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Resumo 

 

Este relatório de estágio procura dentro do contexto da leccionação de cinco 

aulas do programa de filosofia do 10º ano – “Dimensões da ação humana e dos 

valores/Dimensão estética” – fazer um percurso eminentemente teórico de explicitação 

dos conteúdos programáticos desta unidade. Centra-se em especial na relação entre arte 

e natureza, que nos parece fundamental na experiência estética. Este percurso pensado e 

posto em prática nas aulas, apresenta-se em resumo nas grelhas de planificação 

utilizadas nas cinco aulas. Dentro do possível, esta explicitação procura seguir o 

planificado para estas cinco aulas. Procura além disso, dar conta, no âmbito desta 

explicitação teórica, das dificuldades encontradas na implementação de alguns 

conteúdos e encontrar as causas destas dificuldades. Também procura dar conta das 

“experiências” dos alunos a respeito das questões enunciadas. 

Este percurso pode ser considerado pedagógico-didático na medida em que 

aponta para uma relação de noções – arte e natureza – sem a qual se torna extremamante 

dificil quer compreender a experiência estética, quer, o que é mais, poder abrir a 

possibilidade de uma educação estética, que supõe uma particular atenção ao visivel, 

querendo encontrar neste uma fonte para o sentido do mundo. Um outro recurso 

utilizado, de que se apresenta uma descrição na parte final do trabalho, são os manuais 

Contexto e A arte de pensar cujo objetivo é considerar numa análise breve como está 

focada a relação entre arte e natureza nestes dois manuais. 

O relatório de estágio divide- se em capítulos que nos apresentam um progresso 

desta relação fundamental, sendo o último capítulo a “descrição” dos manuais. 

Numa breve apresentação o trabalho compõem-se de uma introdução geral 

acerca da experiência estética. Em seguida apresenta cinco partes que correspondem 

grosso modo às cinco aulas lecionadas. Cada uma destas partes e por ordem das aulas, 

tem um título que resume o significado das descrições teóricas aí presentes, ou então, 

que apresenta o problema central da cada uma das aulas. As duas primeiras aulas tratam 

dos problemas da visão e aparência, a terceira aula, centra-se nos autores que 

consideramos decisivos para a formação do pensamento estético – nomeadamente 

Goethe -, a quarta aula dá um salto para o abstracionismo, e analisa em especial a obra 

de Piet Mondrian. Por último, a quinta aula, centra-se nas questões colocadas pela obra 

de Marcel Duchamp, abrangendo ainda que de forma sumária o chamado pós-

modernismo. Termina este relatório com uma análise breve dos manuais tendo relação 
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com algumas das questões levantadas anteriormente. Em anexo apresentam-se as 

grelhas de planificação das cinco aulas, o recurso que diz respeito à quarta aula e de que 

trata o capítulo “O advento da abstração” – Red, Blue and Yellow, de Piet Mondrian, e 

um último anexo que é citado no corpo do relatório – A abadia de Eichenwald, do 

pintor alemão Caspar David Friederich, por esta ordem. 
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Introdução 

 

Esta introdução procura perceber, nos seus principais momentos, a natureza da 

experiência estética, recorrendo a Kant num primeiro momento e posteriormente 

ampliando a perspetiva até procurar perceber a experiência estética como forma de 

conhecimento. Procura ainda abranger a experiência estética moderna, se assim lhe 

podemos chamar, procurando encontrar nesta os elementos fundamentais que permitem 

afirmar esta experiência como forma de conhecimento. Em seguida procura encontrar o 

rasto desta experiência nas chamadas vanguardas artísticas do século XX, e por fim 

perceber a nova realidade instaurada pelo chamado pós-modernismo artistico. Este 

percurso é também o percurso das cinco aulas que leccionei, onde o ponto de 

confluência – a existir – entre o passado e o futuro é o artista Piet Mondrian, por razões 

que veremos mais adiante. A última parte deste relatório procura perceber até que ponto 

os manuais do 10º ano nos fornecem uma visão adequada destes diversos problemas.  

Numa passagem intrigante da Critica da Faculdade de Julgar, Kant fez-nos 

olhar para um aspeto da atividade filosófica que por vezes nos parece escapar: esta 

atividade tem momentos de sombra que constituem o impulso e a origem do seu fazer. 

Kant reconheceu esta peculiaridade, quando foi obrigado a reconhecer que existe “o 

princípio profundamente escondido e comum a todos os homens do acordo que deve 

existir entre eles acerca dos julgamentos que fazem sobre as formas, sob as quais os 

objetos lhe são dados”
1
. 

Na verdade, este “princípio profundamente escondido” é a chave de 

compreensão do juízo estético. É uma passagem inquietante na medida em que faz 

depender a compreensão de um momento obscuro. Trata-se de um trabalho da caverna 

de Kant, no qual, ele e nós, temos que penetrar de forma a postular como princípio de 

algo, um princípio profundamente escondido. Esta tarefa é a “pedra de toque” da 

descoberta do belo. Onde quer que um ser humano se confronte com um objeto 

artístico, ele está posto perante este princípio. Qualquer artista, sabemos perfeitamente 

isto, pela experiência que os próprios artistas nos legaram acerca das suas obras, não 

começa a criar a partir de um princípio estabelecido e evidente, mas a obra de arte 

surge, ou melhor, irrompe, de maneira singular, como um acontecimento. A obra de arte 

                                                           
1
 “le principe profondément caché et commun a tous les hommes de l’accord qui doit exister entre eux 

dans le jugement qu’ils portent sur les formes, sous lesquelles les objets leur sont donnés”.Kant, Critique 

de la Faculté de Juger, tradução Alexis Philonenko, Paris, Vrin, 1993. 
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não é o resultado de um nexo causal entre o pensamento do artista e o objeto produzido, 

mas um acontecimento singular
2
. É por este motivo, aliás, que se utiliza para as artes a 

palavra criação. Significa a irrupção de algo singular, de algo nunca visto
3
. Outra 

passagem de Kant intrigante, que tem uma ligação estreita com a que citamos acima é a 

que diz que, algumas obras de arte são “exemplares”, ou obras-primas, como 

costumamos dizer, porque representam um ser único na forma de uma adequação a uma 

Ideia”
4
. 

Esta passagem (em nota) contém três fenómenos fundamentais presentes na 

experiência estética. Em primeiro lugar, a ideia de um maximum. Em segundo lugar, a 

ideia de “apresentação particular”. E em terceiro lugar, a imaginação como “faculdade 

da apresentação”. A passagem citada apresenta diversas dificuldades. Dá ideia, à 

primeira vista que mistura uma série de noções incompatíveis. Relaciona o único com a 

noção de Ideia. A razão com a noção de “apresentação particular”.
5
 

Como sabemos a noção de único está profundamente ligada à arte e à categoria 

do belo. A história desta noção é a história da relação do homem com a compreensão da 

sua própria existência. Esta história, teve o seu apogeu no romantismo. Se quisermos 

perceber esta procura do único, temos, sem dúvida, que ler Goethe. Nele percebemos 

qual é a compreensão da própria existência que está envolvida no juízo estético. Goethe 

descobriu esta compreensão ao perceber como as ciências naturais tratavam os seus 

                                                           
2
 Entre muitos exemplos que poderíamos dar, não querendo dizer que a obra de arte nasce do 

inconsciente, no sentido psicanalítico, esta irrupção é a linguagem comum dos artistas. Diz Jackson 

Pollock: «Quando estou a pintar não estou consciente do que faço. Só depois de uma espécie de período 

de familiarização é que eu vejo o que tenho estado a fazer. Não tenho medo de fazer mudanças, de 

destruir a imagem, etc., porque a pintura tem vida própria. Tento deixá-la revelar-se.» Citado em Hess, 

Barbara, Expressionismo Abstrato, Taschen, 2005,p.36. 
3
 A noção de acontecimento como essência do objeto arte, por exemplo em todo o expressionismo 

abstrato. A tela, o quadro, é um acontecimento.Um novo significado  aprofundando as noções de singular 

e único tão intrinsecamente ligados ao objeto arte. A noção de acontecimento é utilizada 

contemporaneamente para “descrever” a obra de arte, por exemplo em Gilles Deleuze. 
4
 “…une être unique en tant qu’adéquat à une Idée. Aussi ce prototype du goût, qui évidemment repose 

sur l’Idée indéterminée que la raison nos donne d’un maximum et qui ne peut être represente par des 

concepts, mas seulement dans une présentation particulière, peut plus justement être appelé l’Idéal de 

Beau (…), ce ne sera cependant qu’un Idéal de l’imagination, précisément parce qu’il ne repose pas sur 

des concepts, mas sur la présentation; or l’imagination est la faculté de la présentation..” Kant, op.cit. 

p.101 
5
 O leitor deste relatório poderá perguntar porque é que esta introdução começa por falar de Kant. 

Consideramos Kant um autor fundamental para toda a compreensão da experiência estética. Como 

veremos, a linguagem dos autores românticos – que conferem à experiência estética um caráter que até 

eles não possuía – é herdeira da filosofia de Kant, e mesmo até às vanguardas artísticas, de forma 

surpreendente, a compreensão que Kant tinha da experiência estética, continua a influir nesta 

compreensão. Kant teve de facto uma profundidade e amplitude extraordinárias. A compreensão que ele 

teve da experiência estética, está muito para além do seu tempo, ou da arte que eventualmente 

conhecesse, e sobreviveu ao grande conflito entre arte figurativa e arte não-figurativa. Só a partir de 

Marcel Duchamp – veremos porquê – há uma estética verdadeiramente anti-kantiana, que continua nos 

nossos dias. 
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objetos próprios. Descobriu que tratar algo que é singular e único como uma lei da 

natureza é cair numa série de equívocos. A origem de um fenómeno natural, tomado 

como uma experiência do belo, não pode ser explicada por uma lei mecânica da 

natureza, mas pode ser compreendido na experiência. É curioso que Goethe diga que 

não pode ser compreendido sinteticamente, mas analiticamente, isto é, não como uma 

lei natural explicativa apriori, mas como um objeto singular da experiência. Esta 

relação do único com a experiência estética, que está presente ao longo da história pelo 

menos até Marcel Duchamp, tem uma dimensão desafiadora. A experiência estética não 

é uma experiência empírica, no sentido em que uma experiência empírica é uma 

experiência de acumulação de dados e acontecimentos que produzem um qualquer 

conhecimento. Este “ser único” é representado, numa obra de arte enquanto “adequado 

a uma ideia”. Esta ideia, é um ideal da imaginação que só pode ser uma representação 

de um ser único no máximo da sua singularidade.  

A noção de “présentation particulière” compreende a noção de obra de arte 

como acontecimento singular. Ora, será possível que eu veja alguma coisa, alguma vez 

sem mediação? O que é uma “apresentação particular”, e em concreto que espécie de 

apresentação particular, é esta, da experiência estética, a existir?
6
 

                                                           
6
 Se quisermos podemos recorrer ao célebre quadro de Magritte “Ceci n’est pas une pipe”. A noção de 

“présentation particulière” compreende a obra de Magritte: só numa apresentação particular pode ocorrer 

este tipo de deslocamento da “realidade”. Porque de facto, quando vemos um cachimbo representamos 

um cachimbo por meio de um conceito que nos abre para a “apresentação particular”, a qual está 

completamente subsumida na representação. Isto é, não sabemos habitualmente o que é um cachimbo fora 

da sua representação, um cachimbo em si é uma coisa que para nós é difícil de compreender. O que 

acontece no quadro de Magritte é que aquilo “não é um cachimbo”, quer dizer, é um cachimbo fora da 

representação. Se olharmos para o quadro o objeto é apresentado realisticamente, embora as cores e as 

linhas dêem uma ideia de artificialidade incutida propositadamente. O jogo que nos é proposto é 

inteiramente estético. Nós devemos descobrir o que é o visível. O cachimbo do quadro seria um 

“cachimbo objetivo”, como se a noção de perspetiva não “contasse”. No entanto, a ideia de Magritte é a 

de que cada um, cada pessoa que vê o cachimbo, vê o seu cachimbo, à sua maneira, segundo a sua 

perspetiva. Digamos um cachimbo para mim, e não um cachimbo em si. Isto que é aparentemente banal e 

óbvio, pressupõem ou não, uma espécie de subjetividade radical? Devemos ter em conta em primeiro 

lugar que Magritte era um autor influenciado pelo surrealismo, e sendo assim, esta subjetividade não está 

inserida na racionalidade do sujeito, a forma da relação do sujeito com o mundo não está constituída 

sobre a forma do conhecimento, mas sobre uma forma diríamos da ordem da consciência. Mas seja como 

for, o conceito de cachimbo que subsume uma multiplicidade de objetos na unidade da representação não 

é forma de descobrir o verdadeiro visível – conceito que procuraremos explorar em Mondrian, e que será 

central neste relatório – porque este verdadeiro visível é descoberto na experiência estética. O visível há-

de ser o que está “por detrás” da representação, como se o conceito fosse a cortina a qual descerrada 

descobrisse as perceções intensas e singulares de que somos capazes, e originam as obras de arte. Outro 

aspeto singular em Magritte é que nele se começa a evidenciar um dos aspetos centrais das vanguardas 

artísticas – a progressiva ausência do objeto. Aqui este aspeto está presente no título. A ideia fundamental 

é que se o artista “remove” o objeto, começa a entrar no verdadeiro visível, no real verdadeiro – como 

veremos adiante esta linguagem é a do abstracionismo – começa a entrar na esfera da diferença. A arte é a 

esfera por excelência da diferença.  
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No momento em que escrevo, se olho para a minha mão, é difícil focar-me em 

apresentações particulares dela. Seria como se eu visse cada momento da sua 

apresentação – as vezes em que se move no espaço, os dedos que tocam no teclado, etc.. 

– isoladamente, como algo singular e irrepetível. Mas o que parece acontecer é que estes 

momentos a perder de vista são momentos de uma totalidade que engloba e “faz 

esquecer” esses momentos, em favor da representação de algo como a mão a escrever 

ao computador. As letras que vão aparecendo no ecrã são letras que só tem sentido 

quando surge a palavra completa, o l, o b e o s (os l e os b) singulares só têm sentido 

quando estão incluídos e “esquecidos” na palavra em que entram. Esta unidade da 

representação é a forma normal do nosso contato com as coisas. Tudo o que é particular 

está esquecido em favor da unidade da representação. Como é possível então falar de 

“apresentações particulares”? Não estaremos a criar uma espécie de “região demarcada” 

do conhecimento com umas características especiais que no fundo ocorrem muito 

raramente? 

 Do conceito “foge” a multiplicidade e a singularidade, que a imagem aprofunda 

no seu ideal de beleza. A experiência estética não é sequer empírica, uma vez que 

mesmo na simples recordação de algo, ocorre um processo de unificação. Para haver 

experiência tem que haver memória, e esta tem a capacidade de unificar as diferentes 

sensações de um mesmo objeto, de tal maneira que este computador é o mesmo 

computador que eu vi ontem.  

 No mundo estamos como “em casa”. De facto, não costuma haver nada de 

especial e novo no mundo, na forma como eu o experimento. As coisas do mundo têm 

umas etiquetas, que as identificam permanentemente, e às quais eu recorro, 

inadvertidamente, como forma de orientação no mundo. Não tenho normalmente 

dificuldade em identificar os objetos que me rodeiam no meu dia corrente, nunca 

acontece como no “país das maravilhas”, em que por vezes acontecem coisas estranhas 

como um sorriso sem o gato. Não. Movo-me à vontade entre o meu mundo. Pode por 

vezes ocorrer que eu não consiga determinar exatamente o que é alguma coisa, por 

exemplo, se vejo algum objeto da robótica, por não ter conhecimento específico da área. 

E de facto, acontece que há um sem número de coisas de que ouvimos falar durante um 

dia, que não fazemos a mínima ideia do que são. Mas não costuma acontecer que eu me 

sinta baralhado, confuso, com a apresentação do mundo. Essas coisas que eu não sei, e 

que são a esmagadora maioria, não afetam o facto de que o mundo é extremamente 

familiar, apesar de eu não saber quase nada, relativamente às coisas que há para saber. 
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Para dizê-lo de alguma maneira o acesso às obras de arte, o juízo propriamente estético, 

não é um “passo”, um grau entre vários graus de conhecimento, a que corresponderia o 

conhecimento dos sentidos, e que estaria integrado num processo de acrescento 

cognoscitivo. 
7
Isto é, haveria como que uma gradação de níveis de conhecimento, na 

qual o conhecimento dos sentidos, associado a uma experiência subjetiva seria um elo – 

e talvez menor – numa cadeia integrada do conhecimento. A afirmação de que os 

sentidos me podem enganar não é um juízo estético, simplesmente porque não está em 

causa um juízo lógico, a respeito de um objeto de conhecimento, mas um juízo 

subjetivo que não possui um caráter determinante, isto é, que não define mediante 

determinações o que é isto ou aquilo. Não é possível simplesmente, como é possível 

para a lógica, “mostrar” as leis de conexão do pensamento. Na estética pressupõe-se o 

objeto belo, esta pressuposição é a consequência inevitável do caráter particular do 

objeto belo. Não pode existir nenhuma lei universal, a respeito deste objeto. 

Encontramos o correlato artístico da linguagem filosófica, nas três proposições 

da estética alemã 
8
 , apresentadas por Dilthey que passaremos agora analisar. 

Deve ser notado que a visão da experiência estética como experiência global do 

mundo, como visão total, e não apenas como uma experiência parcelar e pontual do 

artista ou do espetador, mas como conceção do mundo, surge com os autores alemães 

do seculo XVIII, em especial Goethe, Shelling e Schiller, que encontram em Kant um 

aliado inestimável. Para o que se convencionou chamar romantismo, e romantismo 

alemão do seculo XVIII, a vida toma a sua verdadeira e autêntica forma na experiência 

estética. Deve ser salientado que esta experiência começou por ser eminentemente 

poética. 

A primeira destas proposições diz  que a faculdade estética é uma força criadora 

que engendra algo que ultrapassa a realidade, um conteúdo que não se dá em nenhum 

pensamento abstrato, um modo e uma maneira de considerar o mundo.  

                                                           
7
 “Non c’è bisogno di spiegare ulteriormente che in tal modo la natura própria dell’«estético», cioè del 

sensibile nel cogliere artístico, viene misconosciuta dai suoi fondamenti – mentre é próprio il loro dasi 

sensibile alla visione che prova la superiorità delle arti sul concetto. Ma l’errore  piú infausto sta 

nell’intendere il colgliere artístico (la visione) como un semplice modo del comprendere, su di una stessa 

linea con il comprendere cognoscitivo. La vecchia estética si è abbastanza a lungo trascinata dietro 

quest’errore. Per Baumgarten si tratta ancora exclusivamente di un modo della cognitio, ed anche 

Schopenhauer non si stacca dallo schema del conoscere nella sua estetica platonizzante delle idee, 

sebbene egli ne rifiuti insieme, consapevolmente, la razionalità.” , Nicolai Hartmann, L’estetica, tradução 

e notas de Massimo Cacciari, Liviana Editricie in Padova, 1969, p.85   

 

8
 Dilthey, Wilhelm, Psicologia y teoria del conocimiento, versíon, prólogo y notas Eugenio Imaz, Fondo 

de Cultura Económica, Buenos Aires, 1951. 
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A segunda proposição foi desenvolvida por Kant na análise do juízo estético, e 

foi apropriada por Shiller da seguinte forma: “Um homem , quando vive  e tem forma, 

não é por isso uma forma viva. Para isso é necessário que a sua forma se converta em 

vida e que a sua vida se converta em forma. Enquanto nos limitarmos a pensar a sua 

forma, esta permanece, sem vida, mera abstracão; Enquanto nos limitarmos a sentir sua 

vida, esta não tem forma, é mera impressão. Só na medida em que a sua forma vive na 

nossa sensibilidade e a sua vida se forma no nosso entendimento, só então esta se 

converte em forma viva, e é sempre desta forma que  julgamos o belo“.
9
 

A terceira proposição diz que entre a realidade exterior e o olho que percebe a 

beleza, tem que ocorrer uma relação que torne possível esta descoberta da beleza do 

mundo. A criação do artista potencia propriedades que já estão presentes na realidade. 

