magazine era a mais bela cultura (Ferro, 1987 a: 20). “O 
magazine é a espuma da vida, tudo quanto ela tem de branco, de rendilhado” (Ferro, 1987 b: 
29). António Ferro dizia viver na sua época, como Almada, e não compreendia “de modo 
algum, a saudade doentia das outras épocas, a nostalgia das idades mortas, certa ronda de 
fantasmas, lamurienta e sinistra que anda para aí – fox-trot de esqueletos mutilados... Ter 
saudades dos séculos que morreram é ter vivido nesses séculos, é não ser de hoje, é ser 
cadáver e andar a fingir de vivo (Ferro, 1987 c: 203)”. A António Ferro e à corrente de 
modernistas não interessavam nem as escolas nem as tradições, interessava, isso sim, 
derrubar essa ideia de academia e de academicismo a partir de um posicionamento de 

                                                
203 “Política do Espírito não é apenas, repetimos, fomentar o desenvolvimento da literatura, da arte e da ciência, 
acarinhar os artistas e os pensadores, fazendo-os viver numa atmosfera em que lhes seja fácil criar. Política do 
Espírito é aquela que se opõe, fundamental e estruturalmente à matéria. Política do Espírito, por exemplo, neste 
momento que atravessamos, não só em Portugal como no Mundo, é estabelecer e organizar o combate contra 
tudo o que suja o espírito, fazer o necessário para evitar certas pinturas viciosas do vício que prejudicam a beleza, 
a felicidade da beleza” (Ferro, 1963 a: 125). Para um enquadramento histórico co campo cultural no período do 
Estado Novo, veja-se ‘Os anos de Ferro. O dispositivo cultural durante a ‘Política do Espírito’ 1933-1949’, de Jorge 
Ramos do Ó. 
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vanguarda. Os dois termos opunham-se pela negação um do outro, sem que se fosse fundo à 
análise da sua possibilidade de existência. Ambos se fundavam numa crença profunda na 
existência do mundo da arte como um mundo de excepção e capaz, do ponto de vista 
político, construir uma imagem para a nação. O que agora transparece nas palavras de 
António Ferro é o ‘eu’ do artista moderno, a eterna criança do século baudelariana, o homem 
mergulhado no seu tempo: 
 

“O que interessa é a autenticidade, a sinceridade, a vida interior que se 
exterioriza, que se revela na própria pincelada desastrada, até na composição 
decomposta. Preferimos de longe o artista ambicioso que ‘ensaie’ 
constantemente, sem desprezar a lição do passado, alguma coisa de novo 
ainda que falho, ao discípulo obediente que reproduz até à monotonia, até à 
náusea, as mesmas frutas alvares, as mesmas marinhas sem sal, as mesmas 
ciganas sem buena-dicha, as mesmas crianças sem infância...” (Ferro, 1963 b: 
151). 

 
Durante o seu período à frente do Secretariado de Propaganda Nacional e depois no 

Secretariado Nacional de Informação, Ferro afirmava que pretendia através da arte, iluminar 
a nação. E à sua saída expressou a guerra que havia declarado, desde o início da sua acção “a 
certas naturezas mortas, já putrefactas, aos quadrinhos mimosos, àqueles velhos em que as 
barbas são sempre postiças, a certos interiores sem vida interior, aos retratos demasiado 
parecidos”, enfim, a tudo quanto fosse “convencional”, “habilidoso” e simples “prenda de 
família” (Ferro, 1949 c: 30). 

Era agora a vez de Arnaldo Ressano Garcia, a chegar à década de quarenta, a 
vociferar em desfavor do "desgraçado caminho" que tomava a pintura "impropriamente 
chamada avançada" e que mais não era do que um "regresso repugnante para a selvajaria, 
glorificando-se a ignorância e a degenerescência, verdadeira afronta, não só para os artistas, 
como para toda a humanidade". Situava-se num plano de defesa de uma arte nacional e 
elevada, isto é, uma arte assente quer no talento, quer no estudo. Para se ter talento era 
necessário ter inteligência, mas para ser artista, ter também ‘sensibilidade artística’. Esta 
sensibilidade, que se fazia mostrar em cerca de quatro indivíduos em cada cem, 
transformava os primeiros em ‘dotados’ (Garcia, 1939: 3-7). Para justificar o posicionamento 
que de seguida desenvolveu, da crise em que a arte entrava ao desvincular-se dos princípios 
académicos tradicionais, começa então por construir o edifício da genialidade a partir da 
invariável da precocidade na iniciação: 
 

“Esta sensibilidade não é difícil de conhecer. Denota-se logo nas crianças. 
Aquela que deixa os brinquedos, e se prende a observar um bom desenho ou 
quadro, e que compreende um ligeiro, mas sugestivo, esquisso, é porque 
possui tão rara sensibilidade” (Garcia, 1939: 7). 

 
Mas aos seus olhos tornava-se necessário o estudo, “iniciado muito cedo, desde 

criança, dando inteira liberdade de tendências, no respeitante à técnica, para não se lhe 
influir na personalidade”. Todo o grau da exigência deveria recair no desenho porque “para 
se ser artista tem que se saber desenhar impecavelmente”. E não somente o “desenho puro” 
mas todas as ciências auxiliares com ele conectadas: geometria, entrar na história da arte e 
nos museus, observar e compreender “os grandes Mestres”. Estava feito o ponto a partir do 
qual se empreenderia o ataque aos “bandos dos iconoclastas da arte”, esse vírus que, 
propagando-se, se tornaria ‘nefasto’ ao país. Paris era um bom exemplo da ‘insensibilidade’, 
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da ‘asneira’, do não talento e do não saber, “da decadência e do desequilíbrio nas artes do 
desenho, da pintura e escultura: “os pintores passam a preocupar-se mais com nebulosos 
princípios teóricos e literários, do que com o bom manejo do pincel e das tintas” (Garcia, 
1939: 7- 10).  

Tal evidência só o levava a concluir que se vivia num período de alucinação. O 
período dos ‘cubistas’, dos ‘esferistas’, dos ‘triangulistas’, dos ‘abstraccionistas’ e dos 
‘expressionistas’, dos ‘super-realistas’, e ainda dos ‘sub-conscientes’ e dos ‘futuristas’. Em 
suma, indivíduos sem aptidão alguma para as artes, que impediam a possibilidade de um 
futuro para a arte. E tudo se devia à fórmula internacionalismo-anomia. Noutros tempos, 
“no tempo dos que eles chamam atrasados” uma nação satisfazia-se com “meia dúzia de 
grandes artistas”, os quais, no máximo, rendiam “2 a 4 grandes obras” por ano. “Hoje na 
fauna dos avançados – os génios (?) são aos milhares [...] e cada um deles, como trabalha em 
série, pode produzir uma dezena de quadros por dia!!” (Garcia, 1939: 10, 11, 16). Ora, à 
degenerescência pictural fazia corresponder a degenerescência mental. Arnaldo Garcia 
reagia contra o carácter retinal e formalista da pintura, por oposição  a uma arte académica, 
legitimada no passado. Tratava-se de uma luta simbólica pelo poder de nomear aquilo que 
naquele tempo seria, e deveria ser no futuro, a arte e o seu ensino. As narrativas de salvação 
estabelecem-se sempre nesse duplo gesto de classificação como forma de excluir: 
 

“A degenerescência é pois, evidente em toda a horda desses regressivos, 
decadentes e bárbaros. Então não é degenerescência o exercer-se o cultivo de 
uma pintura: 1º - em que o colorido é todo errado, ordinário e de mau gosto, 
as tintas colocadas ao acaso e tal como saem dos tubos, sem contrastes, nem 
valores; 2º em que o desenho é um pavor, divorciado por completo do claro 
escuro, dos contornos, da perspectiva e da anatomia, na mais deplorável das 
ignorâncias; 3º em que não há nenhuma espiritualidade ou ideia, nem 
composição, nem personalidade, nem sentimento, nem intenção... nada 
absolutamente nada?” (Garcia, 1939: 26, 27). 