Nestas proposições está já presente o entendimento da obra de arte como uma 

“forma de considerar o mundo”, e uma forma de conhecimento. 

Procuramos agora analisá-las separadamente. Em primeiro, a noção de “força 

criadora”. Esta noção é preciso confrontá-la com o trabalho artistico. Em que sentido se 

diz que ultrapassa a realidade? Como podemos compreender esta ultrapassagem? 

Podíamos compreendê-la, a existir, seguramente em qualquer obra de arte, mas para nós 

interessa-nos começar a falar das vanguardas artísticas do século XX.
10

  Este relatório é 

uma tentativa de compreender as mutações e as permanências da experiência estética, as 

ruturas e as continuidades que ocorreram a partir dessas vanguardas. Na medida em que 

procuramos analisar estas três proposições da estética alemã à luz das vanguardas 

artísticas afirmamos que a compreensão da experiência estética sofreu alterações 

radicais, mas no entanto, para compreender estas vanguardas é necessário conhecer 

Kant e os autores desta “estética alemã”.
11

 

                                                           
9
 Dilthey, Wilhelm, op.cit. p.15-16. 

“Un hombre, aunque vive y tiene forma, no es todavia, ni com mucho una forma viva. Para esto es 

necessário que su forma se convierta en vida y que su vida se haga forma. Mientras no hagamos sino 

pensar su forma, ésta es, sin vida, mera abstracción; mientras no hagamos sino sentir su vida, ésta no tiene 

forma, es mera impresión. Sólo en la medida en que su forma vive en nuestra sensibilidade y su vida se 

forma en nuestro entendimento se convierte en forma viva, y éste será sempre el caso cuando lo 

juzguemos como belo (Schiller, Cartas sobre estética, carta 15)”, em Dilthey, Wilhelm, Psicologia y 

teoria del conocimiento, versión, prólogo y notas Eugenio Imaz, Fondo de Cultura Económica, Buenos 

Aires, 1951, p.15-16 

10
Quando falamos de vanguardas artísticas cronologicamente referimo-nos ao período que se inicia com 

os últimos modernistas (Cézanne), segunda metade do século XIX, e começa portanto no interior deste 

fim do modernismo e se desenvolve no princípio do século XX, entre 1907 e 1920 continuando até ao 

aparecimento da obra marcante de Marcel Duchamp.   

 
11

 Esta expressão é utilizada por Dilthey na obra citada. 
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Hoje cada vez mais falamos de uma obra de arte como emanação de forças, “de 

toda a obra de arte emanam formas de forças”
12

. Este termo extremamente rico utilizado 

pelo filósofo português José Gil carateriza aquela força da criação que está na 

profundidade do visível. Uma forma de uma força não é uma forma de algo visível, mas 

uma forma criada por forças que estão, diríamos com o autor, na presença invisível. Um 

excesso de presença, um excesso de intensidade que está para além do visível. Forma de 

uma força é: “uma força mas singular; tem forma, mas não figurada de modo visível. É 

como quando queremos descrever o tipo de influência produzida pela presença de 

alguém e dizemos que ele é uma «forte personalidade», ou que tem um «caráter 

agressivo» …utiliza-se nesses casos uma linguagem de forças, adjectivam-se as formas 

com as forças expressas. A forma da força não é visível, não está figurada, não é uma 

pura qualitas, nem um puro quantum: é uma grandeza intensiva que surge com uma 

força determinada em movimento.»
13

 

Evidentemente que esta “forma da força” está presente em qualquer obra de arte, 

“um excesso de intensidade para além do visível”, é o que nós sentimos quando uma 

obra de arte nos toca, que está para além da diferença entre figurativo ou não figurativo, 

como veremos na descrição da quarta aula.
14

 Das formas combinadas, das linhas, dos 

planos, emanam forças que ultrapassam o visível. São estas forças que intensificam o 

nosso sentir, sentimos que as nossas sensações entram num espaço não habitual, 

alargam o espectro e a escala do sentir. São sensações singulares e intensas. 

Em segundo lugar a noção de “forma viva” utilizada por Schiller permite-nos 

entrar no pensamento de Goethe, sem o qual dificilmente podemos perceber como é que 

a experiência estética pode ser uma experiência de autoconhecimento. Se na ideia de 

“força da criação” podemos vislumbrar a experiência estética como experiência de 

autoconhecimento na medida em ela nos faz entrar num espaço novo - para utilizar a 

linguagem da fenomenologia, é como se procurássemos as coisas mesmas mas não-

manifestas na nossa experiência habitual. A intensificação do sentir é uma forma de 

entrar numa relação nova com o que vemos e ela acarreta uma forma diferente de 

compreensão da existência – agora com a ideia de “forma viva” entramos no âmago 

desta nova compreensão. Duas máximas de Goethe podem-nos guiar neste ponto 
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 Gil, José, «Sem Título», Escritos sobre arte e artistas, Lisboa, Relógio d’Água, 2005, p.54. 
13

 Idem, ibidem 
14

 Ver 4ª aula. O advento da abstração 
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(409/410)
15

. A 409 diz que “todos os empíricos se esforçam por encontrar a Ideia e não 

conseguem descobri-la na multiplicidade. Todos os teóricos tratam de procurá-la no 

múltiplo e não conseguem encontrá-la. Uns e outros, porém, – prossegue a máxima 410 

– acabam por se encontrar na vida, na ação, na arte. Uma afirmação muitas vezes 

repetida da qual, contudo, muito poucos sabem tirar partido.” 

Para compreendermos estas palavras de Goethe devemos abordar a conceção 

que o autor tem acerca da tarefa de qualquer espécie de conhecimento. O conhecimento 

deve “identificar-se interiormente com o objeto”, esta identificação procurada enquanto 

tarefa depara-se com diversos obstáculos. Goethe conhece muito bem a limitação da 

nossa natureza e porque a conhece compreende a aspiração a esta identificação
16

. Ou 

seja é a limitação que desencadeia a aspiração sobre a forma de tarefa do homem. Esta 

identificação interior deve ser procurada na intuição. O nosso mundo é um mundo de 

fenómenos a que temos acesso, este acesso, por sua vez pode obstruir a intuição ou 

possibilitá-la. Obstrói quando utilizamos a indução para conhecer, quando de um caso 

particular generalizamos, mas quando deduzimos, procurando encontrar no particular o 

geral, aquela ideia que está por detrás dos fenómenos, podemos alguma vez, chegar a 

intuir aquela unidade que se manifesta na diversidade dos fenómenos. A ideia é esta 

unidade viva nos fenómenos, a que poderíamos chamar “forma viva”, a “intuição viva 

das coisas. Esta capacidade superior do ser humano de aproximar-se do conhecimento 

aplica-se nas artes. “Há uma grande diferença entre o poeta procurar o particular para 

chegar ao geral e contemplar o geral no particular. No primeiro procedimento temos 

uma alegoria e o particular serve apenas como exemplo, como caso exemplar do geral. 

Mas na segunda situação estamos de facto perante a natureza da poesia. Ela dá 

expressão a um particular sem pensar no geral e sem apontar diretamente para ele. 

Quem for capaz de apreender este particular como coisa viva dispõem ao mesmo tempo 

do geral, mesmo sem disso ter consciência ou só chegando a tê-la mais tarde.(Máxima 

410). 
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 Os números das máximas seguem a enumeração da edição portuguesa da Relógio d’Água, Goethe, 

Obras escolhidas, Volume cinco, Lisboa, Abril de 2000, p.108 
16

 “Vivemos no âmbito dos fenómenos derivados e não temos maneira de saber como se pode chegar à 

questão originária (Urfrage) (Máxima 589). Não se trata aqui de analisar a fundo a teoria do 

conhecimento em Goethe que está intimamente ligada à teoria da arte, porque conhecer é para Goethe 

uma ato que reúne todas as potências do ser humano. Esta afirmação é diversas vezes matizada pela 

circunstância de que esta procura da Urfrage é entendida como tarefa, embora incomensurável para as 

nossas limitações. O pensamento de Goethe é de tensões e diferenças que procuram sínteses que sejam 

vivas, entre teoria e prática, entre dedução e indução, etc. 
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Visão e aparência 

 

A descrição teórica de uma aula procura encontrar os problemas fundamentais 

envolvidos nos conteúdos lecionados. Tomamos por isso uma certa liberdade ao não 

fazer um percurso “colado” aos autores abordados na sala de aula, mas procurando ir 

um pouco para além, por forma a encontrar fundamentos sólidos para o 

desenvolvimento das próprias aulas. Assim, procuramos ver nos seus principais 

momentos nesta primeira planificação a natureza da experiência estética, tema desta 

primeira aula. 

A descrição deve acompanhar a aula com o intuito de relatar a sua 

implementação ao nível da sala de aula, mas deve, pari passu, interrogar a experiência 

desta implementação. 

A aula começa com uma digressão etimológica a respeito de um conjunto de 

termos fundamentais no campo da estética: estética, propriamente, sensação, perceção e 

imaginação. Antes desta investigação terminológica, foi planeado que ocorresse na sala 

de aula um diálogo aberto acerca do significado da palavra estética. Este método pode-

se muito bem chamar fenomenológico. Se quando falamos de filosofia falamos deste 

nosso mundo e não de outra coisa qualquer que eventualmente existisse, falamos de 

noções, de termos, de palavras, que têm um uso comum, um uso quotidiano. Esta 

utilização revela a maior parte das vezes quer a forma como naturalmente falamos deste 

nosso mundo, quer dizer o tipo de descrição que fazemos dele, quer ainda de forma 

“inconsciente” o entendimento que temos dessas coisas de que falamos, o que quase 

sempre nos ajuda a entender o que dizemos quando falamos deste nosso mundo. Deste 

modo este diálogo procura “arrancar” ao uso comum das palavras, a compreensão 

natural dos fenómenos que as palavras designam. Esta “experiência” que remonta a 

Platão, mas fundamentalmente a Aristóteles, quando na Metafísica
17

 investiga o uso 

comum da palavra ser, proporciona o chão sobre o qual podemos apoiar os nossos 

trabalhos. Se “olharmos” para a vida no seu acontecimento quotidiano, no seu irromper 

nas palavra e nas compreensões, podemos entender que a filosofia fala sempre da nossa 

vida, do nosso mundo.  
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 Aristóteles, Metafísica, Livro A,tradução e notas de Valentin Garcia Yebra, Editorial Gredos, Madrid, 

1998 
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No que respeita à aplicação desta experiência ela tem a vantagem, como teve em 

grande medida, de chamar a atenção para dois aspetos: em primeiro lugar que nem 

sempre, apesar da facilidade com que utilizamos as palavras, estamos de acordo 

relativamente ao seu, ou aos seus significados, o que não facilita a discussão filosófica. 

Como Platão viu muito bem, quando discutimos alguma coisa, costuma acontecer que 

não nos entendemos, porque não chegamos sequer a tentar perceber as palavras que 

utilizamos, umas vezes por ignorância e distração, outras porque é conveniente distorcer 

o significado das palavras, como acontecia com os sofistas. Em qualquer caso para 

discutirmos algo temos que saber do que é que estamos a falar, ou então, as nossas 

conversas são “conversas de surdos” e podemos dizer que a falar é que não nos 

entendemos contrariando a nossa perceção imediata. No fundo trata-se de respeitar o 

princípio da identidade. Este diálogo na sala de aula pode proporcionar um primeiro e 

primário entendimento a respeito da palavra estética. Em segundo lugar, entre as 

diversas “definições” dadas pelos alunos, o denominador comum entre a maior parte 

delas foi a relação da palavra estética com a palavra aparência. Esta relação que surge 

digamos espontaneamente, tem um sentido denso. É mais ou menos claro porque é que 

este foi o significado que mais ocorrência registou quer direta, quer indiretamente.
18

  

A noção de aparência é fundamental para compreender a experiência estética, e 

embora as palavras utilizadas pelos alunos para definir estética estivessem muito 

marcadas pelo caráter quotidiano desta experiência, quer dizer pela aparência no vestir, 

pelos significados ligados ao gosto da moda, etc…, a verdade é que toda a experiência 

estética é uma experiência da aparência. É uma experiência do que aparece, não do que 

é, uma experiência da aparência, não da realidade. Este significado de aparência tem 

para nós habitualmente um sentido negativo, como quando dizemos, “aquela pessoa é 

só aparência”, ou “só quer dar nas vistas”, ou ainda “para aquela pessoa só conta a 

imagem”, ou mesmo a célebre frase “a Cleópatra não basta ser séria, tem que parecer 

séria.” O gosto da aparência é algo que faz parte do sentido comum da palavra estética. 

Este sentido comum tem a sua raíz na experiência mundana do aparecer, que é um 

parecer bem, um estar perante os outros na forma da aparência. Podíamos discutir o 

caráter ontológico desta experiência, coisa que não é relevante para este relatório. No 

entanto, pode dizer-se que esta desvalorização da aparência tem o seu reflexo no 
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 Quando dizemos direta ou indiretamente, queremos dizer que por vezes embora a palavra utilizada não 

tenha sido a palavra aparência, as palavras utilizadas tinham de facto relação com a palavra aparência. O 

sentido destas outras palavras, como por exemplo bonito, era a palavra aparência. 
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julgamento que fazemos acerca das obras de arte. Este julgamento mundano diz que o 

que é aparente não é importante para a vida. Uma obra de arte é um objeto que eu posso 

ou não gostar, nalgum momento de especial ócio, mas que não tem importância para a 

nossa vida, é uma aparência fruto da imaginação de um autor. Como sabemos também a 

imaginação não é uma faculdade muito estimada. Ontologicamente a vida é entendida 

inadvertidamente como um acontecimento no qual a utilidade é dominante. Não é que a 

vida seja útil ou inútil, mas ela está preenchida pela utilidade.  

Mas de facto, o que nós “temos” são aparências.
19

 Não é só a respeito da arte 

que a aparência é a “rainha”. É verdade que eu tenho acesso às coisas, às próprias 

coisas, mas através e na forma da aparência. O meu relógio é o meu relógio, e eu sei 

muito bem o que é um relógio, algo do qual é absolutamente inútil duvidar, é à própria 

coisa relógio que eu acedo e chamo relógio. No entanto eu tenho um ponto de vista 

extremamente limitado, o qual me apresenta o relógio sobre uma determinada 

aparência. Há uma quantidade colossal de coisas acerca do meu relógio que eu não sei, 

que se soubesse teria o conhecimento claro e distinto do meu relógio, mas o que eu sei, 

sem sombra de dúvida, é que é um relógio, porque não é necessário para o meu 

conhecimento da existência do relógio que eu saiba a quantidade colossal de coisas que 

não sei acerca do relógio. O conhecimento claro e distinto não é prova de nada, como se 

fosse precisa, basta-nos a aparência que remete mesmo sem se aperceber disso para a 

totalidade de coisas que eu não sei. 

Assim por exemplo, como funciona o relógio, o mecanismo que acciona os 

ponteiros, como foi fabricado, quem o fabricou, onde foi fabricado, o que é a pilha do 

relógio, como dá energia ao relógio, de que material é feita a pulseira dele, que material 

é esse, e por aí fora, não é relevante para o facto de eu saber que é um relógio. Ou seja é 

através da aparência do relógio que eu sei o que é o meu relógio.
20

 

Esta discussão do significado corrente da palavra estética desdobrou-se no 

seguimento da aula na inspeção etimológica da palavra ‘estética’ e das palavras 

associadas a ela. Esta segunda parte da aula teve um caráter mais expositivo e nela 

procurou-se transmitir os seguintes elementos: em primeiro lugar tratar de um modo 
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 No capítulo dedicado aos grandes autores veremos como Goethe trata a aparência. 
20

 Também é verdade que eu sei o que é um relógio, e sei a sua identidade, não a confundido com 

nenhuma outra coisa, porque me sirvo dele. A identidade de um objeto está estreitamente ligada à sua 

função. Esta funcionalidade tem um caráter ontológico, como muito bem viu Platão, e posteriormente foi 

fundamental em Heidegger para a analitica existencial temporal do Dasein. Não entramos nas 

controversas teses de Heidegger que extendem a relação do ser à função alargando-a ao horizonte 

existencial cuja critica pode ser extremamente pertinente, mas que não cabem neste relatório. 
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sucinto o conceito de sensação. Como se sabe a palavra estética tem a sua origem no 

termo grego aistesis, cuja tradução para as línguas europeias costuma “dar” o termo 

sensação. O fenómeno da aistesis, porque de facto na Grécia antiga o conjunto de 

problemas e relações que gravitavam à volta da noção de aistesis permite-nos falar de 

um fenómeno, isto é, de algo que aparece como um conjunto de sentidos e relações que 

constituem um problema vital, estava associado a um tipo de conhecimento particular. 

Este conhecimento das coisas particulares que as sensações dão, é um conhecimento 

próprio das ações humanas e não um conhecimento filosófico ou científico que é um 

conhecimento do geral. Este conhecimento é de cada coisa de cada vez. Por este motivo 

o conhecimento próprio das sensações só pode ser um conhecimento do que é aparente, 

daquilo que me aparece de cada vez sob uma determinada aparência, isto é, sob um 

determinado ponto de vista, uma determinada perspetiva, dirige-se apenas a um aspeto e 

a um aspeto de cada vez da coisa. Evidentemente que este não é o momento indicado 

para tratar de uma teoria geral da perceção, mas o fenómeno da aistesis coloca-nos 

perante a questão do “surgimento” das coisas, do modo do seu aparecimento. Esta 

questão tem evidentemente relação com o nascimento das coisas e com a criação em 

sentido lato. A questão de saber como é que nós vemos as coisas e como é que elas nos 

aparecem, é uma questão que existe apenas porque o nosso ponto de vista é limitado, ou 

seja, porque as coisas aparecem e desaparecem constantemente, se, o nosso ponto de 

vista não fosse limitado esta questão nem sequer se colocaria, uma vez que teríamos 

acesso às coisas em si, nós veríamos por dentro, vendo tudo, e não por fora, como 

vemos, vendo aspetos das coisas. Ver e visto seriam uma só coisa, o que não parece 

acontecer num ponto de vista limitado como o nosso.  

O mistério da aparência é um mistério para um ponto vista como o nosso, e foi 

para o pensamento grego a pedra de toque da filosofia. O espanto filosófico perante as 

coisas que despoleta a interrogação filosófica é a expressão deste mistério.  

A noção de imaginação é uma noção correlata à noção quer de sensação, quer de 

perceção. A sua origem etimológica está relacionada com os termos gregos eikon e 

eikasia mas também eidolon por exemplo. A imagem é sempre imagem de alguma coisa 

que seria o real, do qual a imagem seria a cópia. Ontologicamente estaria afastada da 

realidade. 

A imaginação incide sobre coisas particulares e não sobre noções universais. A 

sua matéria são os conteúdos das perceções que a memória fixa e da qual extrai as suas 

imagens. A própria imagem é uma aparência, apenas um aspeto da realidade. No âmbito 



 

16 
 

do juízo estético, tradicionalmente, esta incidência sobre coisas particulares tem a sua 

expressão na categoria do único – não discutimos agora, o que faremos mais à frente, 

em que sentido se pode falar do único na obra de arte – a imaginação enquanto 

faculdade criadora, cria algo de único, de incomparável – como se sabe uma das 

características principais da razão é comparar e assemelhar – que irrompe de perceções 

singulares. 

Foi dentro deste panorama global que na aula se pode falar de experiência 

estética no sentido tradicional. Quando digo no sentido tradicional faço referência para 

caraterizar esta experiência às noções de belo, de único, de aura, etc.. que foram postas 

em causa especialmente a partir da obra de Marcel Duchamp e Andy Warhol e cuja 

discussão continua nos nossos dias. Esta experiência do belo e do único debate-se com a 

experiência dos próprios alunos que vivem numa época onde há muito se deixou de 

falar destas categorias para caraterizar a experiência estética, se é que se pode falar 

sequer de experiência estética. Eles sentem que o relativismo na caracterização da arte, 

ainda que de forma não teorizada por eles, torna a utilização destas noções 

problemática. Todas as noções tradicionais comportam uma certa carga essencialista, 

como comportam ainda nas vanguardas artísticas uma utopia, movimentos com estas e 

aquelas características e uma cosmovisão em cada uma delas – Mondrian ainda é 

claramente um artista com uma visão da arte essencialista, quer dizer com a ideia de que 

arte é a essência da expressão humana e da vida, mesmo Duchamp ou Andy Warhol, 

tem por vezes uma certa tensão essencialista, como veremos adiante. Aquilo a que se 

convencionou chamar pós-modernismo também na arte teve o efeito de rutura com as 

vanguardas artísticas. Hoje um artista em princípio não tem estas “pretensões”, e arte 

entrou na espiral do n’importe quoi. Não existe nada de essencial que caracterize uma 

obra de arte, nem uma aura, nem uma identidade, nem uma singularidade, qualquer 

coisa pode ser arte se o artista produzir um discurso mais ou menos convincente, o que 

por vezes nem chega a acontecer. Quando nas aulas estamos no terreno tradicional, 

digamos assim, mesmo com as vanguardas artísticas, o discurso pós-moderno é o 

discurso que rebate constantemente estas categorias, ainda que de forma não explícita 

para os alunos.   

Talvez aqui, deixamos a questão em aberto, se trate de um problema 

extraordinariamente complexo, que Goethe resumiu de forma extraordinária: “Só 

poderíamos exercer uma didática autenticamente estética se fosse possível ir passando 

com os nossos alunos por tudo aquilo que vale apenas ser experienciado – ou ensinar-
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lhes tudo isso – no exato momento em que cada fenómeno atinge o seu ponto mais alto 

e cada aluno atinge o seu máximo de recetividade. Contudo, como não há possibilidade 

de cumprir esta exigência, o maior orgulho de quem ocupa uma cátedra deveria ser o de 

dar vida junto dos seus alunos aos conceitos relativos às mais variadas manifestações, 

de tal forma que eles se fossem tornando recetivos a tudo o que possa existir de bom, de 

grande e de verdadeiro e portanto capazes de apreender tudo isso com alegria cada vez 

que tais coisas vierem ao seu encontro no momento apropriado. Desse modo, sem que 

os alunos se apercebessem, sem que o soubessem, a Ideia fundamental da qual tudo 

deriva ter-se-ia tornado viva no seu intimo.”
21
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Visão e aparência II 

 

A questão da natureza do belo que percorre a interrogação acerca da experiência 

estética atravessou o pensamento de Platão e de Kant de maneira diversa. Esta 

diversidade deve ser tida em conta quando lemos estes dois autores. Digamos que o que 

motiva esta reflexão filosófica não é o mesmo tipo de problemas, embora possamos 

encontrar alguns pontos de contato entre eles. 

Não existem propriamente problemas de ordem estética no pensamento de 

Platão, tal como os entendemos como problemas que dizem respeito à natureza da nossa 

relação com o belo. O problema do belo, se assim o pudermos chamar em Platão, acha-

se inserido num contexto global de um problema a que podemos chamar com 

propriedade, problema ontológico. A existir, por exemplo, algo como uma experiência 

artística, musical ou poética, da ordem da tragédia ou da comédia, a que a antiguidade 

clássica tinha acesso, para Platão esta “experiência” tem um caráter negativo. O 

problema do ser, afetou plenamente a compreensão desta experiência. A arte (tékne), no 

sentido de produção de objetos artísticos (musicais, poéticos, trágicos ou cómicos), é 

sempre para Platão uma imitação da realidade, e o tipo de conhecimento associado à sua 

produção e fruição, é um conhecimento deficiente, ilusório, irreal. Se quisermos, não 

querendo correr o risco de ser demasiado simplista, a arte está afastada da realidade em 

três graus: é uma cópia de uma cópia. Ao imitar a natureza, ou ao reproduzir 

sentimentos e estados de ânimo na poesia e na tragédia, encontra-se afastada da 

realidade. Imita o que já está afastado da realidade. O problema ontológico consiste em 

reconhecer o caráter desadequado do nosso ponto de vista relativamente à realidade. É 

no interior desta desadequação que se encontra a profunda aversão de Platão pela 

natureza dos objetos artísticos. A imitação é uma imagem (eikasia) de uma imagem, 

cujo sentido é uma multiplicidade de pontos de vista afastados da unidade do objeto 

representado. Esta unidade da ideia, ou do conceito, em contraste com a aparência e a 

multiplicidade de imagens e pontos de vista, é assumida nos objetos artisticos e na 

experiência estética. As ideias são aquilo que faz compreender, que dá sentido, que 

possibilita a compreensão da multiplicidade. A beleza em si é o que faz compreender a 

multiplicidade das coisas belas. Se quisermos a unidade possibilita a compreensão da 

multiplicidade. A representação de um objeto é sempre uma representação em si, quer 

dizer representa uma multiplicidade exterior de objetos (um conjunto de cadeiras), na 

unidade de uma ideia em si, sem a qual a multiplicidade não pode ser compreendida. A 
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cadeira em si, como a beleza em si, é esta unidade em si, ou seja, encontra nela própria a 

abertura para a compreensão da multiplicidade. Deste modo quanto mais longe 

estivermos desta unidade mais longe estamos da verdade, no sentido em que o nosso 

conhecimento imerso na multiplicidade é um conhecimento deficiente, ilusório. Não se 

trata apesar de tudo, de sair totalmente da multiplicidade, na medida em que isso 

implicaria deixar de ter uma perspetiva, um ponto de vista, mas de reconhecer o caráter 

desadequado do nosso ponto de vista habitual relativamente à realidade
22

. O problema 

do belo só pode ser entendido neste contexto. O belo artístico, no sentido da produção 

de objetos artísticos, é entendido por Platão como a produção de imagens, de cópias 

afastadas da realidade. É por este motivo, aliás, que os poetas devem ser expulsos da 

pólis, tal como é dito na República.
23

 

Desta forma qualquer espécie de experiência relacionada com a aparência e a 

produção de imagens sofre desta falta de conhecimento e está inserida no problema 

ontológico. Toda a arte é aparência e imagem, e enquanto tal está três graus afastada da 

realidade. Não existe propriamente uma reflexão em Platão acerca desta experiência 

fora destes pressupostos. A beleza como tal é entendida como aquilo do qual participam 

a diversidade e multiplicidade das coisas belas. A beleza em si, tem um caráter objetivo 

na medida em que é algo permanente, eterno, oposto à fugacidade e finitude das coisas. 

É interessante aliás que a descrição que Platão faz do fenómeno da beleza, seja em certo 

                                                           
22

 Esta experiência de desadequação é a que vive o prisioneiro da caverna de Platão. A “alegoria da 

caverna” é uma apresentação da forma como é possível reconhecer o caráter desadequado do ponto de 

vista relativamente à realidade. A “ascensão” do prisioneiro, é uma “ascensão” do conhecimento, que é 

um reconhecimento. Para o prisioneiro a realidade é aquilo a que tem acesso. A realidade são as sombras 

e as imagens das coisas, ou seja, aquilo que é dado pela multiplicidade das sensações. O seu ponto de 

vista está confinado aquilo que tem como se fosse tudo o que existe, e tudo o que existe na realidade. A 

experiência da ascensão é a experiência do reconhecimento deste confinamento, e assim, o 

reconhecimento do caráter ilusório do nosso ponto de vista habitual. Ao prisioneiro é dado a conhecer, 

primeiro, que existe uma multiplicidade de pontos de vista, correspondente a uma multiplicidade de 

imagens e a uma multiplicidade de opiniões, afastados da realidade, segundo que esta multiplicidade é 

uma multiplicidade também no interior do sujeito, e que o sujeito que “conhece” está afastado da 

realidade, terceiro, o reconhecimento das duas primeiras etapas, corresponde não a um conhecimento 

maior, mas a um reconhecimento da nossa situação relativamente à realidade. Este reconhecimento pode 

eventualmente levar, mas não se percebe bem como, a um grau de conhecimento maior, a que 

corresponderia o ponto de vista filosófico.  

23
 República, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, tradução e notas de Maria Helena da Rocha Pereira. 
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sentido o oposto de uma experiência estética
24

.A apresentação da beleza é feita fora de 

perspetiva, para dizê-lo de alguma maneira: “…beleza eterna que não conhece nem o 

nascimento nem a morte, que não está sujeita à evolução do crescimento e diminuição, 

que não é bela por um lado e feia de outro, bela neste lugar e feia naquele; beleza que 

não se apresentará com um rosto, nem com mãos, nem com forma corpórea…”. Esta 

descrição da beleza é a descrição de um modelo universal do qual participam as coisas 

singulares belas, as quais “obtêm” a beleza por participação. O conceito de participação 

em Platão é extraordinariamente complexo e por vezes ambíguo
25

, esta ideia, 

simplificando, é a ideia de que as coisas belas singulares são belas apenas porque existe 

na realidade a beleza em si. Nenhuma coisa seria bela senão não existisse esta beleza em 

si. Quando falamos de existência é necessário compreender do que é que se está a falar. 

Não é que exista a beleza em si, nalgum estrato da realidade a que não temos acesso. 

Não. O que existe é aquilo que permanece, que não é fugaz, que passa, como as coisas 

singulares. A ideia de existência, acha-se inserida igualmente no problema ontológico. 

O ser é que existe, porque é o que permanece, o que é eterno. Existir é persistir, não 

passar. As coisas particulares são fugazes e neste sentido não existem como as ideias 

eternas. Mudam constantemente e o que existe é imutável. A beleza em si existe e dela 

participam para existirem ainda que provisoriamente as coisas belas. Esta beleza é 

objetiva, quer dizer, existe independentemente do sujeito, da posição do sujeito, do seu 

ponto de vista, dos seus sentimentos.  

Podemos compreender o que Platão quer manifestar da seguinte forma: no 

momento em que escrevo, se olho para a minha mão, é difícil focar-me em 

apresentações particulares dela. Seria como se eu visse cada momento da sua 

apresentação – as vezes em que se move no espaço, os dedos que tocam no teclado,etc.. 

– isoladamente, como algo singular e irrepetível. Mas o que parece acontecer é que estes 

momentos a perder de vista são momentos de uma totalidade que engloba e faz esquecer 

esses momentos, em favor da representação de algo como a mão a escrever ao 

computador. As letras que vão aparecendo no ecrã são letras que só tem sentido quando 

surge a palavra completa. O l, o b e o s singulares só têm sentido quando estão incluídos 
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 Banquete, Lisboa, Guimarães Editora, p.95 
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 Como notou Leo Robin, na sua obra Platon, por vezes há uma ambiguidade na ideia de participação, 

uma vez que é difícil perceber como é que as coisas singulares participam da ideia universal, na medida 

em que o hiato entre elas é tão acentuado. Como é que algo que é para mim, que é o que está presente na 

ideia de ponto de vista, pode participar de algo que é em si. Como é que algo em si pode comunicar nessa 

espécie de fechamento da objetividade. Como é que se dá a comunicação entre a absoluta objetividade e a 

subjetividade? Robin, Léo, Platon, Paris, PUF, 1998. 
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e esquecidos na palavra em que entram. Esta unidade da representação é a forma normal 

do nosso contato com as coisas. Tudo o que é particular está esquecido em favor da 

unidade da representação. Como é possível então falar de apresentações particulares? 

Esta unidade que unifica as diversas manifestações, as diversas aparências, os diversos 

fenómenos, não é uma unidade empírica, quer dizer não é a soma de diversas 

experiências, o resultado de diversas aparências. De facto, uma das questões que mais 

controvérsia suscitou nesta segunda aula foi a de saber se os conceitos, ou as ideias tal 

como Platão as apresenta, nos foram ensinados. É curioso que à pergunta, como é que 

eu sei que as diversas camisolas na sala de aula, cuja aparência é extremamente 

diversificada, e cuja apresentação que eu tenho de cada momento de cada uma das 

camisolas se a submeter (a apresentação) a uma análise de cada um desses momentos 

proporciona infindáveis aparências, como eu que eu sei apesar de tudo isto que todas as 

manifestações remetem para uma unidade? Alguém me ensinou que é assim, a minha 

mãe, por exemplo, ou pelo contrário, esta multiplicidade de aparências subsumidas 

numa ideia é independente de toda a experiência, neste caso, da experiência que eu fiz 

do que a minha mãe me ensinou? A despeito das respostas dos alunos apontarem para 

uma acumulação de experiências, não parece ser esta uma explicação convincente. De 

facto, o que a experiência me pôde ensinar, neste caso a minha mãe, foi que ela (a 

minha mãe) ao apontar para diversos objetos, atribuía a todos eles o nome camisola, 

mas o que não pode resultar da experiência é a ideia, ou o conceito de camisola. Um 

nome para diversas manifestações de um conceito é aliás uma necessidade de unificar 

diversas representações. Esta unidade da representação é independente da experiência 

que eu tenho das diversas representações de uma mesma ideia. A representação é a 

atividade do sujeito.
26

  

 A experiência estética é uma experiência que apraz universalmente sem 

conceito, para utilizar a terminologia kantiana
27

. Quer dizer, a experiência estética 

representa um objeto como belo por meio de um sentimento do sujeito e não mediante a 

unificação de uma multiplicidade numa unidade pela razão. Esta forma de pensar a 

experiência estética, de pensar o juízo estético, representa a viragem copernicana no 
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 Não seria correto falar de unidade da representação anterior à experiência, uma vez que não se trata, ao 

que parece, de uma posição temporal de duas “coisas”, como se esta unidade fosse algo inato, mas sim de 

uma independência, de uma constituição da unidade na qual o sujeito constrói o conhecimento do objeto. 

Não significa por isso também, que não seja necessária a experiência, mas que esta não é a que faculta a 

unidade da representação, situação em que o sujeito seria meramente passivo. Isto é o que se acha 

presente na Máxima 515 de Goethe, “ No sujeito está tudo o que está no objeto e ainda mais alguma 

coisa.” Este “ainda mais alguma coisa” corresponde ao sujeito do conhecimento que tem que ser ativo.  
27

 Op.cit, p.92 
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campo do juízo estético. O que passa a ser o centro do conhecimento, neste caso estético 

é o sujeito, a representação que este faz de um objeto belo através de um sentimento. A 

experiência que o sujeito faz do belo é uma experiência na qual está pressuposto como 

fazendo parte da representação de algo como belo, um sentimento comum a qualquer 

sujeito, mediante o qual este concorda na apreciação do objecto como objeto belo. Este 

sentido comum, como Kant lhe chama
28

é na verdade um principio um pouco obscuro, 

como o próprio reconhece, mas que tem um fundamento empírico, na experiência que 

fazemos de que ao longo da história algumas obras de arte são consideradas 

unanimemente como belas.
29

 

A questão tratada na aula acerca de saber se o belo se encontra objetivamente 

nas coisas ou se é o “resultado” de uma experiência do sujeito, é evidentemente um 

tema aliciante para os alunos. A maior parte das opiniões dizem que tem que ser algo 

intermédio. O belo seria uma experiência profunda do sujeito, mas na obra de arte, por 

exemplo, deve haver algo que me leve a dizer que é uma obra de arte bela. 

Utilizámos dois recursos visuais nesta aula, o primeiro uma obra de Vermeer 

Van Delft que colocou diversas questões acerca da natureza do belo. Como ideias gerais 

destacamos a relativa facilidade, com uma ou outra excepção, com que os alunos 

reconhecem a singularidade do juízo estético. A questão tratada no programa acerca do 

par objetivismo/subjetivismo estético foi uma questão “resolvida” pelos alunos com 

distinção, segundo nos parece. A ideia que têm de que deve existir uma confluência 

entre o sentimento do sujeito e elementos específicos da obra de arte para que a beleza 

“surja” é uma ideia parece-nos equilibrada. Recorrendo a Walter Benjamin e ao 

conceito de aura, que não foi utilizada na aula de forma sistemática, como “única 

aparição do longínquo”, como “experiência acumulada” ou como o “levantar de olhos 

do objeto para nós”, a obra de arte seria uma aparição única de algo que não está 

habitualmente próximo. Esta lonjura da aparição da obra de arte significa a destituição 
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 Op.cit, p.107 “Sob esta expressão de sensus commmuni deve-se compreender a Ideia de um sentido 

comum a todos, quer dizer, de uma faculdade de julgar que, na sua reflexão, tem em conta ao pensar (a 

priori) o modo de representação de todo outro homem, a fim de ligar, por assim dizer, o seu juízo a toda a 

razão humana e escapar, deste modo, à ilusão, que resulta de condições subjetivas e particulares que 

facilmente se poderiam tomar por objectivas….” Para uma apresentação precisa dos problemas da 

filosofia de Kant acerca da natureza do juízo estético, José Gil, Sem Título, escritos sobre arte e artistas. 

“O desaparecer da natureza”, Lisboa, Relógio d’Água, 2005, p. 71-77. Também Goethe utiliza 

sensivelmente a mesma linguagem: “ Beleza: toda a coincidência elevada e delicada que se experimenta 

em tudo aquilo que nos agrada de modo imediato, sem exigir meditação nem reflexão.” Máxima 721. 
29

 Digamos que a natureza intrigante da beleza se acha muito bem expressa na Máxima 737 de Goethe: 

“Não há melhor maneira de divergir do mundo que pela arte. E não há maneira mais segura de nos 

ligarmos ao mundo do que pela arte.” Este ligar-se ao mundo é um ligar-se ao mundo do outro, de 

qualquer outro.  
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daquilo que nós mais estimamos: a experiência do que já sabemos. A experiência pode 

ser uma acumulação de banalidades. Em princípio nós temos uma certa orientação na 

nossa vida dada pela experiência que acumulamos. Se fizermos isto e aquilo sucede isto 

e aquilo. Mais ou menos. Este princípio de orientação relativo ao futuro – a experiência 

tem a pretensão de prever – tem o “reverso da medalha” na possibilidade desta 

acumulação ser uma defesa em relação ao que pode surgir de novo. A experiência do 

longínquo é esta experiência daquilo que eu não sei, daquilo que eu não domino, 

daquilo que eu não consigo definir, e que, por isso mesmo, pode tocar-me. É quando a 

obra de arte levanta os olhos para nós. Esta abertura vem do fundo da experiência, mas 

de uma experiência não inteiramente consciente e racional. Este levantar dos olhos 

significa o reconhecimento da nossa capacidade para nos abrirmos ao longínquo, a 

capacidade de nos desfazermos do já conhecido e repetido. Este abrir de olhos 

pressupõe de alguma maneira que existe a possibilidade de ser tocado pelo objeto 

(levantar dos olhos do objeto para nós). A beleza seria esta abertura, esta comunicação 

entre o sujeit e o objeto. 