 
Mas o que artistas como Almada Negreiros começaram a introduzir em Portugal, foi 

um outro problema, o da própria produção da arte como um arrastamento que se faz no 
próprio meio no qual se constrói. Não proclamaram a morte do autor, mas introduziram a 
fricção no percurso da criação do criador. A morte da tradição e da academia para um poeta 
e pintor como Almada Negreiros, ao qual a entrada na Escola de Belas Artes foi vedada, 
queria simplesmente significar a afirmação da vida do artista como criador. Fusão da arte e 
da vida, da vida na arte que ficou expressa quando comentou a invenção da própria vida por 
D. Duarte no Leal Conselheiro: 
 

“Na montra estava um livro chamado O Leal Conselheiro. Escrito antigamente 
por um Rei dos Portugueses! Escrito de uma só maneira para todas as espécies 
de seus vassalos! [...] O Mestre escreveu o que sabia – por isso ele foi Mestre. 
As palavras tornaram presente como o Mestre fazia atenção. Estas palavras 
ficaram escritas por causa dos outros também. Os outros aprendiam a ler para 
chegarem a mestres – era com esta intenção que se aprendia a ler antigamente.  
Sonhei com um país onde todos chegavam a Mestres” (Negreiros, 2005 [1921]: 
12). 
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Linhas finais: os debates em torno da educação artística e do ensino das artes  
 
 

“Tomou-se sempre o valor desses ‘valores’ como coisa dada, como facto, como 
estando para além de toda a possibilidade de os pôr em questão. E até hoje nem 
de longe se colocou a menor dúvida, a menor hesitação, na atribuição de um 
valor mais elevado ao ‘bom’ do que ao ‘mau’, mais elevado no sentido do 
progresso, da utilidade, da prosperidade relativos ao homem em geral 
(incluindo o futuro do homem). E se a verdade fosse o contrário? Como seria? 
Se no ‘bom’ existisse também um sintoma de retrocesso, um perigo, algo como 
uma sedução, um veneno, um narcótico, algo que até certo ponto fizesse o 
presente viver à custa do futuro? (Nietzsche, 2000: 14, 15). 

 
 
 Escrever linhas finais para um trabalho de pensamento que ainda agora se iniciou não 
é fácil, porquanto parece possuir uma carga excessivamente pesada de conclusões. Por outro 
lado, parece óbvio que uma tese tenha como lugar de chegada um espaço definível e que 
aponte linhas de continuidade. Assim, aquilo que aqui vou fazer é reensaiar a coreografia 
traçada nestas páginas lançando possíveis devires. De certo modo procuro apenas mostrar 
que esta tese se configura como um estudo do passado no presente, ou seja, a história é aqui 
mobilizada enquanto a possibilidade de pensar e tornar visíveis as condições que fazem o 
presente possível. À argumentação de que não há mudança possível num estudo que se 
estabelece como histórico, a história do presente procurar mostrar, precisamente, que a 
mudança possível não se organiza em torno do imaginar o futuro, mas antes no próprio 
estudo do passado como a possibilidade de encontrar alternativas possíveis àquelas que são 
historicamente determinadas e que governam o presente204.  
 Num texto já aqui referido, ‘Sobre as maneiras de escrever a história’, Michel 
Foucault perguntava-se como é que um indivíduo nascido numa dobra da história “pode 
descobrir formas de beleza nas quais se exprime toda a verdade de uma época e de uma 
civilização?”. Este indivíduo era o génio, ou antes, o mito do génio, o qual, a partir da 
modernidade passa a coincidir com essa outra figura do autor. Dizia então Foucault que a 
questão sua contemporânea já não era a da verdade, mas antes a de perceber como essa 
verdade funciona, e nesse processo de desnaturalização, desactivar os efeitos de poder dessa 
verdade, tornando então “vazio e inútil” esse nome do génio ou do autor. Temos que 
conquistar o anonimato, justificar-nos pela enorme presunção de nos tornarmos um dia, 
enfim, anónimos. [...] Antigamente, para aquele que escrevia, o problema era se destacar do 
anonimato de todos; hoje é chegar a apagar seu nome próprio e vir alojar sua voz nesse 
grande murmúrio dos discursos que se mantêm” (Foucault, 2005 a: 73, 74). Esta foi a ideia 
que desde o início procurei desconstruir, na certeza de que será no ‘morte’ do autor que se 
tornará possível um outro devir para a educação artística. Foi a figura do génio e do autor 
(como ‘autoridade’) que estruturou todo o debate sobre a educação e o ensino das artes em 
Portugal, por um governo dos modos de fazer, de pensar, de ver, de sentir e de agir. 
Imaginar um devir para este discurso passa por descentrar a figura do sujeito criador e situá-
lo na multiplicidade das redes que lhe permitem a existência. 

                                                
204 Thomas Popkewitz elabora esta ideia do passado como o futuro das ciências sociais e educacionais: “the 
looking to the past in the present is not ‘to learn from it’ as historicism would make it. Excavating the past in the 
present is to make visible the conditions that make the present possible” (Popkewitz, no prelo). 
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 O que pretendi perceber foi de que modo se começou por lançar em Portugal o 
debate sobre a necessidade de uma educação integral do aluno, na qual as aprendizagens 
artísticas estivessem presentes. A análise do discurso em torno da educação artística 
procurou evidenciar que a defesa das artes na educação se estruturou sempre em volta de 
dois grandes objectivos – situados, simultaneamente, no plano económico e no plano moral – 
muito embora se partisse sempre do pressuposto pedagógico moderno de que qualquer 
actividade realizada em ambiente escolar deveria, ela própria, partir de uma necessidade 
interna do aluno. Explico-me melhor. Durante o século XIX as artes foram vistas como o 
elemento capaz de salvar a nação e de a colocar na senda do progresso e do desenvolvimento 
económico e cultural. Mas por outro lado, as artes pareciam possuir e despoletar no aluno, 
através do trabalho, um processo de transformação interna: um trabalho de si sobre si, que 
abordei a partir das análises Foucaultianas de uma ‘escrita’ e de um ‘cuidado de si’. Não se 
tratou de repetir o que já Foucault (1988) nos disse sobre o intenso trabalho que o sujeito 
executa na construção da sua própria existência, mas antes o de perceber como, no campo 
das artes, o fundamental, mas também aquilo que parece sempre afastá-las de uma 
discursificação sobre si mesmas, se joga ao nível de uma ética da existência. Tendo sido esta 
uma das questões de partida, importava-me perceber que tipo de sujeito ou sujeitos foram 
sendo imaginados sob esse mesmo desígnio. No campo da pedagogia, as artes surgiram não 
tanto como uma forma de contemplação da beleza, mas antes como o meio de desenvolver a 
criatividade do aluno, de promover a sua formação humanística, o seu equilíbrio físico e 
psíquico. Funções propriamente integradoras do aluno no tecido social. Não por acaso, ainda 
no final do século XVIII, o ensino das artes visuais e, anos adiante, da música, surgiam, em 
Portugal, associados a um contexto institucional como o da Casa Pia de Lisboa, instituição de 
regeneração social e, portanto, associados ao conceito de ‘polícia’, tal como desenvolvido 
nesses anos de setecentos. Por outras palavras, como uma tecnologia de controlo e regulação 
social que só pára quando “alcança o coração dos indivíduos” (Ó, 2003: 31).   
 Dito isto, importava-me também esclarecer que a análise do discurso curricular sobre 
as artes, especificamente, sobre o desenho, – área que aqui atravessa diferentes níveis de 
ensino –, partia do princípio segundo o qual a sua construção disciplinar envolvia formas de 
saber e de poder cujo objectivo era a regulação e disciplinamento dos sujeitos. ‘Governando 
pelo olhar’ foi deste modo a expressão que melhor definiu, para mim, aquilo que queria 
propor ao leitor: verificar de que modo a visão e a visualidade foram construídas, no interior 
das práticas educativas, como um espaço produtivo de governo do aluno. Falar das 
tecnologias morais e disciplinares associadas à inclusão das aprendizagens artísticas no 
currículo escolar público, foi colocar em evidência que os conhecimentos transmitidos na 
escola não eram/são apenas relativos a saberes transferidos de campos científicos 
particulares, mas antes que esses saberes passam por processos de transformação, - uma 
‘alquimia’, nas palavras de Thomas S. Popkewitz (2004) -, operada com base num saber sobre 
os sujeitos aos quais se dirigem e partindo de uma imagem daquilo em que se pretende que 
eles se transformem. Deste modo, aprender matemática, ciências ou artes é aprender também 
formas específicas de estar e de ser, disposições e comportamentos.  
 O currículo como discurso foi aqui analisado segundo as tópicas do poder e da 
regulação. Ao traçar uma história da construção do currículo americano, Popkewitz sublinha 
a ideia de que este “has been one of a particular organization of knowledge by which 
individuals regulate and discipline themselves as members of a community/ society” 
(Popkewitz, 1997: 140). A escola enquanto instituição forjada na modernidade funcionou ela 
mesma como uma tecnologia na fabricação de cidadãos que se deveriam enquadrar no corpo 
social.  
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 O conceito de ‘governamentalidade’, desenvolvido por Foucault (1991), foi útil para 
perceber os princípios de regulação presentes no discurso pedagógico. A partir de finais do 
século XVIII, inícios de XIX, a transformação dos países em Estados-Nação e dos grupos de 
sujeitos em ‘população’, obrigou ao estabelecimento de novas relações que articulavam, 
directamente, práticas governativas do Estado com o comportamento e disposições de cada 
sujeito em particular. A escola foi um dos locais, a par de instituições médicas, prisionais, ou 
de trabalho, onde emergiram esses novos objectivos governativos do Estado e onde se 
desenvolveu toda uma arte de governo, isto é, uma racionalidade que associava, numa linha 
contínua, ao governo do Estado, o governo de todos os homens, e vice-versa.  Quer isto dizer 
que, sendo a escola um local para transformar as crianças em cidadãos modernos, os 
discursos pedagógicos e educacionais se jogaram sempre entre o colectivo e o individual, 
entre o governo de todos e de cada um em particular, assegurando sempre uma disposição 
correcta das coisas de modo a atingir os fins convenientes. O que me interessava perceber, 
repetiu-o várias vezes ao longo deste texto, era quais os sistemas de pensamento, quais as 
tácticas e as estratégias que foram sendo elaboradas, construíram e deram forma a sujeitos, 
obedecendo a essa racionalidade específica dos Estados modernos.  
 A posição curricular que o desenho foi ocupando na educação das crianças e dos 
jovens face às restantes disciplinas escolares foi claramente secundária, mas a ideia de que as 
artes deviam ser parte de uma educação integral do aluno e de que delas dependia o 
progresso e o desenvolvimento económico e cultural do país, foi, por outro lado, a causa que 
mais motivou a produção discursiva em seu redor. O debate então aberto na arena 
educacional portuguesa sublinhava a importância de uma educação artística, e muito 
principalmente do ensino do desenho, para a formação de um cidadão por vir. Havia, 
evidentemente, a preocupação de fornecer ao aluno um conjunto de ferramentas técnicas que 
o transformassem num sujeito apto para o mundo do trabalho, mas havia, também, uma 
ideia generalizada de que as artes eram o meio para se chegar a um cidadão ‘educado’. Ora, 
se esse se estabelecia como o objectivo último da educação, sublinhei que esse conceito era 
construído como um universal, e que nele estavam contidas tecnologias de transformação 
dos sujeitos. Uma análise da formação discursiva das artes na escola que questione as 
relações de poder que guiam a sua produção, mostra-nos como estranhas, paisagens que nos 
habituámos a ver como naturais: por um lado, o campo das artes como um campo especial e 
um importante espaço de construção do cidadão civilizado não corresponde a um facto 
natural, desde sempre existente. Por outro lado, as qualidades estéticas, espirituais e 
emocionais desenvolvidas por uma educação artística surgiram muito próximas com a 
necessidade de normalização da criança e do jovem, de processos de sublimação de desvios 
psicológicos ou sexuais, articuladas também com a necessidade de construção do cidadão 
como futuro trabalhador, igualmente como observador treinado em processos de 
participação activa no curso da sua própria existência.  
 As articulações entre a ideia de salvação da nação pela salvação das almas reflecte-se 
nos currículos artísticos no processo de construção do ‘eu’, isto é, na exploração de toda uma 
interioridade com a qual a criança ou o jovem passariam a relacionar-se. Do que falei ao 
longo desta tese foi da dimensão dos efeitos do poder no cruzamento das dinâmicas 
curriculares com a sua acção sobre o aluno, e não de qualquer propósito pedagógico de 
encontro do aluno com Deus. As ciências pedagógicas desenharam, outrossim, a 
possibilidade de o sujeito se pensar no interior de categorias que evidenciavam os seus 
atributos e capacidades, físicas e morais, e nele foram instalando dispositivos de regulação e 
de inspecção alinhados por um padrão de racionalidade. 
 Do ponto de vista educacional e no que respeita à presença do desenho no ensino 
elementar, liceal e no ensino técnico, esta disciplina foi-se definindo e encontrando 
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justificação numa elaboração teórica que cruzava o seu carácter prático com uma elaboração 
discursiva rigorosa e cientificamente informada, não apenas pelo que se ía construindo nos 
outros países neste domínio, como por uma progressiva expertise psico-pedagógica. Mas a 
sua presença não foi a mesma nos planos do ensino liceal e nos planos do ensino técnico. Os 
objectivos de um e de outro ensino diferiam e diferiam também as imagens para os sujeitos 
que em cada um deles se pretendia criar. A construção discursiva em torno do desenho 
conheceu diferentes ênfases. Se na segunda metade do século XIX eram os princípios 
económicos a dominar a sua defesa, a partir das primeiras décadas do século XX, um 
discurso psico-pedagógico assume grande projecção, naturalizando-se já no chegar da 
década de cinquenta. Foi nesse sentido que acentuei a passagem da ideia do dom para o 
desenho, para aquilo que passou a figurar como a tendência natural da criança para 
desenhar. No ensino técnico, o desenho ganhou vantagem pelas possibilidades que oferecia 
ao constituir-se como uma linguagem universal, cuja lógica de funcionamento se aparentava 
com o processo de construção de máquinas e objectos. Como uma língua, possuía uma 
gramática, e esta, subdividia-o em parcelas assimiláveis pelo aluno imaginado pela psico-
pedagogia. Por outro lado, no ensino das belas artes, embora considerado essencial à 
formação do artista, o desenho foi surgindo numa lógica repetitiva de uma tradição que, não 
questionando a sua própria formação, encontrava na arte, no artista e nos processos 
específicos da produção artística, justificação bastante para se perpetuar sem recurso a 
profundas elaborações pedagógicas. A cópia dos grandes mestres repetiu-se maquinalmente, 
vindo apenas ser questionada por uma geração modernista que, em Portugal, nunca teve a 
projecção que teve lá fora. No caso do ensino técnico foi, portanto, um Desenho que visava 
formar operários qualificados para a indústria, no de belas artes, era o artista que se 
pretendia criar. Quase nunca se perdeu a oportunidade de deixar bem vincada esta partição 
do sensível. Já ao nível da educação da criança, seriam os valores eminentemente 
psicológicos, do desenho como diagnóstico da alma infantil e como coadjuvante a um 
desenvolvimento saudável, que eram constantemente referidos. 
 Associada a esta linha de investigação encontrava-se uma outra, relacionada essa, 
com a questão do estatuto daquele que aprende as artes. A tese acompanhou a construção 
histórica do campo disciplinar do desenho, a par do de belas artes, porque é este o elemento 
cuja regularidade no discurso dos sucessivos pedagogos, educadores e artistas nos permite 
chegar a diferentes áreas, nas quais, por sua vez, vimos desenharem-se questões mais gerais 
relacionadas com a importância e a especificidade em que a própria ideia da arte se vê 
construída. Esta é uma tese atravessada por uma tensão que ainda hoje nos atinge e que 
importa voltar a destacar: por um lado, a ideia de uma superioridade cultural das artes, por 
outro lado, a da aparente incompatibilidade entre a arte e a aprendizagem. Ora, estas duas 
ideias assentam em dinâmicas de poder e de saber que se relacionam com a preservação e 
manutenção de ‘capitais culturais’ e ‘simbólicos’ por pequenos grupos de sujeitos, e cuja 
genealogia histórica procurei aceder ao longo desta escrita. Não é natural a ideia de ‘aptidão’ 
natural para as artes, como dons desigualmente distribuídos. O mito do génio, tal como o 
mito do gosto inato é apenas e só a expressão de uma ilusão de uma certa natureza culta que 
pretende impor ao nascimento, e não à educação, os significados e as restrições que 
efectivamente aí se operam (Bourdieu & Darbel, 2003: 164). Aquilo que o trabalho de Pierre 
Bourdieu, Alain Darbel e de Norbert Elias me permitiram perceber é que essas diferenças 
são, as mais das vezes, diferenças construídas não com base em capacidades, mas antes com 
base em diferentes posições sociais  fortemente associadas à aprendizagem, ainda que uma 
aprendizagem construída pela familiaridade e pelo exercício de certas práticas. Um dos 
blocos teóricos desta dissertação foi dedicado a explorar os conceitos de ‘amor pela arte’ e de 
‘génio’ como estados que definem tipos particulares de sujeito. 
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 Daqui surgiu portanto a questão da arte como ofício ou da arte como bela arte. Do 
século XVIII para o XIX, ser artista era dominar uma técnica manual, adquirida numa relação 
entre mestre e discípulo, mas na passagem do século XIX para o século XX, estabeleceu-se 
uma fronteira entre o artista e o artífice, distinção também entre o artista modernista e o 
artista académico. O debate aberto entre as artes mecânicas e as artes liberais vem colocar a 
linha da utilidade e da necessidade como um factor a acentuar o carácter mais espiritual do 
que material das belas artes. O artista surgiria como um ser ‘em excepção’. Ora, ainda que 
estas ideias surjam naquilo que poderíamos chamar de esfera simbólica, a verdade é que 
desta faz parte um conjunto de representações que transportam processos de construção de 
sentidos que importava tornar presentes.  
 Um dos primeiros grandes objectivos desta tese foi o de propor uma história crítica 
do que foi, por um lado, o processo de idealização romântica do ensino artístico em Portugal 
no período temporal considerado, e por outro lado, dessoutra arena em que as artes, tendo 
por motor o desenho, foram consideradas como elemento fundamental de uma maquinaria e 
de uma engenharia social em movimento na formação dos Estados modernos, tentando para 
tanto inteligibilizar os quadros de pensamento e de acção que foram marcando a sua 
constituição disciplinar. 