O outro recurso utilizado nesta aula foi uma obra de Almada Negreiros “Retrato 

de Fernando Pessoa” com o qual procurámos questionar a possibilidade da arte imitar a 

natureza. A relação entre a arte e a natureza é uma relação complexa. Só com o 

surgimento da reacção aos movimentos vanguardistas do século XX é que podemos 

falar de um “desaparecimento da natureza
30

” na arte: “este efeito de um “desaparecer” 

da natureza (no sentido que lhe dá Kant) é acompanhada por uma “desestetização” ou 

“desdefinição” (para empregar os termos de Arnold Rosenberg)
31

 da arte e do gosto 

artistico. Como dizia Duchamp: “Há um ponto que quero estabelecer muito claramente, 

é que a escolha destes ready-made não me foi nunca ditada por um qualquer deleite 

estético. Essa escolha era fundada numa reacção de indiferença visual, combinada ao 

mesmo tempo com uma ausência total de bom ou mau gosto…na realidade, uma 

anestesia completa.”
32

 A respeito das questões levantadas pela obra de Marcel Duchamp 

falaremos mais à frente no contexto das duas últimas aula. Por agora interessa-nos 

perceber em que sentido se fala de “desaparecer da natureza”. A relação entre arte e 

natureza não é simplesmente a de que uma obra de arte pode representar um objeto da 

natureza, imitando-o ou descrevendo-o, por assim dizer. Acontece que a relação é por 
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 Expressão utilizada por José Gil, no ensaio “ O desaparecer da natureza”, op.cit, p.72-77. 
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 op.cit, p. 75 
32

 op.cit, p.74 
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vezes mais densa como é o caso em Kant e em Goethe, mas também em Piet Mondrian 

– de que faremos uma análise detalhada a respeito da quarta aula 
33

. Para utilizar as 

excelentes palavras de José Gil, esta relação significa que “para que a obra de arte seja 

bela, é preciso que não se veja nela o resultado de uma intenção humana; é preciso ver 

na organização das suas formas uma espontaneidade inintencional, como se elas se 

tivessem formado por elas mesmas; como se a sua força dela nascesse e não do artista; 

como se o seu nexo, a sua necessidade interna contivesse em si um acaso fundamental, 

que lhe ofereça espontaneidade, autonomia, auto-suficiência – numa palavra, é preciso 

que a obra de arte pareça «natural»: eis o que Kant quer dizer quando carateriza
34

 a arte 

como imitação da natureza”.  

Que a obra de arte pareça natural, isto é que a sua compreensão, a sua 

“explicação” seja feita por dentro, que a obra de arte se compreenda a partir de si 

mesma, que as suas “leis” sejam ditadas por ela própria de modo imanente. Esta 

equivalência encontramo-la também de modo extraordinário em Goethe, que como se 

sabe, era um admirador de Kant. A procura do fenómeno originário, a procura na 

natureza, numa planta por exemplo, do momento em que ela nasce, como forma de 

compreensão de todo o seu desenvolvimento – que faz lembrar todo o desenvolvimento 

da importância da cor, por exemplo em Mondrian ou em Rothko – tem o seu correlato 

no facto da obra de arte se auto-explicar a partir dos seus próprios elementos. Para dar 

um exemplo significativo: a cor é essência do visível. Quanto mais nos aproximarmos 

da expressão da cor a um nível neutro, isto é sem querer significar nada, mas como 

desenvolvimento da própria cor, mais próximos estamos da essência do visível, quer na 

natureza, quer na arte. A noção de natureza continua a ser essencial na linguagem da 

arte, e não é incomum, bem pelo contrário encontrarmos diálogos de artistas modernos 

com Goethe por exemplo, utilizando o mesmo tipo de compreensão. Por exemplo para 

um artista como Kandinsky as questões suscitadas pela natureza da cor continuam a ser 
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 A obra de Piet Mondrian será objeto de um capítulo à parte neste relatório, no entanto, adiantando um 

pouco alguns aspectos que serão tratados mais adiante, a respeito desta relação com a natureza e como ela 

de facto, só deixa de ser um elemento fundamental a partir das questões colocadas por Marcel Duchamp – 

a importância de Marcel Duchamp está relacionada com os ready-made – por exemplo no ensaio de 1937 

“Plastic Art & Pure Plastic Art”: «It is necessary to stress the fact that these laws are more or less hidden 

behind the superficial aspect of nature. Abstract art is therefore opposed to a natural representation of 

things. But is not opposed to nature as is generally thought. » , in Modern Artists on Art, Ten Unabridged 

Essays, p.122 
34

 Gil, José, op.cit, p.73 
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semelhantes às questões levantadas por Goethe.
35

 Mas procuremos ver na descrição da 

próxima aula um pouco mais de perto o pensamento deste autor (Goethe). 
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 Kandinsky, Do Espiritual na Arte, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1987, p.77 
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O despertar da experiência estética – os autores decisivos 

 

“Nem tudo se pode apreender ou dizer, como nos querem fazer acreditar. Quase 

tudo o que acontece é inexprimível e se passa numa região que a palavra jamais atingiu. 

E nada mais difícil de exprimir do que as obras de arte – seres vivos e secretos cuja vida 

imortal acompanha a nossa vida efémera.”
36

  

A decisão que tomamos de apelar para os autores decisivos tem para nós um 

sentido muito preciso: os autores decisivos são aqueles autores que deram à experiência 

estética – com as suas obras de arte, com o seu pensamento – uma dimensão 

cognoscitiva, compreenderam a experiência estética como uma forma de 

autoconhecimento. Falamos principalmente de Goethe, Rilke ou Holderlin. 

A ser como nos diz Rilke e também Kant, este conhecimento é um 

conhecimento em que aquilo que se conhece é difícil de exprimir, em que “nem tudo se 

pode apreender”. Que não se trata de uma experiência reflexiva interior mas de uma 

experiência de poder ser afectado num estado anormalmente intenso por sensações e 

imagens de sensações que não são apreendidas na forma de leis universais e conceitos 

mas como diferenças e imagens particulares: “Vê-se com mais claridade que é que se 

qur dizer quando se diz que o poeta e todo o artista nascem. A força produtiva interior 

tem que ressuscitar  espontaneamente, sem intencão, nem vontade, aquelas postimagens, 

os ídolos que se formaram nos orgaõs, na memória, na imaginacão, têm que descolar, 

crescer, expandir-se e contrair-se, para, de esquemas fugitivos, converterem-se em seres 

verdadeiramente objetivos.”
37

   

Para darmos conta da importância destes autores centramo-nos em três noções 

chave: a noção de experiência, a sua relação com o que poderíamos chamar a 

interioridade do mundo e a exterioridade do mundo, e finalmente, a noção de génio que 

é muito caraterística destes autores.  

Em primeiro lugar podemos dizer que existe no artista uma procura de 

apropriação do mundo, o artista quer agarrar o mundo. O risco desta apropriação, que é 
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 Rilke, Raine Marie, Cartas a um jovem poeta, Contexto Editora, 1994, p.13 
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 “Se ve com más claridad qué es lo que se quiere decir quando se dice que el poeta y todo artista 

autentico nacen. La fuerza productiva interior tiene que resucitar espontaneamente, sin intención ni 

voluntad, aquellas postimágenes, los ídolos que se han quedado en los órganos, en la memória, en la 

imaginacíon, tienen que desplegarse, crecer, expandirse y contraerse, para, de esquemas fugitivos, 

convertirse en seres verdadeiramente objetivos.”Goethe, Gesammelte Werke, ed. Hempel vol.34, p.127, 

cit in, Dilthey, Wilhelm, Psicologia y Teoria del Conocimiento, tradução Eugenio Imaz, Fondo de Cultura 

Económica, Buenos Aires, 1951,p.73.  
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em certo sentido o risco da modernidade, foi colocado como nunca por Rilke nos 

Cadernos de Malte Lauris Bridge: «A vida, a nossa vida de agora, mal é representável 

cenicamente, pois se recolheu ao invisível, ao íntimo, comunicando –se- nos apenas por 

um rumor que passa (…) porque em tais fenómenos estava agora a vida, que se tinha 

insinuado em nós, que se tinha retirado para o interior, lá tão fundo, que mal já havia 

suposições sobre ela.»
38

.  Esta apropriação foi  expressa por Goethe da 

seguinte forma: “Procurai em vós próprios e encontrareis tudo. E alegrai -

vos de existir  lá fora –  ou como muito bem quiserdes dizer –  uma 

Natureza que está sempre pronta a dizer ámen a tudo o que  tiverdes 

encontrado dentro de vós.”  (Máxima). O risco da apropriação é o risco da 

invisibilidade da interioridade, a vida como diz Rilke passa a acontecer 

na solidão da interioridade, como se toda a manifestação dela fosse 

imediatamente transformada num sentimento pessoal. Mas trata -se no 

fundo de algo muito mais complexo e a que só podemos aceder se nos 

dispusermos a compreender a experiência estética como experiência de 

conhecimento.
39

 Conhecer é sempre um ato que nos liga ao mundo, um  

ato da vida, o que pode não acontecer se conhecer for um edifício de 

hipóteses e teorias que nos afastam do mundo.
40

  

 A ligação com o mundo sobre a forma da apropriação apresenta diversos 

obstáculos. A noção de experiência em Goethe não tem um sentido unívoco mas 

apresenta diversas manifestações. Para o que nos interessa neste momento podemos 

partir do que o autor chama “metafísica das aparências fenoménicas” 
41

 que dizem 

respeito ao incomensuravelmente grande e ao incomensuravelmente pequeno e cujo 

acesso só pode ser feito por meios artificiais. No meio, diz Goethe, está o particular, 

tudo aquilo a que os nossos sentidos se adequam e, “é a isso que me atenho”, continua o 
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 Rilke, Raine Marie, Os Cadernos de Malte Lauris Bridge, Tradução de Paulo Quintela, Lisboa, 

Fundação Calouste Gulbenkian, 5 volumes, 1996-2001 Volume II. 
39

 Quando utilizamos a palavra conhecimento devemos entender conhecimento como ligação ao mundo, 

no sentido que procuramos ver anteriormente, quando falamos da experiência da beleza e da arte. 
40

 “Na sua globalidade as ciências afastam-se continuamente da vida, e só por caminhos desviados a ela 

vão regressando.” (Máxima 471), por isso contínua o autor “ o mais importante seria compreender que 

tudo o que é factual já é teoria. O azul dos céus revela-nos a lei fundamental da Cromática. Basta não 

procurar nada por detrás dos fenómenos. Os fenómenos são eles mesmos a doutrina. (Máxima 488). Esta 

oposição entre teoria e prática é fundamental em Goethe e tem o seu momento apaziguador na arte. O 

conhecimento que se encontra num conflito sem descanso entre teoria e prática, interior e exterior, 

encontra o seu momento apaziguador na ligação que a arte e a beleza estabelecem com o mundo. De que 

forma isto acontece e se de facto é possível, é o que procuraremos ver. Para aprofundar este tema ver todo 

o capítulo reunido sobre o título Conhecimento e Ciência, em especial entre 479 e 574, op.cit.  
41

 Máxima 507 
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autor. A experiência é uma experiência dos fenómenos e enquanto experiência, uma vez 

que experimentar é possuir (Máxima510)  de alguma maneira, qualquer fenómeno está 

enredado na individualidade do observador (Máxima512). Uma outra maneira de 

expressar esta visão é dizer “no mais elevado dos sentidos a maneira de ver é o objeto” 

(Máxima 517). Por vezes, no entanto encontramos em Goethe afirmações que parecem 

contrárias, como quando diz que “o cultivo do saber tendo em vista a coisa mesma e por 

impulso intimo o puro interesse no objeto, eis o que há de mais útil e excelente” 

(Máxima 421). De facto, encontramos no pensamento de Goethe esta constante tensão 

cuja finalidade é a identificação com o objeto que seria a mais alta tarefa da experiência. 

Experimentar é entrar por dentro, apropriar-se, identificar-se. E Goethe conhece muito 

bem os limites da experiência e é por isso aliás, que esta tensão existe. Conhecer é 

conhecer dentro dos limites da experiência, o sujeito quando experimenta experimenta 

simultaneamente os seus limites e esta experiência coloca-o na posição de um ser que 

caminha simultaneamente no conhecimento e na ignorância. A apropriação é uma 

apropriação à maneira do sujeito limitado que caminha para uma síntese cuja aspiração 

desenvolve mas da qual se encontra sempre a caminho, sempre a chegar mais e mais. A 

afirmação de que a maneira de ver é o objeto parece querer dizer isto mesmo. Não é que 

o objeto desapareça, mas que identificação com um objeto supõe uma apropriação 

intima por parte do sujeito. Nesta apropriação está toda a dificuldade e toda a tarefa do 

conhecimento que é experiência viva. Como muito bem viu Goethe nós “acedemos aos 

fenómenos como quem se desloca por um planum inclinatum cuja subida fosse cómoda 

apesar do lado posterior da inclinação se apresentar ingreme e inalcançável.” (Máxima 

530). Um exemplo significativo pode ser o da luz. Para nós é extremamente fácil aceder 

ao fenómeno da luz nas suas múltiplas manifestações, e fácil como se fossemos levados 

por um planum inclinatum, algo natural, algo que se faz sem dificuldade, no entanto, a 

origem da luz, está num plano “ingreme e inalcançável”. Apesar de tudo, nota bene, 

ambos os planos, digamos assim, encontram-se unidos intimamente no próprio objeto 

(luz), como uma montanha com um lado anterior e posterior. Esta união intima no 

objeto entre as manifestações do fenómeno e a sua origem, é difícil de apreender para 

nós, mas a experiencia de apropriação deve procurar nos fenómenos esta união intima.
42

 

Mas é na arte que a questão de saber se alguma atividade pode mostrar a experiencia 
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 Para Goethe esta união íntima é destruída quando nos aplicamos a análises que separam o que está 

unido no objeto. As hipóteses e as teorias são muitas vezes esta mortalha da experiência viva. Mas o tema 

da ciência não cabe neste relatório, embora seja fulcral no pensamento de Goethe. 
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viva, ou seja se pode chegar à união intima que existe na natureza, se torna mais aguda. 

Encontrar o “fenómeno originário” da luz é uma tarefa do artista que se volta para os 

fenómenos em busca deste, mas, para os românticos, esta tarefa é ingreme e 

inalcançável
43

, e supõe uma identificação entre a natureza e arte. Esta dificuldade é a 

pedra de toque do conhecimento, o que nos liga ao mundo é a própria tensão para o 

fenómeno originário de cada coisa. Desta maneira o que investiga e o artista são o 

mesmo, ambos podem ser “aquele a que a Natureza começa a descobrir o que há de 

revelável nos seus segredos” - parte posterior da montanha - e “experimenta um desejo 

irreprimível de conhecer a sua melhor intérprete, a arte.” (721). Este desejo traz consigo 

um respeito e uma espécie de mudez “A maior felicidade do homem, enquanto ser 

capaz de pensar, é ter investigado tudo o que é investigável e saber venerar em silêncio 

tudo o que não é investigável” (718). Mas qual é a relação entre arte e natureza? 

Fazemos esta pergunta porque como dissemos atrás a ligação entre arte e natureza é 

essencial no percurso que fazemos. Quer em Kant, quer em Goethe, quer em Mondrian, 

existe um fio subtil que aproxima a história destes três autores. Voltando ao exemplo da 

luz, se olharmos para um quadro de um autor romântico, Caspar David Friedrich, 

Abadia de Eichwald
44

, datado de 1809, encontramos aquela atitude dos românticos 

alemães relativamente à relação entre arte e natureza. No quadro encontramos uma 

ruína de uma igreja gótica entre árvores. Quem observava devia compreender – e talvez 

devêssemos compreender hoje o mesmo – que os vitrais pintados à mão, deviam as suas 

cores luminosas à luz do sol, criação de Deus. O mesmo acontece com um quadro, 

vemo-lo devido e através da luz. A janela medieval no meio da natureza serviria para 

reconciliar a natureza e a arte. Que quer isto dizer? Mais uma vez encontramo-nos 

perante aquela tensão para o fenómeno originário. As cores dos vitrais, a janela 

medieval, devem conduzir o artista num impulso íntimo para o fenómeno originário da 

luz. O originar-se pode não estar nas nossas mãos compreendê-lo, mas o artista deve 

abrir –se a esta união intima dos fenómenos com o fenómeno original (vitrais e cores 

com luz). A arte liga-nos ao mundo porque não foge da evidência dos fenómenos que 

contêm tudo em si. Goethe caricaturando um pouco diz que “acontece-me com as 

ciências o que sucede a um homem que se levanta cedo e que ainda no escuro aguarda a 
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 “Vivemos no âmbito dos fenómenos derivados e não temos maneira de saber como se pode chegar à 

questão originária (Urfrage)” (Máxima 589). Não se trata aqui, mais uma vez de uma análise exaustiva da 

obra de Goethe, mas para quem tenha interesse para toda esta problemática seria necessário estudar quer a 

noção de Urfrage quer a noção de Aperçu, e principalmente a noção de Urphänomen (Fenómeno 

originário). Ver em especial Máximas 12 a 48. 
44

 Ver Anexo 
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aurora para logo a seguir perder a paciência à espera do sol e ficar depois encandeado 

mal este nasce” (290).
45

  

Por fim no que respeita ao desenvolvimento científico desta aula, temos que 

analisar a noção de génio em Goethe que se encontra ligada aos aspetos a temos vindo a 

fazer referência.  

Quanto mais a investigação da natureza se afasta do sentido comum das coisas, 

da compreensão natural que temos delas, mais entra nos terrenos da especulação longe 

da experiência viva dos fenómenos. Goethe chama a atenção para a perda progressiva 

do sentido comum, a que de uma forma kantiana chama “Génio da humanidade” (579). 

Umas vezes o autor chama-lhe senso comum, outras, entendimento comum 

(Gemeinverstand). Em que sentido se utilizam aqui estas expressões? Qual o seu lugar 

no pensamento de Goethe? Goethe faz aqui referência à noção de sensus commmunis de 

Kant de que fizemos menção no princípio deste relatório. O entendimento comum é o 

génio da humanidade no sentido em que é aquela capacidade que o ser humano tem de 

aspirar ao mais elevado. Nas palavras de Goethe, “Um grande artista arrebata-nos e 

contagia-nos. Excita-se em nós tudo o que diz respeito às capacidades em causa e, 

porque temos uma noção do que é a grandiosidade e possuímos alguma coisa daquilo 

que é necessário para a alcançar, torna-se fácil começarmos a imaginar que existe em 

nós o germe da arte.” (804) Temos assim “uma noção do que é a grandiosidade e 

“alguma coisa do que é necessário para a alcançar”. Temos assim uma noção e uma 

capacidade ainda que não definidas da grandiosidade. Uma obra de arte desperta em nós 

(como um dom, como se acordássemos) as capacidades em causa. Estas “capacidades” 

são a “fibra” do génio de que o entendimento comum tem uma “noção” e alguma coisa 

do que é necessário”. Como um “contágio” as grandes obras de arte arrebatam-nos. 