 De um modo mais específico, este objecto de estudo encontrou fundamento naqueles 
que são os meus interesses ao nível da construção cultural da visão e do observador 
modernos, isto é, ao nível dos regimes de visibilidade que vão sendo produzidos e 
moldando as subjectividades dos indivíduos, definindo o seu estatuto de observadores num 
mundo invadido pela imagem e pela imagem em movimento. A dimensão das 
aprendizagens artísticas aparecia como um campo que me permitia explorar essa dimensão 
da construção dos sujeitos e da sua interioridade através da educação do olhar, do treino da 
mão e de um meticuloso labor em torno do fenómeno da atenção. São-me caras as análises de 
Johnathan Crary relativas à formação do observador moderno e da sua premissa de que “the 
ways in which we intently listen to, look at, or concentrate on anything have a deeply 
historical character” (Crary, 2000: 1). Para este autor, é indiferente considerarmos o nosso 
comportamento frente a um ecrã de computador ou o comportamento que adoptamos num 
espectáculo de ópera, o que adoptamos ao conduzir um carro ou a ver televisão. De facto, 
todas estas dimensões da experiência humana se organizam em torno da capacidade de 
prestar atenção, de nos desvincularmos, por curtos ou mais longos períodos de tempo, de 
uma atmosfera de estímulos circundantes e de concentrarmos toda a nossa capacidade de 
observação num pequeno acontecimento. Atitude de isolamento e de focagem totalmente 
disciplinar que, longe de ser natural, foi culturalmente construída enquanto capacidade do 
sujeito, de tal modo que um défice de atenção se revela cada vez mais como uma 
incapacidade. Crary situa na segunda metade do século XIX  a emergência da atenção como 
um problema, o qual, embora relacionado com a esfera da visualidade, encontra em variados 
domínios a sua teorização.  
 Indissociável da arena social em que os fenómenos industriais, o desenvolvimento 
urbano e uma crescente necessidade de consumo se instalam como características da 
modernização da sociedade, a atenção vê-se elaborada como objecto, num vasto campo 
discursivo que vai das artes às ciências humanas. A capacidade de atenção de um indivíduo 
faz parte do modo como este é tornado visível enquanto corpo produtivo, seja como aluno, 
trabalhador, consumidor ou paciente (Crary, 1994: 23). Esta elaboração, e a consideração da 
visão como um fenómeno fisiológico inscrito na materialidade do corpo do sujeito, permitiu-
me considerar o campo da visualidade como um campo de governo, aberto a práticas e a 
mecanismos de controlo e regulação.  
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 Em Suspensions of Perception, este investigador elabora a descontinuidade operada na 
passagem de uma visão clássica a modelos subjectivos da visão, tornando evidente que é da 
relação de um sujeito individual a um acontecimento determinado que resultará uma certa 
forma de ver. Claro está que se a ‘verdade’ da visão passa a depender do próprio observador 
e da sua subjectividade, a acumulação de um saber sobre a visão permite que esta seja 
anexada e controlada por técnicas externas de manipulação e estimulação (Crary, 1994: 21, 
22). Na arena educacional, as lógicas e regimes de visibilidade foram explorados ao nível do 
espaço, o que implicou a formulação de espaços que tornassem os corpos visíveis e 
controláveis, mas também ao nível das próprias práticas e exercícios educativos. Refiro-me 
não apenas à utilização da imagem no ensino, que por si só se espraia por artefactos 
materiais e disciplinas diversas, mas muito particularmente ao governo do aluno a partir do 
campo da visualidade. O desenho foi, evidentemente, um terreno profícuo ao 
desenvolvimento de uma capacidade de observação e atenção, ao estabelecimento de hábitos 
e posturas corporais, ao nível de uma microfísica do poder, ao treino intensivo  da mão e do 
olho. Mas a invenção de espaços arquitectónicos para guardar e exibir a arte foi uma outra 
modalidade de regulação do sujeito, do seu comportamento e da definição da sua identidade 
através, por exemplo, da formação do ‘gosto’ e dos diferentes níveis de capital artístico. Se 
estas são instituições de regulação, elas são, sobretudo, instituições que falam a voz e a 
linguagem do Estado e que constroem o sujeito como um sujeito de determinado tipo. 
 Esta é também uma paisagem feita de transferências e de viagens, porque se falamos 
da aprendizagem do desenho no ensino técnico e de uma progressiva gramática visual de 
representação, de tradução de escalas e de encadeamentos construtivos de um objecto 
imaginado ou tridimensional para a sua materialização a duas dimensões, não podemos 
deixar de pensar que este sistema de pensamento se encontra também ele determinado por 
uma lógica racional de trabalho, ela própria o objecto do novo espaço disciplinar industrial, 
mas que se encontrava também dependente de toda uma elaboração discursiva em torno da 
visão, nos campos da psicologia, da medicina e das artes. O problema da atenção, já aqui 
apontado, torna-se fundamental numa abordagem que tenha como intenção estudar a 
própria construção da visualidade: “it is through the frame of attentiveness, a kind of 
inversion of Foucaultʼs Panoptic model, that the seeing body was deployed and made 
productive, whether as students, workers, consumers, patients” (Crary, 1994: 23). Mas 
fundamental a este agenciamento subjectivo do sujeito ao mundo foi a problematização da 
visão como um fenómeno do corpo e não da mente. A sua espacialização no corpo do sujeito 
abre-a a procedimentos e intervenções reguladores. 
 A educação do olhar e o treino da mão seriam dois dos objectivos de uma educação 
artística, numa dimensão que se deveria alargar a toda a população escolar, particularmente 
pelo ensino do desenho e pela sua possibilidade de aplicação à esfera da indústria. Abriu-se 
assim um quadro mais geral para pensarmos os sistemas de racionalidade que têm vindo a 
constituir categorias e formas de comportamento que ainda hoje marcam as nossas formas de 
ser e de estar. As disciplinas escolares são um espaço articulado para promover as 
aprendizagens, o crescimento e a regulação de comportamentos das crianças e dos jovens. As 
duas dimensões anteriormente referidas são forjadas numa combinação estratégica de 
poderes e de saberes cujos efeitos sobre as formas de pensar e de agir vão modelando as 
identidades individuais e colectivas dos sujeitos. Estes dois eixos reguladores do 
comportamento e das formas de ser, foram acedidos a partir do panorama da construção 
disciplinar do desenho, e dos debates gerados na arena pedagógica portuguesa. A partir 
também de uma outra linha que se abriu na análise curricular das artes. Em qualquer dos 
níveis de ensino considerados, a tópica da herança, da mobilização de um passado com o 
olhar projectado na construção do futuro, disponibilizou sempre gramáticas a partir das 
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quais se deveria desencadear o processo de criação no aluno. A construção da nacionalidade, 
mas também a desmultiplicação das imagens daquilo em que cada sujeito se deveria tornar 
enquanto cidadão de uma nação, passa pela estabilização e naturalização de modelos únicos 
e ‘verdadeiros’: as grandes narrativas da modernidade. 
 A questão da comparação foi também aqui abordada. Tentei perceber de que modo o 
debate nacional sobre o desenho foi encontrando modelos nas arenas educacionais de outras 
nações. Julgo que uma história da educação e do ensino das artes visuais, ainda que apenas 
naquela que foi a sua manifestação mais profunda nos currículos escolares - o desenho -, 
sairá enriquecida se informada por aquele que se configurava como o estado da arte em cada 
momento histórico. Esta é portanto uma história de montagens múltiplas de sentidos. E se o 
debate pedagógico constitui uma área de fôlego para esta investigação, no ensino do 
desenho não são apenas os textos, mas também as imagens, que revelam os modos de 
imaginar o futuro. A partir da segunda metade do século XIX iniciou-se um novo regime de 
visualidade, novos modos de ver, mas também novos modos de dar a ver. As Exposições 
Universais constituíram-se como dispositivos de exibição nos quais cada nação deveria 
apresentar os seus progressos nos mais variados domínios. Nas palavras de Martin Lawn 
(2009), elas eram o ‘catálogo do futuro’. Tratava-se da construção de uma imagem de poder 
para cada Estado tendo como medida um olhar comparativo lançado sobre os outros 
Estados. O que esta lógica inaugura é a criação de pontos privilegiados para observar o 
mundo. Esse mundo apresenta-se dividido em categorias e enquanto objecto de observação, 
adquire o poder de regulamentar e definir as agendas educativas, económicas, culturais dos 
outros países que nele vislumbram um modelo a seguir. Nestas exposições, as secções 
educativas  apresentavam mobiliário escolar, colecções de modelos, mapas, objectos ou as 
suas representações. Desenvolviam-se tensões entre nações, mas o futuro ia-se 
paulatinamente construindo e cristalizando naqueles objectos que viriam a ser os eleitos. A 
circulação de saberes aconteceu também, e em grande medida, através de material impresso: 
textos, estampas, fotografias. E pelo olhar dos educadores que viajavam. É interessante 
observar como autores de manuais portugueses para o ensino do desenho assumiam logo à 
entrada filiações empíricas recolhidas nas suas visitas a estabelecimentos de ensino 
estrangeiros, mas procuravam fazer diferente, talvez à medida de Portugal. 
 A especificidade do ensino do desenho, isto é, a sua visualidade, tornava-o peculiar. 
“’Messieurs’”, dizia Antonin Proust dirigindo-se à Câmara de deputados francesa em 1879, 
“’les sociétés modernes vivant surtout par l’industrie, et le dessin étant par excellence la 
langue de l’industrie’”. Conexão entre arte e indústria que deveria caber a cada governo 
desenvolver: “développer l’enseignement des arts du dessin” (citado em Nesbit, 2000: 298, 
n1). Mas Proust, o amigo do pintor Édouard Manet, falava em língua. A pressão para falar 
esta língua vinha de fora. Era a pressão da modernidade, do desenvolvimento industrial, do 
capitalismo. Perceber de que modo se vai sedimentando um discurso sobre as aprendizagens 
artísticas e como o desenho vai ganhando primazia também em Portugal, obrigou-nos a ver 
como é que para lá da fronteira nacional a discussão  ganhava corpo. E como, aprender a ver 
e a desenhar, se transformavam no equivalente de um progresso, num lugar comum. Como 
se construiu este sentimento? “Their common sense”, argumenta Molly Nesbit: “this 
common sense was not exactly anyone’s idea and it was not, cannot be written down as 
such” (Nesbit, 2000: 17). Este sentido partilhado da importância do desenho foi construído 
num processo intertextual.  
 Mas este senso comum seria comum aos dois sexos, masculino e feminino? Vimos 
que não. Mas a possibilidade que as investigações centradas nas diferenças culturais e nas 
construções de género me permitiram perceber é que não é na ‘acusação’, mas antes nos 
modos de perceber de que forma as diferenças de género são construídas pelo discurso, e 
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pelo discurso pedagógico ou artístico, que se pode instaurar outro devir. Os saberes vão 
ganhando corpo em relações de poder investidas de interesses políticos, económicos, 
ideológicos, culturais. A questão não é só a de verificar a representatividade feminina e 
masculina no ensino, ou os diferentes tipos de saberes que são construídos para um ou outro 
género, a sua comunicação com imaginários sociais específicos, mas também a de questionar 
os próprios modelos veiculados no ensino das artes e do desenho. A própria história da arte 
é uma construção que opera por categorias e classificações, que tem, portanto, lugares 
privilegiados e lugares inexplorados. O estudo das diferenças de género que ocorrem nos 
próprios discursos disciplinares não nos limitam a procurar ausências, limites, linhas de 
fronteira, é também a questão do ‘como’ que tem de ser endereçada. Em 1879/1880 e 1881, as 
duas Academias do país abriam as portas às suas primeiras alunas. Não as  abriam 
totalmente, abria-se, antes, uma pequena frincha. O desenho de modelo nu era-lhes vedado. 
O espaço de trabalho, isolado. Desenho como processo, desenho como coisa mental, 
desenhar para dominar a realidade. Não seria o desenho necessário ao trabalho que se 
imaginava para uma artista? Mas por meados do século XX, a imprensa mundana começava 
a dedicar espaço às mulheres artistas. Feminização da arte, ou antes, de um certo tipo de 
arte, numa classe burguesa. 
 Nesta tese procurei tornar visíveis grelhas de pensamento e sistemas de racionalidade 
que tornam possíveis os modos como nos vemos e narramos ainda hoje enquanto ‘sujeitos’, 
ou seja, como nos transformámos naquilo que hoje somos. A emergência do ‘eu’ como uma 
categoria psicológica foi, então, um dos pontos deste trabalho que me permitiu perceber que 
essa é a grande contingência histórica em torno da qual a figura do ‘autor’ e do ‘génio’ 
gravitam ainda. É também nesse lugar que se justificam as narrativas de salvação cujo fim 
não é outro que não o do governo dos sujeitos. Imaginar um outro lugar para a educação 
artística implica imaginar também um outro sujeito, aquele talvez que, conectado mais às 
práticas gregas do que às judaico-cristãs, se encontra consigo, dobrado, numa relação que 
não apontando para um fora que tem nos génios e nos autores a sua imagem, não faz outra 
coisa senão lançar intensidades em direcção a uma exterioridade feita de multiplicidades e 
de ligações. Esta relação a si seria aquela que momentaneamente se imaginaria liberta das 
relações de poder e de saber, porque as saberia radiografar e com isso contornar. De 
qualquer modo, sempre que falou de poder, Foucault deu-nos já a possibilidade do devir. 
Outra coisa não é a resistência. Mas não nos podemos iludir. É que toda a dobra e redobra 
acontecem inscritas nos estratos e nos arquivos, isto é, nos dispositivos possíveis do discurso. 
Sermos visíveis, aos nossos próprios olhos, estabelece-se, então, como a possibilidade de 
introduzir acontecimentos no nosso próprio presente. Cada um de nós como uma máquina 
de luz, das de fazer ver e de fazer falar, parece ser a condição para uma prática que se pensa 
neutral a um desejo auto-referencial da originalidade. Conseguiremos, nós, suportar o 
‘murmúrio do anonimato’ (Foucault, 2002 c: 70)? Roland Barthes fornece as entradas para 
um tal posicionamento, que não é uno mas múltiplo, isto é, feito de multiplicidades e de 
deslizamentos: 
 