Somos sacudidos violentamente por uma força criadora que nos traz as nossas próprias 

capacidades. Este jogo de forças entre fora e dentro, entre interior e exterior, este jogo 

presente sempre nas nossas vidas, esta tensão irrompe na arte. Goethe define a sua tarefa 

como “uma atividade interior que sendo uma heurística viva, aceita uma regra 

desconhecida da qual me apercebo e trata de encontra essa mesma regra em ação ou de 

a introduzir no mundo exterior.” (237). Temos assim, mais uma vez, a regra 

desconhecida e interior, como a noção de grandiosidade, da qual me apercebo, como de 
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 A conceção que Goethe tem da filosofia é pelo contrário bastante curiosa. “Bem vistas as coisas, toda a 

Filosofia mais não é que o entendimento humano em linguagem não figurada (inamphigurischerSprache). 

(423).  



 

31 
 

“alguma coisa que é necessário”, e cuja tarefa (nossa, do autor), é encontrar esta regra 

“em ação” (num fenómeno), ou “introduzi-la no mundo exterior” (uma obra de arte). 

Mais uma vez aquela união intima a que podemos aspirar se deixarmos o olhar entrar 

por dentro dos fenómenos. O génio seria então, não alguém afastado do entendimento 

comum, mas aquele que ou procura a regra desconhecida em ação ou a introduz no 

mundo exterior. Como sempre em Goethe não se trata de algo diferente, é uma 

intensificação da noção que temos de grandiosidade, como se a noção de alargasse, não 

para uma definição, mas para uma profundidade da apreensão, da apropriação, como se 

em vez de “alguma coisa”, no génio houvesse o mesmo mas mais alguma coisa.  
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O advento da abstração 

 

Ao apresentar esta aula é nossa intenção centrarmos – no seguimento das 

indicações contidas nas páginas anteriores – as nossas análises na obra de Piet 

Mondrian. Aos alunos foi pedido que ouvissem a Sonata de Beethoven Moonlight e que 

vissem a obra Red, Blue and Yellow de Mondrian. Para os alunos, em termos gerais, a 

arte deve expressar e deve significar formalmente, para simplificar muito, deve digamos 

expressar algo numa forma adequada. Quer o pendor seja expressivo ou formalista, 

ambos apelam para a nossa imaginação, embora talvez esteja mais presente um pendor 

do que outro, como o próprio Mondrian por vezes admite. 

Numa carta a H.P. Bremmer em Janeiro de 1914, Mondrian escrevia: «Eu 

construo complexos de linhas e cores numa superfície plana a fim de exprimir 

plasticamente uma beleza universal – tão conscientemente quanto possível. A natureza 

(ou o visível) inspira-me, fazendo nascer em mim a emoção que estimula a criação, não 

menos do que acontece com qualquer pintor, mas eu quero chegar o mais perto possível 

da verdade; por isso abstraio tudo até atingir o essencial das coisas (embora seja ainda o 

seu exterior essencial!). Estou convencido de que, precisamente, ao não tentar exprimir 

qualquer coisa de determinado, exprime-se o que há de mais determinado: a verdade (o-

que-envolve-tudo).» Nesta carta de 1914 ao historiador de arte Bremmer, anterior ao 

início da publicação da revista De Stijl (1917)
46

, podemos notar a importância da 

natureza e o conflito que se entrevê entre interior e exterior. Centremos a nossa atenção 

nestes aspetos. 

Seguindo o fio condutor das análises que fizemos atrás, tratava-se nesta aula de 

apresentar com o recurso a Piet Mondrian a diferença no tratamento do objeto artistico e 

da natureza. A escolha deste autor não é indiferente, como se pudesse ser Picasso, 

Malevitch, Rothko ou Le Corbusier. Em Mondrian encontramos quer a abstração levada 

até às últimas consequências, quer uma conceção global das relações entre a arte e a 
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 A revista De Stijl fundada por Theo van Doesburg, em que participava Mondrian e Gerrit Rietveld, 

propunha-se participar na elaboração das novas formas do mundo moderno. Quando falamos de 

vanguardas artísticas do século XX, falamos das vanguardas que surgiram nesta modernidade, entendida 

como conceito operatório. De facto, o termo moderno não designa propriamente um espaço de tempo 

delimitado, mas uma atitude, neste sentido Goethe usava a expressão “modernos” para se referir aos 

homens do seu tempo, como também Baudelaire a utilizava muito. Modernidade parece significar algo 

que introduz uma diferença e diferença significativa em relação ao que acontecia antes. Por razões 

diferentes a designação modernidade está ligada ao termo pós-modernidade, que representaria o fim desta 

modernidade – aspeto que será central para nós.  
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natureza que vêm no seguimento de Kant e Goethe. E como pode tal suceder? Não 

estamos perante uma contradição? O Abstracionismo de Mondrian não significa 

realmente o desaparecimento da natureza, não só enquanto representável, mas também 

enquanto ideal do conhecimento – aquela união intima entre fenómeno e ideia que se 

encontra nela, e cuja aspiração do artista é conhecer, entrando assim na sua limitação e 

na possibilidade de “saltar por cima” desta limitação?  

Vejamos. Qual a razão da “obsessão” de Mondrian por abstrair cada vez mais e 

mais - e sempre como o impulso fundamental da sua vida? Porque é que abstrair o mais 

possível, é chegar ao essencial? E de que essencial se trata? Quando desaparece a coisa, 

o que é que aparece nos quadros? É ainda um aparecer? Como é que eu faço aparecer o 

essencial? Para respondermos a estas perguntas é necessário perceber o sentido em 

Mondrian utiliza determinadas noções. O esforço que faremos será o de articular o 

discurso do autor acerca da sua obra tentando encontrar este discurso nessa mesma obra. 

O que significa abstrair? Da carta a Bremmer retiramos duas ideias: que abstrair 

é chegar o mais próximo possível da verdade e que isso significa atingir o essencial das 

coisas, mas diz o autor, nota bene, este essencial é “ainda o seu exterior essencial”. Em 

relação ao significado da sua obra e às noções que utiliza, Mondrian não vai muito mais 

longe na sua explicitação. Diriamos que o seu discurso é essencial! Para nos ajudar 

podemos recorrer a duas fontes. A primeira uma passagem de um artigo de 1937 que diz 

o seguinte: “Notemos, no entanto, que o espirito do passado era diferente do espirito dos 

nossos dias, e que foi apenas a tradição que trouxe o passado para os nossos dias. No 

passado quando viviamos em contato com a natureza e quando o homem era mais 

natural do que é hoje, a abstração a partir da figuração no pensamento era mais fácil; era 

feita de forma inconsciente. Mas nos nossos dias, mais desnaturalizados, tal abstração 

implica um grande esforço.” 
47

 A segunda o progresso da sua obra plástica.  

Segundo Mondrian o período em que ele vive é desnaturalizado e a 

consequência desta desnaturalização é a extraordinária dificuldade de abstrair. Quanto 

mais perto da natureza mais fácil se torna abstrair. Podemos afirmar seguramente que a 

noção fundamental de natureza continua a estar presente em Mondrian. A sua obra não 

se faz sem a natureza. O criador como diz o autor “inspira-se na natureza, no visível.” 
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 Plastic Art & Pure Plastic Art, in Modern Artists on Art, ten unabridged essays, Prentice Hall, New 

Jersey, 1964, p. 124. “Let us note, however, that the spirit of the past was different from the spirit of our 

own day, and that is only tradition which has carried the past into our time. In past times when one lived 

in contact with nature and when man himself was more natural than he is today, abstraction from 
figuration in thought was easy; it was done unconsciously. But in our more or less denaturalized period, 

such abstraction becomes an effort. 
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Estamos ainda no terreno das frases, sem percebermos o sentido do que é dito. Esta 

natureza é ainda a natureza de Goethe? Ou dizendo melhor: o artista continua a ser 

“aquele a quem a Natureza começa a descobrir o que há de revelável nos seus segredos” 

e que “experimenta um desejo irreprimível de conhecer a sua melhor intérprete, a arte.” 

Aparentemente sim. O artista procura na natureza o essencial – o mais abstrato – 

procura no visível (natureza) o “exterior essencial”, como se de facto o visível pelo 

processo de abstrair “revelasse os seus segredos”, cujo melhor interprete é o artista. 

Chegar à verdade que é “o que envolve tudo” seria abstrair cada vez mais. Como se o 

visível (a natureza) fosse composto de camadas e que por detrás e detrás, o artista fosse, 

por abstração chegando ao “exterior essencial”. Continuamos no terreno das frases. Não 

percebemos o que significa “o que envolve tudo” ou o “exterior essencial”. Podemos 

desde já afirmar o seguinte: para Mondrian a natureza é o visível. Este visível tem as 

suas próprias leis, de tal maneira que o máximo da minha abstração o que me dá é o 

“exterior essencial”, apesar de tudo, “ainda o exterior essencial”. Como em Goethe no 

visível está tudo, no azul do céu, a lei fundamental da cromática. E o intérprete que é o 

artista, o intérprete a quem a natureza se revela, pode no máximo atingir o exterior 

essencial. Mais uma vez encontramos a tensão entre interior e exterior. O artista aspira a 

identificar-se com o objeto, o visível, agora por um processo de abstração, ele procura 

encontrar no visível o momento da união intima entre fenómeno e a sua origem, agora 

em Mondrian entre o visível e “o que envolve tudo”, mas esta verdade que envolve tudo 

está por detrás, o que eu vejo é ainda o exterior. Por detrás pode ser a parte posterior da 

montanha de Goethe. No visível está tudo embora o “que envolve tudo”, podíamos dizer 

a origem de cada visível, está por detrás. Mas não será que o “elemento” da abstração 

altera toda a compreensão da obra de arte? Como é que abstrair é estar perto da natureza 

e não longe? Aparentemente, abstrair é estar longe das próprias coisas, de cada coisa 

particular. E é precisamente este o paradoxo criativo em Mondrian: na tela, no quadro 

do artista não podem estar representadas coisas particulares. Este processo de 

progressiva abstração, de progressiva desmaterialização constitui o impulso criativo. 

Quanto mais desmaterializa, mais se aproxima da natureza. Vejamos a evolução da sua 

obra em duas ou três linhas. Os especialistas da obra de Mondrian costumam identificar, 

a partir de 1921 “o estilo Mondrian”, que se caraterizaria, progressivamente por 

procurar depurar as suas telas. O fundo da tela uniformemente branco, cores luminosas 

e puras: branco, vermelho, amarelo e a partir de 1932 o traço duplo e o princípio da 

série mecânica. Em poucas palavras: a obra de Mondrian foi progressivamente 
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abeirando-se da auto-referência, sem representar nada, numa espécie de independência 

majestática do exterior.
48

 Nela encontramos um inquietante vazio abstrato, uma singular 

ausência de espaço, um não espaço intrigante. Esta sensação de ausência de espaço o 

que é? Porque apesar de tudo continua a existir um espaço, um “espaço abstrato”. A 

depuração da tela, nada de natureza, e no entanto, uma intensa relação com a natureza. 

Estamos num terreno difícil. A natureza desaparece ou não, ou pelo contrário as telas 

pertencem à natureza? O que é o “espaço da abstração”, se o que carateriza a abstração 

é a ausência de espaço? Encontramo-nos face uma obra que altera as relações de força 

da nossa perspetiva. Como? Mondrian diz-nos que nós temos uma espécie de 

preconceito figurativo. Para nós, por exemplo, para que algo seja belo, tem que ter uma 

forma determinada. Este visível determinado espacialmente, um objeto particular, uma 

árvore, denota uma ideia, um sentimento, uma emoção particular. Com este visível o 

que pode o artista é expressar uma beleza determinada, uma aparência particular.
49

 

Algo, uma aparência toca-me. Mas esta aparência porque é particular e porque é uma 

aparência deixa-me longe da totalidade do visível. As formas devem então ser 

“neutras”, ou seja formas que não representam nada em particular, que são essenciais, e 

na medida em que o são conseguem abeirar-se da totalidade do sentido do mundo 

(natureza). Este processo de abstração é uma construção.  Segundo a visão peculiar de 

Mondrian é preciso construir, desnaturalizar, para chegar ao visível, ao visível 

verdadeiro, à essência do visível. Aqui vem a surpresa, se eu desnaturalizo a matéria, se 

removo os objetos para assim chegar à essência do visível, como é que a natureza (ou o 

visível) me inspira? Porque aparentemente eu não reproduzo objetos da natureza (ou do 

visível) – erro que mesmo os surrealistas ou os cubistas cometem, porque são apesar de 

tudo, naturalistas – o artista constrói um visível, e precisa de construi-lo porque segundo 
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 Para as questões da evolução da obra de Mondrian, Susanne Deicher, Mondrian, Tashen Verlag 

Colónia, 1994. 
49

 Seria necessário todo um longuíssimo trabalho de comparação entre o pensamento de Goethe e 

Mondrian. De qualquer maneira dois ou três aspetos devem ser salientados. Uma diferença fundamental 

acha-se na importância dada à noção de aparência. A natureza aparece sobre  os mais variados aspetos, 

nos quais o investigador, o artista procura encontrar as leis fundamentais que estão presentes nos 

fenómenos. Em Mondrian há como que um salto sobre a aparência, salto verdadeiramente problemático. 

Mondrian procura o que está por detrás dos fenómenos, das aparências, Goethe procura nas próprias 

coisas, nos próprios fenómenos. Apesar desta diferença que é significativa porque entra dentro da visão 

da natureza que cada um tem, existem  abundantes pontos de contato entre os dois autores. A procura da 

unidade entre o interior e o exterior (p.115, Mondrian, op.cit), mas também, a mesma compreensão de 

que não se pode nunca chegar à identificação plena com o objeto de conhecimento (p.127), e outros 

aspetos que agora não nos interessam. Embora a linguagem utilizada por Mondrian seja bastante 

diferente, muitas vezes remete para as mesmas noções. A bem dizer, a noção de abstração em Mondrian é 

que “separa as águas”, introduzindo uma neutralidade e desvalorização da aparência que nunca 

encontramos em Goethe. A beleza universal de que fala a carta a Bremmer é esta beleza destituída de 

aparência, sem forma determinada, sem aparição particular, mas como forma neutra, uma beleza objetiva. 
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Mondrian nós temos desde sempre uma espécie de preconceito figurativo, a nossa 

natureza diz ele, inclina-se para as figuras particulares, por isso nós achamos bela uma 

representação particular ou a expressão de um sentimento ou de uma ideia. Esta nossa 

natureza leva-nos a pensar que o visível verdadeiro está nas figuras individuais, nas 

emoções e expressões individuais e não na abstração, onde a redução dos elementos 

individuais em favor da objectividade (o grande quadrado vermelho) nos faz pensar 

num artifício intelectual, demasiado intelectual. Ora para Mondrian, o abstrato é o mais 

visível, o visível verdadeiro, mas uma vez que pensamos figurativamente, é necessário 

construi-lo, como se fosse necessário mostrar a verdade do visível – essa construção são 

os seus quadros. A plástica pura é a pura abstração. A plástica pura – complexos de 

linhas e cores em relação dinâmica – é a expressão do visível profundo: “eu abstraio 

tudo até chegar o mais próximo possível da verdade”.
50

 No fundo esta construção é uma 

reconstrução, uma reconstrução da nossa perspetiva. 
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 Esta visão do artista é extremamente complexa e levanta inúmeros problemas e obstáculos. Ela destrói 

fundamentalmente a noção de aparência e de perspetiva e caminha no sentido de uma metafísica da arte, 

que encontraremos também em Malevitch e mais tarde em Rothko. Por exemplo: “Art it is not the 

expression of the appearance of reality such as we see it, nor of the life which we live, but that it is the 

expression of true reality and true life…indefinable but realizable in plastics.” (Mondrian, op.cit, p.127), 

ou “Let us note, however, that the spirit of the past was different from the spirit of our own day, and that 

is only tradition which has carried the past into our time. In past times when one lived in contact with 

nature and when man himself was more natural than he is today, abstraction from figuration in thought 

was easy; it was done unconsciously. But in our more or less denaturalized period, such abstraction 

becomes an effort.”(Mondrian, op.cit, p.124).  

Estas duas passagens levantam um conjunto de questões que podemos tentar resumir. A verdadeira 

realidade do visível, que é indefinível, pode ser realizada, isto é, construída na plástica pura. Aqui 

encontramos, como muitas vezes em Mondrian a sua linguagem clássica. Segundo a sua conceção da 

história da arte os movimentos surgem uns dos outros, o não figurativo surge do figurativo. Qualquer 

pintor de qualquer época se assemelha nas suas inquietações a qualquer outro de qualquer época. Procurar 

o verdadeiro visível, eis o que procura qualquer artista plástico, seja figurativo ou não figurativo, seja 

subjetivo ou objetivo. A arte abstrata mostrou o verdadeiro visível que sempre os artistas procuraram de 

forma errada na figuração. Continuamos com a linguagem clássica: a indefinibilidade da vida e da sua 

expressão artística, que vimos muito presente nos autores românticos (“os autores decisivos”), a utilização 

de uma “atmosfera metafísica” (essência, verdade, realidade…). Mas é na segunda passagem que 

encontramos a expressão da profundidade do pensamento de Mondrian. Toda a passagem é um conjunto 

de paradoxos que iluminam o leitor. Primeiro a certamente obscura afirmação de que “nos tempos 

passados” (quais?) o pensamento abstrato a partir da figuração encontrava-se mais facilitado. O nosso 

período diz ele, é desnaturalizado, e por isso, a abstração exige um grande esforço. Como vemos, a 

natureza em Mondrian é um elemento essencial, mas esta natureza é a natureza dos antigos, ou seja 

aquela que era motivo de contemplação. Como sabemos supondo que Mondrian (não o sabemos ao certo 

porque a passagem é bastante obscura, mas podemos ser levados a crer nesta hipótese, uma vez que para 

os gregos a abstração era algo fundamental) fala da Grécia antiga, contemplação era aquela forma de 

compreensão do mundo na qual se tinha acesso à essência do nosso mundo e portanto ao visível. Este 

visível levava-os “inconscientemente” à abstração. Ou seja o mínimo levava-os ao máximo. O mínimo de 

coisas particulares, levava-os ao universal. O mínimo de objetos levava-os à essência do objeto, por isso a 

pergunta ti esti (o que é esta coisa). Ao contrário o nosso período “desnaturalizado”, ou seja o nosso 

período cheio de objetos, de objetos superficiais, multiplicados individualmente, com expressões 

individuais infindas, afasta-nos da abstração, da essência do visível – é curioso como isto parece ressoar 

nos nossos dias como experiência das sociedades consumistas, por exemplo na multiplicação infinda das 

relações sociais nas diversas redes que nos afasta do pensamento, uma necessidade de coisas individuais 
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 O leitor deve notar que o progresso deste relatório faz-se por etapas, embora as 

alusões às várias etapas se façam constantemente. Não é portanto um progresso 

retilíneo, mas um progresso com reenvios e projeções, andando para trás e para a frente 

quando necessário, como é próprio de uma visão que pensa a arte como uma forma de 

rutura e desequilíbrio que acontece dentro de um conjunto de tradições. Isto é, o novo 

que sempre existe na arte, é um novo que já se encontrava em possibilidade no antigo, 

uma vez que a arte é a expressão da natureza humana, sendo que este novo no antigo 

não podia ser expresso porque o novo surge sempre associado a uma necessidade 

interior individual e coletiva. Desta maneira começamos em Kant, com as noções de 

experiência estética e de belo, que fomos procurando aqui e ali problematizar, falamos 

de natureza, fomos fazendo alusões às vanguardas artísticas, procurando pontos de 

contacto entre estas e por exemplo Goethe, entrámos neste parte num expoente do 

abstracionismo, e procurámos ver como ele utiliza noções clássicas, e retoma os 

conceitos fundamentais da experiência estética, mas revolucionando a compreensão da 

arte. Por fim, em relação à última aula, veremos, que a partir de Marcel Duchamp o 

entendimento da arte muda radicalmente, e é fundamentalmente um discurso de rutura 

com as vanguardas artísticas do século XX, e que é consequentemente, na medida em 

que estas na visão de Mondrian eram desenvolvimentos do que vinha antes delas, uma 

rutura radical com toda a história da arte. O nosso discurso relativamente a este último 

ponto não pretende ser um discurso de lamento, mas uma tentativa de compreensão das 

questões tão intrigantes, como fascinantes que os ready-made de Duchamp colocaram. 