“Uma diferença que não pára e se articula no infinito dos textos, das 
linguagens, dos sistemas: uma diferença que se repete em cada texto. [...] 
remeter cada texto, não para a sua individualidade, mas para o seu jogo, 
concentrá-lo, antes mesmo de se falar nisso, por meio do paradigma infinito 
da diferença” (Barthes, 1999: 11). 

 
Pensar a educação e o ensino artístico na contemporaneidade projecta-nos para o 

pensamento da própria contemporaneidade. Somos contemporâneos do que somos 
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contemporâneos, mas nem por isso somos contemporâneos nessa coincidência de ser, de 
estar e de fazer. Somos contemporâneos no tempo, é certo. Mas afinal, resgatemos a questão 
de Agamben, ‘o que significa sermos contemporâneos?’. Para Agamben, ser contemporâneo 
é estar num estado de discronia, descoincidência que permite que o sujeito se veja falar, agir 
e pensar. “O contemporâneo é alguém que fixa o olhar no seu tempo, para perceber não as 
suas luzes, mas o seu escuro” (Agamben, 2010: 22). Regresso agora, para terminar, a Thomas 
Popkwetiz, quando diz que o futuro das ciências sociais e educativas é historicizar o seu 
presente. É nas zonas de cegueira do hoje, que estabelecemos o terreno sobre o qual 
deslizamos, entre a genealogia e a arqueologia, única possibilidade para neutralizarmos as 
luzes que nos encandeiam com um brilho mole e amorfo de naturalizações.  
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1867, cópia da publicação no Diário de Lisboa de 5 de Junho de 1867). 
Cópia da lição escrita entregue pelo candidato em 25 de Outubro de 1865, em concurso público para o 
provimento da Propriedade da cadeira de Desenho Histórico da Academia de Belas Artes de Lisboa.  
 
TORRE DO TOMBO 
Carta a Pina Manique sobre a fundação da Casa Pia de Lisboa, 1800 (fl 184-185) 
Cópia da carta que deu ao primeiro director da Casa Pia, ou Colégio Institucional de Artistas, o Escrivão da Fazenda da 
mesma Casa António José Pedroso de Almeida, 1822 
Relato do trabalho desenvolvido pelos alunos da Academia de Belas Artes de Roma, entre os quais se contam 
João José de Aguiar, João Caetano Ruivara e José António do Vale (fl 64-66) 
 

 
CATÁLOGOS 

ACADEMIA DAS BELAS ARTES DE LISBOA (1840). Descrição das obras apresentadas na primeira exposição trienal da 
Academia das Belas-Artes de Lisboa. Lisboa: s.n.  

ACADEMIA DAS BELAS ARTES DE LISBOA (1843). Academia das Belas Artes de Lisboa: Exposição no ano de 1843. 
Lisboa: Tipografia de José Baptista Morando. 

ACADEMIA DAS BELAS ARTES DE LISBOA (1852). Academia das Belas Artes de Lisboa: Exposição no ano de 1852. 
Lisboa: Tipografia de José Baptista Morando.  
ACADEMIA DAS BELAS ARTES DE LISBOA (1856). Catálogo da 4ª Exposição da Academia Real das Belas Artes. 
Lisboa: Tip. De Castro & Irmão.  
ACADEMIA DAS BELAS ARTES DE LISBOA (1862). Descrição das obras de belas artes: Quinta exposição, ano de 1861. 
Lisboa: s.n.  
ACADEMIA PORTUENSE DAS BELAS ARTES (1851). Catálogo de pinturas, desenhos, esculturas, arquitecturas, flores 
e outros objectos d’arte, feitas pelos professores e discípulos. Porto: s.n. 

ACADEMIA PORTUENSE DAS BELAS ARTES (1854). Catálogo das obras apresentadas na Exposição Trienal da 
Academia Portuense das Belas Artes, no ano de 1854. Porto: s.n.  

ACADEMIA PORTUENSE DAS BELAS ARTES (1857). Catálogo das obras apresentadas na sexta Exposição Trienal da 
Academia Portuense das Belas Artes, no ano de 1857. Porto: s.n.  

ACADEMIA PORTUENSE DAS BELAS ARTES (1860). Catálogo das obras apresentadas na sétima Exposição Trienal da 
Academia Portuense das Belas Artes, no ano de 1860. Porto: s.n.  

ACADEMIA PORTUENSE DAS BELAS ARTES (1863). Catálogo das obras apresentadas na oitava Exposição Trienal da 
Academia Portuense das Belas Artes, no ano de 1863. Porto: s.n.  

ACADEMIA PORTUENSE DAS BELAS ARTES (1878). Catálogo das obras apresentadas na 12ª Exposição 
Trienal/Academia Portuense de Belas Artes . Porto: Tip. António da Silva José Teixeira. B.A.  

ACADEMIA PORTUENSE DAS BELAS ARTES (1881). Catálogo das obras apresentadas na 13ªExposição Trienal da 
Academia Portuense das Belas Artes, no ano de 1881. Porto: s.n.  

ACADEMIA PORTUENSE DAS BELAS ARTES (1892). Catálogo da exposição dos trabalhos escolares dos alunos da 
Academia Portuense de Belas Artes: considerados dignos de distinção no ano de 1891 e distribuição dos respectivos diplomas. 
Porto: s.n. 

ACADEMIA PORTUENSE DAS BELAS ARTES (1893). Catálogo da exposição dos trabalhos escolares dos alunos da 
Academia Portuense de Belas Artes: considerados dignos de distinção no ano de 1892 e distribuição dos respectivos diplomas. 
Porto: s.n. 

ACADEMIA PORTUENSE DAS BELAS ARTES (1894). Catálogo da exposição dos trabalhos escolares dos alunos da 
Academia Portuense de Belas Artes: considerados dignos de distinção no ano de 1893 e distribuição dos respectivos diplomas . 
Porto: s.n. 

ACADEMIA PORTUENSE DAS BELAS ARTES (1895). Catálogo da Exposição dos trabalhos escolares dos alunos da 
Academia Portuense de Belas-Artes considerados dignos de distinção no ano de 1894: precedido do discurso de abertura pelo 
Conde de Samodães. Porto: Tip. António José da Silva Teixeira.  
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ACADEMIA PORTUENSE DAS BELAS ARTES (1897). Catálogo da exposição dos trabalhos escolares dos alunos da 
Academia Portuense de Belas Artes: considerados dignos de distinção no ano de 1896 e distribuição dos respectivos diplomas. 
Porto: s.n..  

ACADEMIA PORTUENSE DAS BELAS ARTES (1898). Catálogo da Exposição dos Trabalhos Escolares dos alunos da 
Academia Portuense de Belas-Artes. Lisboa: Imprensa Nacional.  

ACADEMIA PORTUENSE DAS BELAS ARTES (1900). Catálogo da 9ª Exposição dos Trabalhos escolares dos alunos da 
Academia Portuense de Belas-Artes. Coimbra: Imprensa da Universidade. ACADEMIA PORTUENSE DAS BELAS 
ARTES (1910). Catálogo da 19ª Exposição dos Trabalhos escolares dos alunos da Academia Portuense de Belas Artes. 
Coimbra: Imprensa da Universidade. ACADEMIA REAL DAS BELAS ARTES DE LISBOA (1868). Catálogo 
provisório da galeria Nacional de Pintura : existente na Academia Real das Belas Artes de Lisboa. Lisboa: 
A.R.B.A.    

ACADEMIA REAL DAS BELAS ARTES DE LISBOA (1868). Regulamento para a galeria de pinturas. Lisboa: 
Tipografia Universal.  

ACADEMIA REAL DAS BELAS ARTES DE LISBOA (1872). Catálogo provisório da galeria Nacional de Pintura : 
existente na Academia Real das Belas Artes de Lisboa. Lisboa: A.R.B.A 

ACADEMIA REAL DAS BELAS ARTES DE LISBOA (1871). Exposição em 1871 dos trabalhos escolares, provas dos 
concursos e obras de diversos artistas, de 1868 a 1870: catálogo. Lisboa: Imprensa Literária.  
ACADEMIA REAL DAS BELAS ARTES DE LISBOA (1872, 2.ª ed.). Catálogo provisório da Galeria Nacional de 
Pintura: existente na Academia Real das Belas Artes de Lisboa. Lisboa: Academia Real das Belas Artes. Lisboa: ARBA.  
ACADEMIA REAL DAS BELAS ARTES DE LISBOA (1874). Exposição em 1874 dos trabalhos escolares, provas dos 
concursos e obras de diversos artistas, de 1871 a 1873: catálogo. Lisboa: Imprensa Literária.  
ACADEMIA REAL DAS BELAS ARTES DE LISBOA (1884). Reforma da Academia Real de Belas Artes de Lisboa: 
decreto de 22 de Março de 1881. Lisboa: Adolfo Modesto e Companhia. B.A. 253//9 P. (BN) 

ESCOLA DE BELAS ARTES DE LISBOA (1891). Catálogo da Exposição dos trabalhos dos alunos da Escola de Belas 
Artes de Lisboa aprovados no ano lectivo de 1890-1891 e dos pensionistas do Estado em país estrangeiro no mesmo período. 
Lisboa: Imprensa Nacional.  

ESCOLA DE BELAS ARTES DE LISBOA (1895). Catálogo da Exposição dos trabalhos dos alunos da Escola de Belas 
Artes de Lisboa aprovados no ano lectivo de 1893-1894 e dos pensionistas do Estado em país estrangeiro no mesmo período. 
Lisboa: Imprensa Nacional.  

ESCOLA DE BELAS ARTES DE LISBOA (1897). Catálogo da Exposição dos trabalhos dos alunos da Escola de Belas 
Artes de Lisboa aprovados no ano lectivo de 1895-1896 . Lisboa:Tip. Comércio.  

ESCOLA DE BELAS ARTES DE LISBOA  (1898). Catálogo da Exposição dos trabalhos dos alunos da Escola de Belas 
Artes de Lisboa aprovados no ano lectivo de 1896-1897 . Lisboa: Tip. Comércio. 

ESCOLA DE BELAS ARTES DE LISBOA (1899 a). Catálogo da Exposição dos trabalhos dos alunos da Escola de Belas 
Artes de Lisboa aprovados no ano lectivo de 1897-1898. Lisboa: Imprensa Nacional.  

ESCOLA DE BELAS ARTES DE LISBOA (1899)Catálogo da Exposição dos trabalhos dos alunos da Escola de 
Belas Artes de Lisboa aprovados no ano lectivo de 1897 a 1898, 16ª Exposição anual (1899). Lisboa: Imprensa 
Nacional.  

ESCOLA DE BELAS ARTES DE LISBOA (1899 b). Catálogo da Exposição dos trabalhos dos alunos da Escola de Belas 
Artes de Lisboa aprovados no ano lectivo de 1898 a 1899. Lisboa: Imprensa Nacional.  

ESCOLA DE BELAS ARTES DE LISBOA (1902). Catálogo da Exposição dos trabalhos dos alunos da Escola de Belas 
Artes de Lisboa aprovados no ano lectivo de 1900-1901. Lisboa: Imprensa Nacional.  

ESCOLA DE BELAS ARTES DE LISBOA (1903). Catálogo da Exposição dos trabalhos dos alunos da Escola de Belas 
Artes de Lisboa aprovados no ano lectivo de 1901-1902. Lisboa: Imprensa Nacional.  