A obra Red, Blue and Yellow foi projetada para os alunos, que têm, ao contrário, 

do que talvez se pense imediatamente, gosto em ver pinturas abstratas, mas nenhum 

disse que este quadro é belo, ou que tem uma relação qualquer com a natureza, ou que 

este quadro envolve tudo, exprime todo o sentido do universo. Em alguns casos falou-se 

de emoções, e de criação com certeza. Quem já viu uma obra de Mondrian ao vivo, ou 

digamos de Malevitch, sabe o tipo de estremecimento emocional que elas podem 

provocar, que não pode ser recuperado numa aula, como as pinturas de Mark Rothko, 

onde a pura cor é emoção.
51

  

                                                                                                                                                                          
concretas, relações, emoções, expressões, ideias, e não a necessidade de perguntarmos ti esti (o que é isto 

que estou a ser) – eis então que é necessário desnaturalizar a matéria, ou seja fazer dela uma matéria pura.  
51

 Ainda que Rothko seja um artista plástico posterior, as linhas de confluência entre ele e Mondrian são 

evidentes, desde logo na importância fundamental da cor. Este artista do chamado “expressionismo 

abstracto ”cujas obras fazem as “pessoas rebentar em lágrimas, sem que as lágrimas tenham um 

significado claro. Rebentam em lágrimas de êxtase: a emoção tornou-se forte de mais para um pequeno 

corpo; a visão demasiado intensa; demasiado vasta, demasiado para além do visível e do visto. Os 
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Para completarmos esta parte e passarmos às questões levantadas pela 5ªa aula, 

falta-nos delimitar a noção de “beleza universal”. Em que sentido o artista fala de 

“beleza universal”? O que significa a beleza para Mondrian? E porquê “beleza 

universal”? Continuamos no domínio da linguagem kantiana que os alunos têm tanta 

dificuldade em compreender. Mondrian continua a falar do juízo acerca do belo como 

um juízo inteiramente subjetivo que aspira à universalidade? Como podemos continuar 

a falar de beleza e de beleza universal?  

Para responder a estas perguntas temos que olhar para o sentido que Mondrian 

dá a estes termos. O universal é para ele o que é neutro, aquilo que é objetivo, por 

oposição ao individual que é o que denota sentimentos ou ideias, o que é subjetivo. 

Desta maneira o vermelho, o azul e o amarelo são universais neutros, isto é, o grande 

quadrado vermelho é uma cor que não representa uma forma particular, uma cor que 

não expressa uma expressão individual do artista. O neutro é a ausência não de emoção 

– longe disso como veremos – mas a ausência no uso da cor de expressões particulares. 

Por exemplo num quadro figurativo, ou não abstrato, como Mondrian o entende, a cor 

expressa emoções particulares, a melancolia, a tristeza, a alegria etc…por meio de uma 

figura representada, mesmo que a figura seja deformada como no surrealismo ou 

analisada como no cubismo. A obra de arte neutra é aquela que remove os objetos e 

“deixa” apenas a cor pura, o grande quadrado vermelho. Com este processo ela pretende 

ser universal, os seus quadros são relações dinâmicas de cores puras. Os elementos 

subjetivos deixam de aparecer. “Eu construo complexos de linhas e cores numa 

superfície plana a fim de exprimir plasticamente uma beleza universal”. Frase 

extraordinária! Qual é o processo desta expressão? A superfície é plana, as linhas e as 

cores numa superfície plana. O artista desnaturaliza a matéria, ou seja torna-a abstrata. 

O que é uma matéria abstrata? A matéria do quadro não é nenhum objeto da natureza, 

mas um complexo de linhas e cores, este complexo é uma abstracção da natureza. O 

artista não retira a cor às figuras, o artista extrai a essência das coisas, e esta essência é 

uma relação de cores e linhas que pretendem conter todo o sentido do mundo (da 

natureza) A superfície, não tem dimensão, as cores as linhas aparecem num plano único. 

Para quê? Esta construção é necessária para chegar à essência do visível. Continuamos, 

por assim dizer, no domínio da linguagem das vanguardas artísticas, contendo uma série 

de utopias: chegar ao conhecimento, conter o sentido do mundo, chegar ao essencial, 

                                                                                                                                                                          
quadros de Rothko provocam um tipo de experiência para além da experiência, arrancando os sentidos, a 

visão, o tacto, o gosto, o cheiro, aos seus limites comuns…”in José Gil, op.cit, p.139.  
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chegar à verdade. Vamos ver agora o que aconteceu a este discurso no decorrer do 

século XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

A ausência da natureza 

 

A natureza das questões levantadas por esta quinta aula vêm no seguimento, 

como temos procurado referir, dos apuramentos a respeito das aulas anteriores. 

Interessa-nos agora perceber o que aconteceu  com o aparecimento do ready–made  na 

história da arte. E em paralelo interessa-nos perceber a relação entre arte, mercado e 

consumo na obra de Andy Warhol. Com estas análises fechamos o círculo das relações 

entre arte e natureza, deixando entrever a natureza extremamente frágil da arte 

contemporânea.  

Como temos procurado mostrar o discurso sobre a arte até às vanguardas 

artisticas é um discurso de caráter utópico. Os artistas, os movimentos artisticos, as 

escolas possuem um discurso que procura o sentido do mundo, que procura explicar a 

natureza, etc., no fundo, cada movimento procura ser um intérprete o mais fiel possivel 

da natureza, do mundo, do ser humano. É um discurso, poderiamos dizer, utópico, na 

medida em que procura algo que ainda não existe, um lugar a que ainda não chegámos. 

Nesta demanda é todo o sentido do mundo que está em causa.  

Mas antes de avançarmos procuremos delimitar cronologicamente este novo 

espaço em que o discurso utópico como que deixa de entrar em cena. Podemos, sem ser 

demasiado limitativos, situar esta ausência a partir da década de 80 do século XX. O 

filósofo José Gil  num artigo de 1988, procurou definir esta ausência como « indiferença 

ao nexo ». Esta indiferença ao nexo, tratar-se-ia de uma ausência de nexo estético, quer 

no interior da obra de cada artista, quer entre artistas. Para utilizar as suas palavras : « A 

necessidade do nexo atravessava de lado a lado o discurso e a prática vanguardista. Era 

um nexo total : ideológico – o nexo revolucionário da ação do artista enquanto artista-

cidadão ; plástico – que devia acordar-se (segundo um nexo) com o primeiro ; nexo 

politico, reunindo os dois primeiros contra todas as formas de poder concentradas no 

museu, na galeria, na exposição, etc. (…)o longo, intenso trabalho de pensamento, o 

investimento em energia e inteligência, a dedicação vital à arte que supõe toda a 

investigação plástica do século XX (sobre o espaço, a cor, o suporte, a matéria, a 

relação objeto-espetador, etc.), a linha de fuga da experimentação que fazia crer num 

progresso da arte, descobrindo sempre novas tipologias picturais, esculturais ou 
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objectais (ou ainda, na dança, na arquitetura, no design), foram, de repente, postos de 

lado. Ou em todo o caso, deixaram de ocupar o centro do palco. »
52

 

Existem hoje diversas teses sobre a arte contemporânea, ou pós-moderna (termo 

que quereria significar o fim do modernismo, das grandes narrativas) cujo centro seria 

não uma grande narrativa, mas um ecletismo viral. Para percebermos rapidamente as 

principais teses acerca dos anos 80, a arte não seria já « uma exigência de unidade 

orgânica, de aura e de presença», mas teria sido substituida pela « heterogeneidade, 

pelos processos mecânicos e pela serialidade. »
53

 « Segundo o discurso pejorativo, a arte 

dos anos 80 caraterizar-se-ia pela confusão de meios utilizados por um só autor (por 

exemplo Kiefer ou Polke), numa ou em várias obras ; confusão entre autores tão 

diferentes como os da transvanguarda italiana e os do neo-expressionismo alemão, 

reunidos no entanto, pela critica no conceito único de pós-vanguardismo ou pós-

modernismo ; confusão de espaços, lugares ou sites (galeria, parede, graffiti, etc.) ; 

confusão de tempos : entre o que perdurava nas últimas vanguardas (Beuys, Wahrol, 

mas também Richter e Immendorf) ; confusão entre alta cultura e cultura popular, e de 

uma maneira geral, confusão do gosto ou da perceção artistica. Tudo era possivel não só 

no campo das formas, mas do próprio valor estético dos objetos ; confusão de estilos : à 

extrema pureza, tensão, originalidade, do trabalho estrutural modernista que perdura 

ainda nos anos 80, responde, no mesmo plano, o desprezo de todo esse labor e por toda 

a ética do oficio : « anything goes », agora, o que interessa é a imagem. À originalidade 

sucede a singularidade dispersa do autor ; Enfim, invoquemos um último elemento de 

confusão, extremamente eficiente : o mercado da arte misturou todos os valores 

estéticos habituais, baralhando os valores financeiros respetivos…a contaminação 

extraordinária do valor estético pelo valor monetário e a emergência mediática de um 

gosto universal, de massa : o Kitsch.» 
54

 

Serve-nos esta contextualização para entrarmos na questão de saber o que 

aconteceu no discurso e na prática da arte que rompeu com o discurso e a prática das 

vanguardas artisticas. Em Marcel Duchamp podemos analisar as questões da relação da 

arte com a natureza e em Andy Warhol, a noção de aura. O que aconteceu às grandes 

« categorias » do discurso da arte e dos seu fazer com a obra deste autores? Marcel 

Duchamp é o responsável pelo ecletismo do gosto? 

                                                           
52

 Gil, José, Os anos 80. A confusão como conceito, in op.cit, p.93-109. 
53

 B.Buchloh Figures of Authority, Ciphers of Regression, in Art after Modernism, p.123. 
54

 José Gil, op.cit, p.98-99. 
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O que é um ready –made ? Um ready –made é um objeto « já-feito» que passa a 

ser um objeto artistico. Mas como se dá esta passagem de um objeto qualquer para um 

objeto artistico ? Todo o objeto natural ou fabricado pode ser objeto de arte, o que, 

claramente, apaga as fronteiras entre arte e não-arte. A arte deixa de ter uma esfera 

autónoma. Mas não só. Não há nenhuma possibilidade de impôr uma norma ou regra 

universal, seja de conhecimento ou de tradição. Tudo pode ser arte significa a mais 

acabada subjetividade. Ao contrário do que pretendia Kant gostos não se discutem! A 

natureza desaparece simultaneamente como inspiração, como revelação, como ligação 

ao artista. Se eu escolher um objeto natural, por exemplo uma planta, e o expuser como 

ready made, a planta passa a ser um objeto artistico e a natureza uma fábrica de ready 

made. A natureza não é nem representável – o que o abstracionismo já tinha conseguido 

– nem é o nexo que liga o artista ao mundo (Goethe).  

Além do mais com a introdução do ready-made na esfera artística passamos a 

assistir a uma total ausência de gosto, de sentimento, de prazer estético. Um ready made 

não tem nada de único, é um objeto qualquer, como qualquer outro. A universalidade do 

juízo de gosto desparece. Simplesmente não existe juízo de gosto : « Há um ponto que 

eu quero estabelecer muito claramente, é que a escolha destes ready-made não me foi 

nunca ditada por qualquer deleite estético. Essa escolha era fundada numa reação de 

indiferença visual, combinada ao mesmo tempo, com uma ausência total de bom ou 

mau gosto…na realidade uma anetesia completa.»
55

 

Mas mais. O ready made nega o processo criativo, como diz Duchamp o ready-

made inscreve-se graças a um ato instantâneo. Nada do génio artistico, da irrupção 

criadora, da natureza cujo o melhor intérprete é o artista. O artista escolhe um ready –

made e já está ! É simplesmente um processo de escolha instantâneo.  

Esta descrição sumária onde nos pode levar? Percebemos imediatamente a 

diferença relativamente ao discurso exposto nas partes anteriores deste relatório. Mas 

qual a razão de ser, a haver, deste discurso e desta prática? E quais as suas 

consequências, para além daquelas que elencamos em relação à arte surgida na década 

de 80 ? No fundo Duchamp é ainda, paradoxalmente um artista de nexo, para usar a 

expressão utilizada anteriormente. Ele ainda é um artista de vanguarda que pretende 

levar o modernismo até às suas últimas consequências. O abstracionismo de Mondrian 

não seria já um prelúdio do fim da pintura? Depois da depuração máxima  na abstração, 
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 Marcel Duchamp, Duchamp du Signe, Flammarion, Paris, 1975, p.191. 
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o que resta ainda ? Como dizia Jason Pollock « a pintura abstrata é abstrata. Entra em 

confronto consigo. Houve um critico há algum tempo que escreveu que os meus 

quadros não tinham nem principio nem fim. A sua intenção não era a de tecer um 

elogio, mas foi o que fez. Foi um belo elogio.»
56

   

Uma das consequências do trabalho de Duchamp foi uma espécie de confusão 

concetual. Este objeto qualquer passa a ser exposto nas galerias e museus, um objeto 

que não era estético, passa a ser, pela sua imersão no contexto um objeto estético. 

E relativamente ao conceito de aura que podemos dizer ? Esta noção pode ser 

por nós melhor tratada se recorrermos à obra de Andy Warhol. Não devemos no entanto 

confundir o processo pelo qual a publicidade aparece como um mecanismo «aurático», 

cuja  natureza comporta uma ausência de profundidade e de singularidade, com o que 

ocorre no trabalho deste autor. De facto há uma certa tendência para ligar a obra de 

Warhol à publicidade, pelo facto do artista ter  tratado figuras famosas, fenómenos de 

consumo, etc. Apesar do trabalho profundo de irrisão que Warhol levou a cabo - e na 

verdade, as suas figuras na tela não têm aura, no sentido de uma única aparição do 

longinquo  de que falava Benjamin elas estão por assim dizer banalizadas, serializadas – 

apesar disto alguém poderá negar que estas séries (Marylin Monroe, latas de conserva 

Campbell, etc.), têm apesar de tudo uma espessura que não sendo aurática, têm uma 

dimensão estética. Há algo nelas, que não nos remetendo para o invisivel do visivel 

(aura),  no entanto está para além da simples superficialidade plana da publicidade. É 

como se ao retirar a aura às figuras das telas, o artista não pudesse deixar de nos 

apresentar um objeto artistico, apesar de tudo. Warhol está como Duchamp ainda dentro 

do movimento moderno, ainda que como Duchamp também, seja um dentro que 

procura sair, combater esse mesmo modernismo, e por isso, o discurso e o fazer são 

ainda constituidos por uma narrativa identificável. O campo aberto por estes artistas, 

talvez apesar deles, ou não, criou uma total indefinição no campo da arte. Nenhuma 

narrativa é identificável, nenhum nexo, nenhum sentido. O sentido é meramente 

pontual, circunscreve-se ao aqui e agora da exposição deste ou de outro artista. Hoje a 

esfera da arte volta a estar cheia de objetos, volta muitas vezes a ser figurativa, 

ou  anything goes , é indiferente porque encontra a sua justificação no próprio artista, 

nas ideias e sentimentos do artista – que longe estamos das vanguardas – que por sua 

vez não têm nenhum nexo com outro artista, porque nenhuma ideia de arte, de 
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 Jason Pollock, cit in Barbara Hess, Expressionismo Abstrato, Tashen, Lisboa, p.36 
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conhecimento, da natureza, de criação está presente. Seria preciso pensar esta 

confusão 
57

, tarefa que já não diz respeito a este relatório. 
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 “A confusão como conceito” é uma expressão utilizada por José Gil, op.cit. 
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Estudo Final I 

 

No seguimento do desenvolvimento teórico das cinco aulas leccionadas, 

procuramos agora averiguar em que medida, os problemas e as questões que 

identificámos se encontram tratados nos manuais de filosofia do 10º ano. Seleccionamos 

dois manuais para proceder a esta investigação. O manual que utilizamos nas aulas – 

Contextos – e o manual A arte de pensar. 
58

 

O nosso método consiste simplesmente em analisar a sub-unidade « Dimensão 

estética – análise e compreensão da experiência estética » em cada um dos manuais, um 

de cada vez, tendo como fio condutor os apuramentos que realizamos nos 

desenvolvimentos teóricos, em especial a relação entre arte e natureza. Naturalmente 

que o recurso manual foi utilizado ao longo das cinco aulas, umas vezes mais outras 

vezes menos. O nosso objetivo não é aquilatar a competência académica dos autores dos 

manuais, mas tão só, perceber se os manuais abrem o horizonte relativamente a estas 

questões. Não se trata, por isso, nem de um estudo comparativo exaustivo entre 

manuais, nem de uma análise do caráter pedagógico-científico destes. O nosso leit motiv 

continua a ser a relação entre arte e natureza. Pensamos que uma educação estética não 

pode deixar de experimentar esta relação. No fundo, os alunos não deveriam poder falar 

de arte como quem fala de outra coisa qualquer e não deveriam desprezar, sem um 

motivo forte, a arte dos nossos dias. Talvez estejamos perante aquele fenómeno que 

Goethe identificou tão bem e que nos parece dito por um nosso contemporâneo : “…até 

já temos jornais para todas as partes do dia (…), a ninguém é permitido ter as suas 

alegrias ou sofrer as suas dores a não ser como passatempo dos outros (…) assim damos 

por nós a saltar de casa em casa, de cidade em cidade, de reino em reino, de continente 

em continente, tudo isto a grande velocidade.”
59

 Pode ser que esta voracidade nos 

impeça a atenção que tem que estar presente na contemplação das obras de arte. A 

experiência da grandiosidade do visível que me ligava ao mundo, o nexo da 

invisibilidade do visivel, aquilo que não aparece, não brilha, mas se recolhe e neste 

recolher “abre os olhos” para o reconhecimento, pode ser substituída pela multiplicação 

de ideias, de factos, de acontecimentos sem nexo, “damos por nós a saltar…”; salto 
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 Contextos, Filosofia 10º ano, Porto Editora, 2007; A arte de pensar, Filosofia, 10º ano, Plátano Editora, 

2007. 
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Citado por Molder, Maria Filomena, Seminário de Estética no ano 2002 na Universidade Nova de 

Lisboa, apontamentos das aulas não publicados. 
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sobre nós mesmos e sobre o nexo com o mundo. No fundo é uma experiência da 

efemeridade banal - porque há uma experiência da efemeridade com nexo, que acontece 

quando na aparência eu procuro, sem sair dela a origem dessa aparência, a invisibilidade 

no visivel. Os fenómenos da natureza e mesmo as obras de arte são efémeras, mas o 

nexo ao invisível, o que liga o artista, o espetador à obra de arte perdura, é aquela “regra 

desconhecida e interior” da qual me apercebo, como a noção de grandiosidade. 

Admitindo que seja assim, as palavras de Goethe procuram dar-nos conta das condições 

em que o nexo deixa de ser possível. Toda a educação estética seria uma espécie de 

despertar do nexo.  

O manual Contextos apresenta como “competência especialmente visada”, um 

“trabalho sistemático de leitura crítica da linguagem icónica, dando relevo 

nomeadamente à industrialização da estética” (p.167). Esta competência visada supõe 

várias ferramentas em simultâneo. Supõe que os alunos adquiram ao longo do percurso 

de oito aulas de 90 minutos (tempos letivos agora alterados pela nova reforma 

curricular), uma competência critica a respeito de um espaço vastíssimo, como é o da 

linguagem icónica – de facto, linguagem icónica pode ser o objeto artistico tela, 

escultura, fresco, etc., pode ser o mural, os graffiti, etc., pode ser a linguagem da 

publicidade, pode ser a linguagem do cinema, pode ser a linguagem digital, etc., mas 

insiste em especial na chamada “industrialização da estética” – que apontaria para uma 

importância fundamental da linguagem do design artistico e industrial. 

Desta maneira, e seguindo o conteúdo da competência, encontraríamos um 

percurso mais ou menos linear que nos conduziria até à “industrialização da estética”. A 

respeito de esse percurso, como está “montado”, e quais os conteúdos que ele propõe, 

faremos uma análise tendo em conta a relação entre arte e natureza. Propomos começar 

pelo final da subunidade e ir realizando uma espécie de percurso rememorativo dos 

apuramentos a que chegamos relativamente às cinco aulas.  

Na página 204 aparece a obra 200 latas de Sopa Campbell de Andy Warhol com 

um comentário que diz “a mesma imagem é repetida em séries, apenas com variações 

nos escritos dos rótulos. Aqui, a publicidade torna-se Pop Art e a imagem é 

simultaneamente um indicador da mecanização e da desumanização das sociedades 

modernas com a sua alienação e aborrecimento.” No seguimento desta imagem surge o 

capítulo dedicado à “industrialização da estética”. Aparentemente o autor abriu o 

caminho para esta industrialização. Como? Aparentemente pela serialização das 

imagens, pela reprodução em série de objetos banais, famosos. Outro aspeto é que o 
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estatuto do objeto é alterado. O que era publicidade passa a ser arte. Como é que se dá 

este salto? Em primeiro lugar as latas de sopa Campbell na tela adquirem um estatuto 

artistico, são um objeto para o espetador apreciador de arte – ironicamente o espetador 

deve apreciar a qualidade da obra – há uma transformação no objeto devido ao suporte. 

Altera-se o quid – ironicamente. Depois existe um nexo que é ideológico. 

Aparentemente a obra denuncia a mecanização das sociedades modernas com a sua 

alienação e aborrecimento. Ironicamente – a repetição das latas é aborrecida, um objeto 

banal aborrece, o autor diverte-se com este jogo.  

A industrialização da estética surgiria a partir deste salto, que Duchamp já tinha 

efetuado de maneira diversa – nem foi necessária uma tela, a radicalidade do gesto de 

Duchamp está no “increver-se instantâneo”, o objeto artistico é um qualquer, quando 

vou na rua, por acaso olho e vejo um porta garrafas no lixo, é o meu ready-made. 

Desaparece toda a originalidade da criação, todo o trabalho intenso e interior do artista.  

No entanto, quer a obra de Duchamp, quer a de Andy Warhol
60

, não tinham em 

vista uma finalidade prática, alguns objetos eram utilitários, e por isso banais e 

repetíveis, mas o salto transformava-os em objetos artísticos. Digamos que eles perdiam 

o seu caráter utilitário e neste sentido, talvez ironicamente, passavam a ser obras de arte. 

Este efeito previsto pelos autores tem no entanto um sentido mais profundo e irónico. 

Nós estamos habituados a contrapor a utilidade à beleza e ironicamente este aspeto não 

foi contrariado pelos autores, aliás num certo sentido foi exponenciado. O objeto que é 

útil – o porta garrafas – deixa de ser útil no contexto artistico, como se todos os objetos 

pudessem ser arte, exatamente como Duchamp pretendia. Só que para serem arte têm 

que perder o seu caráter utilitário pelo salto, pela passagem, o objeto muda de estatuto, 

um objeto artistico não pode ser utilitário. Ironicamente, mais uma vez, este efeito foi 

pretendido pelos autores, mas de um modo diverso. A crítica de Andy Warhol à 

mecanização das sociedades modernas com os seus mecanismos de consumo, mesmo 

que o autor fosse extremamente provocador e não cheguemos a perceber até que ponto 

Warhol era sincero, ou se pelo contrário o autor entra deliberadamente no jogo da 
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mecanização, aponta para a banalização de todos os objetos, incluindo os artísticos. 

Quando o autor traz um ícone da cultura moderna para uma tela, o que ele faz pela 

serialização da imagem é, retirar o fascínio da personagem, é como se a aura daquele 

ícone desparecesse pela repetição. Mas ao mesmo tempo dá-se uma coincidência 

intrigante entre o fascínio do ícone e o fascínio do ícone representado na tela. Um 

fascínio que nasce do fascínio da personagem que na tela teria perdido o fascínio. Há 

um fascínio próprio na cultura e um fascínio próprio do objeto tela. Estes coincidem. Ao 

mesmo tempo ainda, há uma mistura de fascínio e banalidade. As telas de Warhol são 

luminosas, brilhantes, com o brilho da banalidade e do fascínio. Esta coincidência dá-se 

aparentemente por causa do jogo entre o nexo ideológico e o facto de as telas de Warhol 

serem inegavelmente objetos artísticos. Mais uma vez o banal, o trivial, a fama, passa a 

ser a partir de um determinado momento objeto artistico. 

Esta tensão extraordinária na obra destes dois autores, desaparece aparentemente 

no design. Um objeto útil é “esteticizado” e continua a ser um objeto útil. Não se dá 

uma mudança de regime. O quid é o mesmo. Há uma coincidência entre digamos beleza 

e função. Existe como lhe chamou Gilles Dorfles um “quociente estético”
61

 que é 

apenas uma parte da problema. Mas não nos interessa o caso particular das caraterísticas 

do design, uma vez que não foi focado nas nossas análise anteriores. 

Deste modo vemos que o manual Contextos esboça um percurso que procura dar 

conta da passagem de um regime centrado no juízo estético como juízo acerca da beleza 

e com incidência na singularidade, e caráter único do objeto do objeto artistico, para um 

regime de interrogação destas condições do juízo estético.  

Neste desenvolvimento de que modo é tratada a relação entre arte e natureza é o 

que nos interessa em especial agora perceber. 

O manual Contextos apresenta uma tripartição da experiência estética (p.169) 

Segundo os autores do manual, “podemos ter uma experiência estética” – “ao 

contemplar os seres e as coisas da natureza”; “no processo de criação artistica”; “ao 

contemplar uma obra de arte”. 

Esta tripartição esquemática e por isso limitativa aparentemente, é matizada 

pelas seguintes apresentação da primeira “modalidade” da experiência estética. Os 

autores dizem que “colocado perante a natureza, o ser humano pode experimentar 

sentimentos de admiração, de espanto, atingindo nalguns casos uma autêntica 
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contemplação. A melhor expressão deste sentimento é, de um modo geral, dada pelos 

próprios artistas; a obra de arte é também um modo de exprimir a contemplação da 

beleza natural.” (p.169). Estamos perante quer uma “observação” direta da natureza, 

como expressão geral de um sentimento do ser humano, o espanto, a que os autores 

chamam contemplação. Esta possibilidade do ser humano é exponenciada pela criação 

artistica. Finalmente, na natureza o artista encontra a sua inspiração. Com esta 

apresentação podemos trabalhar os pontos que achamos relevantes. Se na descrição que 

os autores fazem do movimento de “industrialização da estética” não se encontra uma 

referência à natureza, é porque a noção, aparentemente, não encontra espaço no léxico 

da estética contemporânea. Mas, como procuramos ver, nas análise que fizemos das 

cinco aulas, a noção de natureza continua a ter o seu espaço. É verdade que é o espaço 

de uma ausência, de um desaparecimento, mas é como um vazio que ocupa espaço, 

como acontece com um sentimento demasiado intenso de ausência. Uma presença da 

ausência. A nossa questão é a seguinte: podemos educar esteticamente? – porque 

ninguém pode ler “criticamente a linguagem icónica” sem uma sensibilidade específica 

para essa linguagem. Poderei alguma vez interessar-me por uma obra de arte 

contemporânea, seja Joseph Beuys, sem conhecer e apreciar a história da pintura? 

Alguma vez poderei compreender qualquer artista contemporâneo sem Rubens, 

Cézanne, Malevitch, Rothko? Em todos eles a noção de natureza é fundamental. A 

natureza (o visivel), se quisermos o mundo, é o espaço da arte. O artista dirige-se ao 

visivel como o seu intérprete (2ª proposição dos autores do manual). A educação 

artistica, estética, é uma educação para o visivel, e se “a arte é o que nos liga ao mundo” 

(Goethe), ela tem um fundamento ético. Mas como se processa esta ligação? Se a arte é 

o que nos liga ao mundo, nós estamos “desligados” do mundo? Que significa isto? 

O esquema da página 180, do manual Contextos, ajuda-nos a perceber esta 

questão. Ele apresenta-nos a natureza como o exterior e o artista como o interior. O 

objeto e o sujeito diríamos. O que liga o exterior e o interior? O que é que liga o visivel 

e a visão? E o que é que está no visivel? Como sabemos toda a arte o que nos diz é que 

nós sentimos pouco, nós vemos pouco, dentro das nossas limitações, limitamos 

extraordinariamente as nossas possibilidades. Como no exemplo da mulher que vê um 

quadro de Rothko – que é uma experiência bastante comum até – ela tem uma 

experiência de intensificação da visão, dos sentidos, ela pode mais, mas não está 

habituada. Deu-se naquele momento uma aproximação entre exterior e interior. O 

vínculo ao visivel revelou-se. Como dizia Goethe a arte liga-nos ao mundo. E porquê a 
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arte? E o que acontece se nós não tivermos sensibilidade estética, artistica? É como se o 

vínculo ao visivel fosse despertado pela arte. A nossa ligação ao mundo fica 

empobrecida sem uma sensibilidade artistica e estética? O que é que nos “ensina” a 

arte? Ironicamente a obra de Marcel Duchamp e Andy Warhol dizem-nos que nós não 

sabemos ver, não sabemos sentir quanto podemos. Um objeto qualquer absolutamente é 

um objeto artistico, uma espécie de “anestesia do gosto”, uma indiferença completa 

relativamente à beleza. Aparentemente esta indiferença significa que nós não sabemos 

ver e sentir o quanto podemos. Duchamp, tal como Warhol, aproveitaram a anestesia 

dos nossos sentidos, no fundo nós vivemos como se os objetos fossem absolutamente 

“um qualquer”. O saltar de casa em casa de Goethe refere-se a isto mesmo, como o 

consumismo que Warhol aproveitou. Ver e sentir tornou-se um gesto banal porque o 

visivel é terrivelmente banal. Banal porque procura a novidade de cada coisa e 

“aborrecendo-se” (Warhol) procura outra novidade. A efemeridade vulgar do visivel, 

uma multiplicação infinda de factos, objetos, ideias sem nexo, sem ligação. No fundo 

trata-se da ausência da natureza. A natureza é uma fábrica de objetos (porta garrafas, ou 

seja o que for), qualquer noção de mistério da aparência (Francis Bacon) como modo da 

relação da arte com a natureza (mundo) desaparece. A aparência é simplesmente o que 

aparece, raso e sem profundidade com a fama dos ícones de Warhol. A aparência 

repete-se, serializa-se, deixa de ser a “única aparição do longínquo”. Estamos ainda 

mais longe de uma qualquer noção que tenhamos de grandiosidade do visivel, ou do 

sublime. O absoluto qualquer impede a profundidade.  

Pensamos por tudo isto, que descrevemos brevemente, que a possibilidade de 

uma educação estética depende da possibilidade de sabermos ver mais e sentir mais, e 

esta possibilidade é uma possibilidade que o ser humano experimenta na sua relação 

com o visivel (a natureza). No fundo a possibilidade de transformar o alheio (o exterior 

fabricado), em algo que me faz um sinal. O visivel tem que ser um chamamento a que 

procuro responder. Esta ligação que procuro fazer é um esforço por dar forma à vida. A 

realização deste esforço, o resultado digamos, é o espaço humano que criamos. O 

estético é sempre este espaço humano, espaço onde os nossos sentidos interagem, e por 

isso confere uma forma à vida, forma que é o lado ético desta experiência. 
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Estudo final II 

 

O manual de Filosofia 10º ano  Arte de Pensar
62

 apresenta uma disposição 

diversa – no que se refere aos mesmo conteúdos analisados do manual Contextos – não 

só na forma como apresenta os conteúdos, como na relevância que concede a 

determinados problemas que não se encontram tão presentes no Manual Contextos. Em 

primeiro lugar não apresenta um esquema de progressão que nos leve a compreender as 

mutações no campo da estética de forma linear, isto é, apresentando um percurso 

histórico,  apresentando as questões da modernidade e da pós-modernidade inseridas 

dentro de questões globais como as diversas teorias da arte, o estatuto das obras de arte, 

o papel do espetador, etc. Por sua vez este modernismo e pós-modernismo que se 

encontram disseminados pelos diversos conteúdos desta sub-unidade, aparecem muitas 

vezes associados a imagens com comentários em legenda (por exemplo, p.56 ;p.43), 

sem existir uma insistência explicita acerca dos autores das obras que aparecem 

reproduzidas. 

Qual pode ser a justificação para estas opções ? Se seguirmos um percurso linear 

– dentro do possível -  de progressão que nos leve a compreender as mutações no campo 

da estética, estamos perante uma opção que se foca mais nos objetos artisticos e nas 

questões relacionadas com as mutações ideológicas, sociológicas, politicas, etc., sem 

deixar, por isso, no entanto, de centrar as questões no discurso artistico. Diríamos que a 

perspetiva seria mais interdisciplinar, e permitiria por isso, entrar no campo específico 

da arte. Foi certamente isto que procuramos fazer, ao longo deste relatório. Nele não 

estão presentes apenas os filósofos, mas os que pensam e fazem a arte. Os autores que 

escolhemos fazem esta travessia : Kant, mas Goethe sobretudo, e os artistas pensam a 

própria arte (Mondrian). Por sua vez o Manual A Arte de Pensar, dá-nos uma visão 

destas mutações inseridas dentro de problemas globais. Talvez a principal questão que 

atravessa esta parte do manual, seja a de saber, se arte pode ou não ser uma forma de 

conhecimento, e se é uma forma de conhecimento, em que sentido se pode dizer que é 

uma forma de conhecimento. Por exemplo para este problema a discussão a respeito da 

chamada « atitude estética »( 20-23, II volume). Embora estas questões não se 

encontrem exatamente num plano paralelo – queremos dizer o ângulo de abordagem é 

diferente, uma vez que para nós a noção de natureza é fundamental - às questões 
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suscitadas nos autores centrais do nosso relatório, na medida em que elas perguntam 

pelo estatuto do discurso artistico e estético continuam, embora por outros caminhos, a 

ter presente aquela antiga tensão goethiana entre exterior e interior cujo 

desenvolvimento aspira –se a arte é uma forma de conhecimento – à identificação com o 

objeto. Digamos que seguindo a linguagem e os objetivos do programa de filosofia, 

estamos perante aquela relação intima entre duas carateristicas da filosofia, a sua 

historicidade e a sua radicalidade (ver o capítulo « abordagem introdutória à filosofia e 

ao filosofar») : de facto corresponde à atividade filosófica um conjunto de questões que 

procuram o fundamento de determinados âmbitos, ou seja, procuram ir à raíz desses 

âmbitos, e ao mesmo tempo as questões e os problemas tem ao longo da história formas 

diferentes de ser formuladas/colocados. No caso do Manual A Arte de Pensar : as 

questões do estatuto da obra de arte, do estatuto do conhecimento estético, etc., são 

questões antigas, questões de fundamento, sendo que, no entanto, a forma de as 

formular e de explorar os problemas pode ser diversa. Há questões do âmbito da 

epistemologia, da teoria do conhecimento, dos nosso tempo  que podem trazer algumas 

luzes a problemas de fundamento. Neste sentido as questões neste manual são 

formuladas de um ponto de vista mais epistemológico, em que se procuram perceber as 

mutações a partir deste ângulo. A disposição do manual com o seu aspeto dialético, 

apresentando teses e contra-teses, argumentos e contra-argumentos, procura dar conta 

da evolução das questões do campo da estética e da teoria da arte de forma abrangente. 

Podemos ver esta opção na diversidade de autores representados nesta sub-unidade que 

abordamos no nosso relatório. Podemos encontrar Bentham, Tolstoi, Oscar Wilde, 

Nelson Goodman, lado a lado. 

 Para dar um exemplo, na página 43 surge uma imagem de uma obra de 

Duchamp, como exemplo de uma arte que representa no sentido de uma ultrapassagem 

da teoria da imitação. O conceito mais alargado de representação incluiria, 

supostamente, uma representação não de um objeto qualquer, mas de um « assunto » 

que permite ser interpretado. A arte poderia então ser interpretada. A obra de Duchamp 

seria o exemplo de um « assunto » auto-referencial, o « assunto » seria a própria obra de 

arte, pôr em causa o discurso tradicional acerca da obra de arte. Esta tentativa de 

explicação é feita a partir de um ponto de vista que pergunta pelo estatuto ontológico da 

obra de arte : o que ela efetivamente é (representação ou não ). A par desta questão 

surge outra : o que é a representação na obra de arte, etc. As perguntas formuladas e as 
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questões colocadas são de âmbitos fundamentalmente filosóficos – o que não pode ser 

evidentemente criticável. 

Feita esta apresentação da estrutura do manual, podemos tentar pereceber como 

são tratadas os problemas referidos neste relatório de estágio. 

Se é verdade que as questões do estatuto da obra de arte são fundamentais neste 

manual, para nós interessa-nos perceber a relação destas questões com a temática 

principal deste relatório de estágio. Em primeiro lugar devemos dizer que, a relação 

entre arte e natureza não é um tema explicitamente presente neste manual, como não era 

no Manual Contextos, embora neste último existessem mais referências ipsis verbis a 

esta relação. Mas talvez não seja, de facto, isso o mais importante. Pode ser que apesar 

da falta de menções ipsis verbis a esta relação, ou até à palavra natureza, pode ser que, 

diziamos, no entanto, esta relação se ache presente, nas questões do estatuto da obra de 

arte. Porque, na verdade, nós próprios, ao investigarmos nos autores deste relatório esta 

relação, investigámo-la, muitas vezes a partir da interrogação do estatuto da obra de 

arte e do problema de saber se a experiência estética é uma forma de conhecimento. 

Neste sentido podemos tomar a natureza como um termo próximo no seu sentido do 

termo mundo, na medida em que se refere àquilo que aparece no mundo visivel. E se o 

tomaramos desta forma, sem esquecer evidentemente que o termo natureza tem uma 

densidade própria muito acentuada por exemplo em Goethe – estamos perante as 

questões da relação entre o interior  o exterior, o sujeito e o objeto tomadas numa 

perspetiva que sendo diferente não deixa de lado os temas do nosso relatório.  