ESCOLA DE BELAS ARTES DE LISBOA (1906). Catálogo da Exposição dos trabalhos dos alunos da Escola de Belas 
Artes de Lisboa aprovados no ano lectivo de 1904-1905. Lisboa: Imprensa Nacional.  

ESCOLA DE BELAS ARTES DE LISBOA (1907). Catálogo da Exposição dos trabalhos dos alunos da Escola de Belas 
Artes de Lisboa aprovados no ano lectivo de 1905-1906. Lisboa: Imprensa Nacional.  

ESCOLA NACIONAL DE BELAS ARTES (1882). Exposição dos Concursos e exames de passagem e trimestrais 
aprovados no triénio de 1879 a 1882 na Escola de Belas Artes de Lisboa. Lisboa: ENBA. 

ESCOLA PORTUENSE DE BELAS ARTES (1904). Catálogo da Exposição dos trabalhos escolares. Porto: Escola 
Portuense de Belas Artes. 
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ESCOLA PORTUENSE DE BELAS ARTES (1901). Catálogo da 10ª Exposição dos Trabalhos Escolares. Coimbra: 
Imprensa da Universidade.  

ESCOLA PORTUENSE DE BELAS ARTES (1902). Catálogo da 11ª Exposição dos Trabalhos Escolares. Coimbra: 
Imprensa da Universidade.  

ESCOLA PORTUENSE DE BELAS ARTES (1903). Catálogo da 12ª Exposição dos Trabalhos Escolares. Coimbra: 
Imprensa da Universidade.  

SOCIEDADE NACIONAL DE BELAS ARTES (1924). Sociedade Nacional de Belas Artes: vigésima primeira 
exposição. Lisboa: SNBA.  

SOCIEDADE NACIONAL DE BELAS ARTES (1936). Catálogo da primeira exposição dos trabalhos dos alunos inscritos 
nos cursos livre e preparatório da Sociedade Nacional de Belas Artes. Lisboa: SNBA.  

SOCIEDADE NACIONAL DE BELAS ARTES (1938). Exposição dos trabalhos dos alunos da Escola Industrial António 
Arroio. S.l.: s.n. 

 
ÍNDICE DE OUTRAS FONTES DOCUMENTAIS CONSULTADAS ( de A a G consultados a partir do volume 
de anexos da tese de Doutoramento de Maria Helena Lisboa) 
 
A – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À CRIAÇÃO DE UMA ACADEMIA DE ARTES 
(todos os documentos foram recolhidos naTorre do Tombo, Documentação 
do Ministério do Reino, Livro 2453 - Mç.2038) 
 
1. Carta de Joaquim Rafael, Primeiro Pintor de Câmara e Corte, ao Ministro Bispo Conde, Frei Francisco de São 
Luis (futuro Cardeal Saraiva). 26 de Outubro de 1834 
2. Carta de João José Ferreira de Sousa, Director das Aulas de Desenho, Gravura e 
Escultura, ao Ministro Bispo Conde. 24 de Dezembro de 1834 
3. Carta de João José Ferreira de Sousa, Director das Aulas de Desenho, Gravura e 
Escultura, ao Ministro Bispo Conde. Acompanhada da Relação de artistas que deverão 
constituir a Comissão para a elaboração dos Estatutos de uma nova Academia, e de um 
projecto de bases para esses Estatutos. 10 de Janeiro de 1835 
4. Exposição de João José Ferreira de Sousa, Director das Aulas de Desenho, Gravura e Escultura. 18 de Fevereiro 
de 1835 
5. Portaria que cria uma Comissão para a redacção dos Estatutos de uma Academia de 
Belas Artes. 18 de Fevereiro de 1835 
6. Abaixo-assinado dos artistas que constituíram a Comissão nomeada pela Portaria de 18 de Fevereiro de 1835. 2 
de Dezembro de 1835 
7. Projecto de Estatutos enviado pela Comissão nomeada em 18 de Fevereiro de 1835. 
Datado de 12 de Junho de 1835. Confirmado pelo Secretário em 4 de Maio de 1836 
8. Carta de Joaquim Possidónio da Silva ao Ministro Agostinho José Freire, acompanhada de parecer e proposta 
de alterações ao Projecto de Estatutos para uma Academia de Belas Artes. 19 de Junho de 1836 
9. Carta de Joaquim Rafael, Primeiro Pintor da Real Câmara, ao Ministro Passos Manuel. 4 de Outubro de 1836 
10. Carta de Joaquim Rafael, Primeiro Pintor da Real Câmara, ao Ministro Passos Manuel. 10 de Outubro de 1836 
11. Carta de Joaquim Rafael, Primeiro Pintor da Real Câmara, ao Ministro Passos Manuel. 13 de Outubro de 1836. 
12. Carta do Ministro do Reino, Passos Manuel, ao Conde de Farrobo. 7 de Novembro de 1836. 
13. Exposição da Academia de Belas Artes de Lisboa aos Deputados da Nação Portuguesa. 23 de Junho de 1836 
 
B – PROJECTOS DE REFORMAS DO ENSINO DE BELAS ARTES  
 
1. Lista de professores para as diferentes Aulas da Academia Portuense de Belas Artes, 
apresentada por Joaquim Rodrigues Braga. Não datado mas recolhido de documentação datada de 1835 a 1843. 
(Torre do Tombo, Documentação do Ministério do Reino, mç. 2122) 
Pág.  136 - 139 
2. Estatutos para a Academia das Belas Artes de Lisboa. D. G. Nº 257 e D. G. Nº 277 de 19 de Outubro de 1836. 
(D. G. Nº 257 e D. G. Nº 277 de 19 de Outubro de 1836) 
Pág. 140 - 150 
3. Projecto de Estatutos para a Academia Portuense de Belas Artes enviado para aprovação pelo Director interino, 
Manuel da Fonseca Pinto. 4 de Outubro de 1865. 
(Torre do Tombo, Documentação do Ministério do Reino, Direcção Geral da 
Instrução Pública, Mç 3628, Lv. 1141)  
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4. Proposta de Reforma do Ensino da Academia Portuense de Belas Artes, enviada ao 
Ministro do Reino. 18 de Dezembro de 1876 
5. Projecto de Reforma da Academia Portuense de Belas Artes, enviada ao Ministro do 
Reino pelo Vice-Inspector, Conde de Samodães. 5 de Agosto de 1880 
6. Projecto de Curso de Escultura para a Escola Portuense de Belas Artes, apresentado 
pelo Professor António Soares dos Reis. Agosto de 1886. 
(António Soares dos Reis, Aos seus velhos amigos e camaradas José Simões de Almeida e José António Gaspar, Professores 
da Escola de Bellas Artes de lisboa,Porto, edição do autor, 1886) 
7. Projecto de Reforma da Academia Portuense de Belas Artes, enviado à Direcção Geral de Instrução Secundária 
Superior e Especial. 8 de Janeiro de 1908 
(Torre do Tombo, Documentação do Ministério do Reino, mç. 2122) 
8. Parecer do Conselho Escolar da Escola de Belas Artes de Lisboa sobre uma reorganização do Curso de 
Arquitectura Civil, acompanhado de um Projecto. Enviado ao Director Geral da Instrução Secundária, Superior e 
Especial, pelo Vice-Presidente, José Luís Monteiro. 4 de Junho de 1908 
(Torre do Tombo, Documentação do Ministério do Reino, mç. 2122) 
9. Parecer da Sociedade dos Arquitectos Portugueses sobre a remodelação do ensino da Arquitectura projectada 
para as Escolas de Belas Artes de Lisboa e do Porto. Enviado pelo Presidente, Arq.º Alexandre Soares ao Director 
da Instrução Secundária, Superior e Especial. 16 de Dezembro de 1908. 
(Torre de Tombo, Documentação do Ministério da Instrução Pública, Cx. 13, Doc. 4) 
10. Parecer do Conselho Escolar da Academia Portuense de Belas Artes sobre o Projecto de reorganização do 
Curso de Arquitectura Civil da Escola de Belas Artes de Lisboa, acompanhado de um Projecto de reorganização 
do ensino da Academia do Porto. Enviados ao Director Geral da Instrução Publica Secundária, Superior e 
Especial. 28 de Janeiro de 1909. 
(Torre do Tombo, Documentação do Ministério da Instrução Pública, Cx. 13, Doc. 4) 
 