Interessa-nos por isso, na perspetiva da educação estética, e no seguimento do 

que dissemos em relação ao manual Contextos, colocar a questão : a  descrição feita por 

este manual da experiência estética, na apresentação que dá aos alunos, pode despertar 

dentro de certos limites – os limites de uma descrição teórica – a sensibilidade para o 

visivel, para o mundo? Na medida em que uma educação estética pressupõe uma 

alteração da nossa relação com o visivel, voltando às palavras de Goethe esta educação 

consistiria em sucitar o máximo de recetividade por parte dos alunos perante a mais alta 

manifestação de um fenómeno – o contrário da anestesia de Duchamp – neste sentido, 

uma forma de suscitar esta recetividade ao visivel é procurar que os alunos 

compreendam a especificidade da experiência estética e o horizonte novo que ela abre 

na nossa relação com o mundo. Por isto, não sendo o elixir do despertar da educação, as 

questões do estatuto da experiência estética se colocadas por forma a despertar nos 

alunos esta sensibilidade nova perante o visivel podem ser importantes. 
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Conclusão 

 

Procuramos neste relatório de estágio apresentar uma proposta de compreensão 

da experiência estética que procurasse seguir um percurso histórico no campo da 

investigação da estética e da artes, que por sua vez seguiria o curso da planificação das 

cinco aulas lecionadas de acordo com o programa de Filosofia
63

. Neste sentido este 

relatório de estágio contém uma proposta didática, no sentido em que contém uma visão 

do campo da estética e das artes, que foi desenvolvida ao longo dos diversos capítulos. 

E verdade que não contém propostas de recursos - a não ser as utilizadas nas aulas -  

mas contém enquanto visão de alguns problemas tratados nas aulas e indicados pelo 

programa um desenvolvimento dos conteúdos que permitem, assim o espero, apresentar 

de modo adequado a experiência estética aos meus futuros alunos. É por este motivo, 

também, que este relatório procura ser uma proposta de educação estética, a qual será 

necessário articular com algumas atividades práticas que possibilitem a abertura a esta 

educação - nomeadamente exposições, atividades com literatura - que têm que ser 

organizadas no espaço-escola, e não somente no número de aulas previstas para esta 

disciplina.  

Esta proposta assenta, como vimos, existem outras possibilidades naturalmente, 

na relação entre arte e natureza. Para nós trata-se de dar forma ao visivel, que também é 

uma tarefa importante da filosofia. Esperamos que este próposito tenha sido explicitado 

minimamente ao longo deste relatório de estágio. 

Não gostaria de terminar sem agradecer aos alunos da escola secundária Dr. 

Jaime Magalhães Lima - turmas do 10º A e 10º B - a oportunidade que me deram de 

aprender. Todas estas questões tinham adormecido para mim há algum tempo, e o 

empenho que colocaram nas aulas levou–me a querer novamente investigar estes 

assuntos. 
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Específicos 

Conteúdos Recursos Atividades/ 

Metodologias 

Avaliação Tempo Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhecer a 

especificidade da 

experiência 

estética e do 

conhecimento 

estético, 

relativamente a 

outros modos da 

experiência e do 

conhecimento; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Compreender o 

significado dos 

conceitos: 

estética, 

experiência 

estética, juízo 

estético; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Estética. 

1.1 O significado 

corrente da palavra 

estética; 

 

1.2 A origem 

etimológica e o seu 

significado; 

1.2.1 Sensação 

1.2.2 Perceção 

1.2.3 Imaginação 

2.Experiência 

estética; 

2.1.A noção de 

experiência; 

2.2.A experiência 

como experiência 

estética; 

2.3. O conceito 

fundamental de 

belo; 

3.Juízo estético; 

3.1.O conceito de 

juízo; 

3.2 Juízo de 

conhecimento ou 

científico; 

3.2.O juízo moral 

3.3 O Juízo estético 

 

Diálogo com os alunos 

com recurso ao 

quadro; 

 

Exposição oral com 

recurso ao quadro; 

 

Texto filosófico 

(doc1) 

“Gozo os campos” 

Alberto Caeiro (doc2) 

 “Gaivota”  

http://www.youtube.c

om/watch?v=BgQeJ6

BqRLI 

Quadro de Vermeer 

http://www.essentialve

rmeer.com/getting_sta

rted.html#interactive 

 

 

Discussão a partir de 

exemplos de juízos 

(Manual Contextos 

página 172; 

1ª SEA: diálogo 

em grande grupo; 

 

2ª SEA: 

exposição oral 

com recurso ao 

diálogo com os 

alunos e a 

utilização do 

quadro; 

 

3ª SEA: Recurso 

ao texto 

filosófico; 

4ª SEA: recurso 

ao texto poético, 

recurso visual, 

musical e áudio. 

com discussão 

orientada; 

5º SEA: recurso 

ao manual com 

exemplos 

discutidos na sala 

de aula com os 

alunos; 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

contínua; 

Instrumentos de 

avaliação: 

Exercícios sobre 

a matéria dada; 

Grelha de registo; 

Avaliam-se: 

Comportamentos, 

intervenções e 

participações dos 

alunos 

(quantidade, 

qualidade e 

pertinência das 

intervenções, 

postura na sala de 

aula e respeito 

pelas regras da 

escola). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

Minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicionário de 

Estética, Lisboa, 

Edições 70, 2003. 

Vocabulaire 

Technique et critique 

de la philosophie, 

Presses Universitaires 

de France, Paris, 1960, 

dir.André Lalande. 

Foulquié Paul, 

Dictionnaire de la 

langue philosophique, 

PUF, 1992 

Caeiro, Alberto, O 

‘Guardador de 

Rebanhos’, Poemas 

ditos por Diogo 

Dória, Casa Fernando 

Pessoa, 1997. 

Nicolai Hartmann, 

L’estetica, tradução e 

notas de Massimo 

Cacciari, Liviana 

Editricie in Padova, 

1969; 

Kant, Imanuel 

Critique da la Faculté 

de Juger, Vrin, 

Paris1993; 

Manuais de Filosofia 

do 10º ano: Contextos; 

Pensar Azul; 

http://www.youtube.com/watch?v=BgQeJ6BqRLI
http://www.youtube.com/watch?v=BgQeJ6BqRLI
http://www.youtube.com/watch?v=BgQeJ6BqRLI
http://www.essentialvermeer.com/getting_started.html#interactive
http://www.essentialvermeer.com/getting_started.html#interactive
http://www.essentialvermeer.com/getting_started.html#interactive
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Objetivos Gerais Objetivos 

Específicos 

Conteúdos Recursos Atividades/ 

Metodologias 

Avaliação Tempo Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhecer a 

especificidade da 

experiência 

estética e do 

conhecimento 

estético, 

relativamente a 

outros modos da 

experiência e do 

conhecimento 

recorrendo a 

Platão e Kant; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Distinguir 

subjectivismo 

estético de 

objectivismo 

estético; 

2. Compreender a 

perspetiva de 

Kant e de 

Platão sobre a 

experiência 

estética; 

1. Objetivismo 

estético e 

subjectivismo 

estético; 

1.1.A Natureza do 

Belo; 

 

 

 

 

2. Teoria das 

Ideias; 

2.1 Aparência, 

realidade e 

imitação; 

 

 

 

 

 

3. Juízo estético 

3.1 Propriedades 

do Juízo 

estético; 

3.2.1Juízo 

subjetivo; 

3.2.2 A aspiração à 

universalidade; 

3.2.3 Satisfação 

desinteressada; 

 

 

 

Diálogo com os 

alunos com 

recurso a uma 

obra de arte; 

http://www.essent

ialvermeer.com/g

etting_started.htm

l#interactive 

Texto de Platão, 

retirado do 

manual Contextos 

página 175; 

“Retrato de 

Fernando Pessoa” 

Almada 

Negreiros; 

 

Texto 5 

Crítica de 

Faculdade de 

Julgar, Kant 

retirado de 

Manual Contextos 

página 177; 

Texto 6 Manual 

Contextos, p.177. 

 

 

1ª SEA: diálogo em 

grande grupo com 

recurso a uma obra 

de arte; 

 

 

 

 

2ª SEA: recurso a 

um texto filosófico, 

com discussão 

orientada; 

 

3ª SEA: Recurso a 

uma obra de arte 

com discussão em 

grande grupo; 

 

 

 

 4ª SEA: Recurso 

ao texto filosófico 

com discussão 

orientada;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

contínua; 

Instrumentos de 

avaliação: 

Exercícios sobre a 

matéria dada; 

Grelha de registo; 

Avaliam-se: 

Comportamentos, 

intervenções e 

participações dos 

alunos 

(quantidade, 

qualidade e 

pertinência das 

intervenções, 

postura na sala de 

aula e respeito 

pelas regras da 

escola). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

Minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicionário de Estética, 

Lisboa, Edições 70, 2003. 

Vocabulaire Technique et 

critique de la philosophie, 

Presses Universitaires de 

France, Paris, 1960, 

dir.André Lalande. 

 

Foulquié Paul, 

Dictionnaire de la langue 

philosophique, PUF, 1992 

 

Caeiro, Alberto, O 

‘Guardador de Rebanhos’, 

Poemas ditos por Diogo 

Dória, Casa Fernando 

Pessoa, 1997. 

 

Nicolai Hartmann, 

L’estetica, tradução e 

notas de Massimo 

Cacciari, Liviana Editricie 

in Padova, 1969; 

 

Kant, Imanuel Critique da 

la Faculté de Juger, Vrin, 

Paris1993; 

  

Manuais de Filosofia do 

10º ano: Contextos; 

 

 

. 

http://www.essentialvermeer.com/getting_started.html#interactive
http://www.essentialvermeer.com/getting_started.html#interactive
http://www.essentialvermeer.com/getting_started.html#interactive
http://www.essentialvermeer.com/getting_started.html#interactive
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Objetivos 

Gerais 

Objetivos 

Específicos 

Conteúdos Recursos Atividades/ 

Metodologias 

Avaliação Tl Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhecer o 

discurso 

artístico como 

valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Problematizar 

o conceito de 

arte; 

 

 

2.Compreender 

as teorias acerca 

da arte ao longo 

dos tempos: arte 

como imitação, 

forma 

significante e 

expressão; 

 

 

 

 

 

 

1.A origem 

etimológica da palavra 

arte; 

1.1 O fenómeno 

artístico; 

1.2 A criação artística; 

1.2.1 A especificidade 

da criação artística no 

conjunto dos valores 

do ser humano; 

1.2.2 O génio artístico; 

2. A complexidade da 

obra de arte e o seu 

sentido plurívoco; 

2.1.A diversidade de 

teorias da arte; 

2.2. Arte como 

imitação e o seu 

contexto histórico; 

2.2.1 O fenómeno da 

mimesis e a 

ultrapassagem 

moderna desta 

conceção. 

 

 

Diálogo com os 

alunos com recurso 

ao quadro; 

Exposição oral; 

 

Obra de arte – La 

gare de Saint 

Lazare, Claude 

Monet;  

 

 

Exposição oral com 

recurso ao quadro; 

 

Texto 13 do 

Manual Contextos, 

p.187; 

 

 

Texto filosófico  

República de 

Platão, Livro X. 

 

 

1ª SEA: recurso ao 

diálogo com os alunos 

com discussão orientada 

 

 

 

 

2ª SEA: projeção de uma 

obra de arte com 

discussão orientada; 

 

 

 

3ª SEA: exposição oral de 

conceitos; 

 

 

 

4ª SEA: Recurso ao 

ensaio. 

 

 

 

 

5ª SEA: recurso ao texto 

filosófico; 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação contínua; 

Instrumentos de 

avaliação: Exercícios 

sobre a matéria dada; 

Grelha de registo; 

Avaliam-se: 

Comportamentos, 

intervenções e 

participações dos 

alunos (quantidade, 

qualidade e 

pertinência das 

intervenções, postura 

na sala de aula e 

respeito pelas regras 

da escola). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45x

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicionário de Estética, Lisboa, 

Edições 70, 2003. 

Vocabulaire Technique et critique 

de la philosophie, Presses 

Universitaires de France, Paris, 

1960, dir.André Lalande. 

Foulquié Paul, Dictionnaire de la 

langue philosophique, PUF, 1992 

1969; 

Platão, República, Fundação 

Calouste Gulbenkian, trad. Maria 

Helena da Rocha Pereira, Lisboa, 

1993.  

Kant, Immanuel Critique da la 

Faculté de Juger, Vrin, Paris1993. 

Rilke, Raine Marie, Cartas a um 

jovem poeta, Contexto 

Editora,1994. 

 Dilthey, Wilhelm, Psicologia y 

Teoria del Conocimiento, trad. 

Eugenio Imaz, Fondo de Cultura 

Económica, Buenos Aires, 1951 

Platão, Volume I, Obras 

Completas, Loeb Classical Library, 

1999. 

Goethe, A metamorfose das 

plantas, Tradução, introdução, 

notas e apêndices de Maria 

Filomena Molder, INCM, Lisboa, 

1997 
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Objetivos 

Gerais 

Objetivos 

Específicos 

Conteúdos Recursos Atividades/ 

Metodologias 

Avaliação Tl Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhecer o 

discurso 

artístico como 

valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Problematizar 

o conceito de 

arte; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Compreender 

as teorias acerca 

da arte ao longo 

dos tempos: arte 

como imitação, 

forma 

significante e 

expressão; 

 

 

 

 

 

 

1. A complexidade da 

obra de arte e o seu 

sentido plurívoco; 

1.1.A diversidade de 

teorias da arte; 

1.2. Arte como 

imitação e o seu 

contexto histórico; 

1.2.1 O fenómeno da 

mimesis e a 

ultrapassagem 

moderna desta 

conceção. 

 

2. Arte como 

expressão; 

2.1 A expressão e a 

emoção; 

 

3 Arte como forma 

significante; 

3.1 As formas e os 

conjuntos de 

harmonias; 

 

Exposição oral com 

recurso ao quadro; 

Texto 13 do 

Manual Contextos, 

p.187; 

 

Texto filosófico  

República de 

Platão, Livro X 

(doc1); 

 

 

Peças musical de 

Beethoven; 

Poema de Fernando 

Pessoa 

Autopsicografia 

(doc2); 

 

A arte é forma 

significante, Clive 

Bell (doc3); 

Obra de arte visual 

de Piet Mondrian 

1ª SEA: recurso ao 

diálogo com os alunos 

com discussão orientada; 

 

2ª SEA: Recurso ao 

ensaio; 

 

 

3ª SEA: recurso ao texto 

filosófico; 

 

 

4ª SEA: recurso a obras 

de arte musicais e 

poéticas; 

 

 

5ª SEA: recurso ao ensaio 

com análise do texto e 

discussão orientada; 

 

6ª SEA: recurso a obra de 

arte pictórica; 

 

 

 

 

 

 

Avaliação contínua; 

Instrumentos de 

avaliação: Exercícios 

sobre a matéria dada; 

Grelha de registo; 

Avaliam-se: 

Comportamentos, 

intervenções e 

participações dos 

alunos (quantidade, 

qualidade e 

pertinência das 

intervenções, postura 

na sala de aula e 

respeito pelas regras 

da escola). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45x

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulaire Technique et critique 

de la philosophie, Presses 

Universitaires de France, Paris, 

1960, dir.André Lalande. 

Platão, República, Fundação 

Calouste Gulbenkian, trad. Maria 

Helena da Rocha Pereira, Lisboa, 

1993 ; 

Pessoa, Fernando, Poesia, Assírio 

& Alvim, Lisboa, 2001 ; 

Dilthey, Wilhelm, Psicologia y 

Teoria del Conocimiento, trad. 

Eugenio Imaz, Fondo de Cultura 

Económica, Buenos Aires, 1951 

Goethe, A metamorfose das 

plantas, Tradução, introdução, 

notas e apêndices de Maria 

Filomena Molder, INCM, Lisboa, 

1999.  

Rilke, Raine Marie, Cartas a um 

jovem poeta, Contexto 

Editora,1994. 
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Objetivos Gerais Objetivos 

Específicos 

Conteúdos Recursos Atividades/ 

Metodologias 

Avaliação Tl Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhecer a 

especificidade do 

discurso artístico 

moderno e 

contemporâneo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Compreender as 

diversas 

problemáticas da 

arte moderna e 

contemporânea na 

sua relação com 

as transformações 

sociais, culturais e 

técnicas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.O artista e a 

sociedade; 

1.1. A arte pela arte; 

1.2 A arte 

comprometida; 

2.Arte e mercado; 

2.1.O valor 

comercial do objeto 

artístico; 

2.2.O objeto artístico 

como objeto de 

consumo; 

2.3. A massificação 

do gosto; 

3.Arte e indústria; 

3.1.O problema da 

reprodutibilidade da 

obra de arte; 

3.2.O design 

artístico; 

4.Arte comunicação 

e cultura; 

O mundo interior e o 

mundo cultural; 

5.Arte e 

conhecimento 

Texto do 

manual 

Contextos 

página 199, 

texto 21; 

Excertos de 

filmes; 

 

 

Obra de Andy 

Warhol; 

 

 

 

 

Apresentação de 

peças de Design 

artístico; 

Texto do 

Manual 

Contextos 

página 205, 

texto 27; 

Texto do 

Manual 

Contextos 

1ªSEA: recurso ao ensaio 

literário com discussão 

orientada; 

2ª SEA: recurso à 

projeção obras de arte 

pictóricas e 

cinematográficas; 

 

 

3ª SEA: recurso à 

projeção de obras de arte; 

 

 

 

4ª SEA: recurso a obras 

de design. Visita online a 

um museu de design; 

 

5ª SEA: recurso ao ensaio 

com discussão orientada; 

6ª SEA: recurso ao texto 

filosófico com discussão 

orientada; 

 

 

 

Avaliação contínua; 

Instrumentos de 

avaliação: Exercícios 

sobre a matéria dada; 

Grelha de registo; 

Avaliam-se: 

Comportamentos, 

intervenções e 

participações dos 

alunos (quantidade, 

qualidade e 

pertinência das 

intervenções, postura 

na sala de aula e 

respeito pelas regras 

da escola). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45x2 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v

=CzkwPUR2onk 

http://www.youtube.com/watch?N

R=1&v=dGz_yXG4RHw&featur

e=endscreen 

http://www.youtube.com/watch?v

=LfbTYhX6Dqs; 

Manual Contextos, Lisboa, Porto 

Editora, 2011; 

Bernard, Edina, A arte moderna, 

1905-1945, Edições 70, 2000 ; 

Paul Klee, Escritos sobre arte, 

Edições Cotovia, Lisboa, 1999 ; 

http://www.mude.pt/_coleccao/en/

antes_mude_coleccao.html; 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CzkwPUR2onk
http://www.youtube.com/watch?v=CzkwPUR2onk
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=dGz_yXG4RHw&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=dGz_yXG4RHw&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=dGz_yXG4RHw&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=LfbTYhX6Dqs
http://www.youtube.com/watch?v=LfbTYhX6Dqs
http://www.mude.pt/_coleccao/en/antes_mude_coleccao.html
http://www.mude.pt/_coleccao/en/antes_mude_coleccao.html
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Piet Mondrian, Red, Blue and Yellow 
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Caspar David Friedrisch, Abadia de Eischenwald 