C - TEXTOS REGULAMENTARES 
 
1. Projecto de Regulamento Suplementar aos Estatutos da Academia de Belas Artes de 
Lisboa, em resposta ao determinado pela Portaria de 20 de Outubro de 1837. 3 de 
Novembro de 1837.  
(Torre do Tombo, Documentação do Ministério do Reino, mç. 2122) 
2. Projecto de Regulamento da Academia Portuense de Belas Artes. 6 de Fevereiro de 1838 
(Torre do Tombo, Documentação do Ministério do Reino, mç. 2122) 
3. Projecto de Regulamento das Academias de Belas Artes de Lisboa e do Porto. Não 
datado (existente entre documentação de 1835 a 1843, deduz-se pelas actas que foi 
discutido nos anos de 1840/41). 
(Torre do Tombo, Documentação do Ministério do Reino, mç. 2122) 
4. Projecto de Regulamento da Academia de Belas Artes de Lisboa. Não datado (pelas 
actas da Conferência Académica sabe-se que foi aprovado em 24 de Dezembro de 1859 e remetido ao Governo em 
30 de Janeiro de 1860). 
(Arquivo da Secretaria da Academia Nacional de Belas Artes, Livro de Projectos de Regulamentos da Academia e 
Escola de Belas Artes de Lisboa) 
5. Regulamento da Academia Portuense de Belas Artes. Não datado ( cerca de 1870) 
6. Regulamento Provisório dos Estudos da Escola de Belas Artes de Lisboa. 1882 
( publicado em Lisboa, Typographia Castro Irmão, 1882) 
7. Regulamento Interno da Escola Portuense de Belas Artes, enviado ao Director Geral da Instrução Pública pelo 
Inspector, Conde de Samodães. Setembro de 1897 
 
D – RELATÓRIOS ESCOLARES 
1. Relatório do estado da Academia Portuense de Belas Artes, acompanhado de proposta de melhoramentos, em 
resposta ao determinado pela Portaria de 7 de Março de 1837. 
(Torre do Tombo, Documentação do Ministério do Reino, mç. 2122) 
2. Relatório Anual da Academia de Belas Artes de Lisboa incluso na Acta da Sessão Pública do 2ª Aniversário da 
fundação. 25 de Outubro de 1838 
(Livro de Actas da Academia de Belas Artes de Lisboa) 
3. Relatório anual da Academia Portuense de Belas Artes. 16 de Setembro de 1882. 
4. Relatório do vogal electivo pela Escola de Belas Artes de Lisboa ao Conselho Superior de Instrução Pública, 
professor Vítor Figueiredo de Bastos. 30 de Setembro de 1885. 
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E – PROGRAMAS DE CURSOS E DISCIPLINAS 
 
1. Programa para a Aula de Desenho Histórico da Academia Portuense de Belas Artes, 
assinado por Francisco da Silva Oeirense. Julho de 1840 
2. Programa para a Aula de Arquitectura da Academia Portuense de Belas Artes, assinado por Francisco da Silva 
Oeirense. 31 de Janeiro de 1844 
3. Programa para a Aula de Escultura da Academia Portuense de Belas Artes, assinado por Manuel da Fonseca 
Pinto. 29 de Agosto de 1844  
4. Programa para a Aula de Arquitectura Civil da Academia Portuense de Belas Artes, 
assinado por Joaquim da Costa Lima e Manuel Moreira da Silva. Não datado (por comparação com outros 
programas deverá ser datado de 1844). 
5. Programas das Aulas de Desenho Histórico, Pintura Histórica, Escultura e Arquitectura Civil da Academia 
Portuense de Belas Artes. Março de 1861. 
6. Programas dos Cursos de História Geral e de Estética e História da Arte da Academia Real de Belas Artes de 
Lisboa. 4 de Março e 2 de Dezembro de 1874.  
7. Programas dos Cursos da Escola de Belas Artes de Lisboa. 4 de Março de 1882 
8. Programas dos Cursos da Escola Portuense de Belas Artes. Não datado (1897) 
 
F – CONCURSOS DE PROFESSORES: PROGRAMAS, PROVAS TEÓRICAS 
E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
1. Proposta de Programa para o Concurso de provimento dos lugares de Substitutos de 
Pintura, Escultura e Gravura de Medalhas da Academia de Belas Artes de Lisboa. 14 de 
Janeiro de 1836. 
2. Parecer da Academia de Belas Artes de Lisboa sobre o Programa do Concurso de 
provimento da Substituição de Pintura Histórica da Academia Portuense de Belas Artes. 7 de Maio de 1849. 
3. Explicação do tema para o Programa do Concurso de Substituição da Cadeira de Pintura Histórica da 
Academia de Belas Artes de Lisboa, apresentada pelo Proprietário, António Manuel da Fonseca. Não datado. 
4. Programa para o Concurso de provimento da Substituição de Escultura da Academia 
Portuense de Belas Artes. 14 de Dezembro de 1864. 
5. Prova de Lição Escrita do candidato único, Tomás José da Anunciação, do Concurso de Substituição de Pintura 
de Paisagem e Produtos Naturais da Academia de Belas Artes de Lisboa. Tema: “Utilidades da Pintura de 
Paisagem; melhor método que se deve seguir no ensino da Pintura de Paisagem e Produtos Naturais”. 1852. 
6. Prova da Lição Escrita do candidato Joaquim Pedro de Sousa, no concurso para a 
Substituição de Gravura Histórica da Academia de Belas Artes de Lisboa. Tema: “Utilidade da Gravura Histórica. 
Qual o melhor método e processo da arte de gravar em cobre e aço. Qual o método de gravar em madeira, e se o 
uso deste método de gravar pode ser mais vantajoso e económico do que a litografia”. 1852. 
7. Prova da Lição Escrita do candidato João José dos Santos, no concurso para a 
Substituição de Gravura Histórica da Academia de Belas Artes de Lisboa. Tema: “Utilidade da Gravura Histórica. 
Qual o melhor método e processo da arte de gravar em cobre e aço. Qual o método de gravar em madeira, e se o 
uso deste método de gravar pode ser mais vantajoso e económico do que a litografia”. 1852. 
8. Prova de Lição Escrita do candidato único, Tomás José da Anunciação, do Concurso da Propriedade de Pintura 
de Paisagem e Produtos Naturais da Academia de Belas Artes de Lisboa. Tema: “Utilidades da Pintura de 
Paisagem; método de copiar e concluir uma paisagem tirada pelo natural; qual é o estudo da perspectiva essencial 
para o pintor de paisagem”. 17 de Janeiro de 1858.  
9. Lição escrita do candidato Miguel Ângelo Lupi no concurso de Proprietário de Pintura 
Histórica da Academia de Belas Artes de Lisboa. Tema: “Descrição e estética do quadro 
composto e executado no mesmo concurso”. 18 de Março de 1868. 
10. Auto do Concurso Público para o provimento dos lugares de Professor Substituto de Pintura de Paisagem e 
Produtos Naturais e de professor Substituto de Gravura Histórica. 28 de Outubro de 1852. 
11. Abaixo-assinado dos Professores da Academia de Belas Artes de Lisboa denunciando o procedimento 
incorrecto do Director-Geral, Assis Rodrigues, relativamente ao resultado do Concurso de provimento do lugar 
de Substituto de Escultura. 27 de Março de 1857. 
12. Auto do Concurso Público para o provimento da Propriedade da cadeira de Desenho Histórico da Academia 
de Belas Artes de Lisboa, seguido da acta das sessões do Júri preparatório, e da cópia da lição escrita entregue 
pelo candidato. 25 de Outubro de 1865. 
13. Relatório do processo de concurso de provimento do lugar de Professor de Escultura da Academia Portuense 
de Belas Artes, seguido da transcrição da lição escrita entregue pelo único candidato, António Soares dos Reis.31 
de Agosto de 1881. 
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14. Auto do Concurso de provimento da cadeira de Pintura Histórica da Escola de Belas 
Artes de Lisboa, acompanhado do Relatório da apreciação das provas dos quatro candidatos: José Veloso 
Salgado, Columbano Bordalo Pinheiro, Ernesto Ferreira Condeixa e João Carlos Galhardo. 29 de Outubro de 1896. 
 
G – PROGRAMA DE CONCURSO PARA PENSIONISTAS NO 
ESTRANGEIRO. RELATÓRIOS DE PENSIONISTAS. 
1. Programa para o concurso de duas vagas de pensionistas de Belas Artes em países 
estrangeiros, a realizar na Academia Portuense de Belas Artes. Cópia do Diário de Lisboa Nº 126 de 5 de Junho de 
1867. 27 de Maio de 1867. 
2. Relatório do 3º ano do pensionista de Arquitectura da Academia Portuense de Belas 
Artes, Correia da Silva. Não datado (1903 ?). 
3. Relatório do 4º ano do pensionista de Pintura Histórica da Academia Portuense de Belas Artes, Constantino 
Sobral Fernandes. 2 de Maio de 1906. 
4. Relatório do 3º ano do pensionista de Pintura Histórica da Academia Portuense de Belas Artes, Acácio Lino de 
Magalhães. Agosto de 1907. 
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