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Resumo

O que é um inédito? O que é um édito? Como as próprias palavras indicam, há, 

entre o primeiro e o segundo termos, uma dimensão temporal, dado que um inédito só 

o é até deixar de o ser – um sentido único e irreversível. A obra, resultante do impulso 

criador do seu autor, pode existir independente do mediador ou do recetor, mas o 

seu estatuto cultural e social só se concretiza na presença da equação completa: 

inédito+edição=édito. 

Tanto o criador como o recetor da obra de arte (e, entre eles, o mediador) proces‑

sam cada nova obra segundo o que o seu gosto determina, mas o gosto é um conceito 

com grande plasticidade, elástico e flexível, que pode ser educado. A educação do 

gosto deverá abranger tanto recetores como criadores, pois, no atual contexto cul‑

tural, pautado por níveis de performatividade meramente comerciais, o risco de um 

baixo nível de qualidade também se aplica à criação. 

O código de uma obra pode cumprir uma determinada rede de significações, 

ainda que também seja possível contrariar os códigos vigentes, pois uma obra de 

arte deve ser portadora de expressão e conteúdos novos. Da apreensão desse código 

resulta uma aproximação de todos – artistas e recetores – a um determinado espaço 

e tempo. O indivíduo ‑artista é real, historicamente localizado e só assim pode aceder 

a um recetor, também ele um indivíduo real e historicamente localizado. O sistema 
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que integra criadores, mediadores e recetores é um sistema dinâmico que se altera 

de cada vez que o olhamos criticamente e que equacionamos a entrada ou saída de 

uma obra.

Todos quantos marcam uma época procuram preservar as tendências de moda 

e de valores que lhes possibilitaram a conquista de uma valorização simbólica. Aos 

novos resta ‑lhes adotar parâmetros artísticos e de estilo que entrem em rutura com o 

que está instituído. Só assim poderão obter o reconhecimento crítico e, consequente‑

mente, a valorização simbólica que os impulsionará a controlar o campo artístico em 

que se movimentam. O que está em jogo é sempre a luta a favor ou contra uma ten‑

dência conservadora, que procura manter o monopólio de uma cadeia de valores que 

determina o que é legitimo ou ilegítimo num dado contexto artístico. No fim, alguns 

recém ‑chegados alcançam a legitimidade e aproximam ‑se gradualmente do(s) cen‑

tro(s) de poder. Facilmente se compreende o poder da mediação, que acompanha 

criadores e respetivas obras ao longo desta ascensão, até serem moda, até serem 

cânone, até serem esquecidos. Falta, no nosso entender, dar ‑lhe importância. O tra‑

balho dos mediadores pode ser ou parecer invisível, mas o que dele decorre está à 

vista de todos.

Palavras ‑chave: mediação, cultura, mercado.

1. INÉDITO + EDIÇÃO = ÉDITO

O mediador cultural é um profissional das Indústrias Culturais e Criativas e a sua 
função é dar a conhecer uma obra ao público. Assim, a mediação cultural está no 
centro da equação Inédito + Edição = Édito, sendo de realçar que o termo «edição» é 
aqui entendido no seu sentido etimológico, ou seja, do latim «editio» (ação de dar 
à luz). Por este motivo, consideramos que pode ser um termo equivalente e/ou 
complementar a «mediação», cuja etimologia remete para «medius» (que está no 
meio, intermediário).

O que é um inédito? O que é a edição? O que é um édito? 
Como os termos escolhidos indicam, há, entre o primeiro e o último, uma 

dimensão temporal, dado que um inédito só o é, só pode existir enquanto tal, antes 
de deixar de o ser. Depois, ao tornar ‑se édito, ultrapassa um marco de sentido único 
e irreversível. O termo edição ocupa o durante, está irremediavelmente no cen‑
tro desta dimensão temporal, pois é a edição que transforma o inédito em édito, 
colocando ‑se entre a origem e o destino. Por este motivo, é de realçar, desde logo, 
a responsabilidade inerente ao trabalho de edição, enquanto figura de mediação, 
dado que é através dela que a obra passa a ser definitiva. 
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Sublinhamos também que a obra de arte, resultante do impulso criador do seu 
autor, existe independente do mediador ou do recetor, mas o seu estatuto cultural 
e social só se concretiza na presença da equação completa: inédito + edição = édito. 

O poder simbólico dos artistas teve sempre de se relacionar com o poder de agentes 
económicos mais fortes. Atualmente, podemos identificar esses agentes tutelares 
nas figuras do Estado, de empresas público ‑privadas ou empresas unicamente 
privadas. De realçar que o poder destes agentes advém do facto de serem muitas 
vezes, ou sempre, o único meio disponível para que a obra de arte seja conhecida 
e reconhecida pelo seu público ‑alvo, remetendo, por isso, o poder do artista para 
um segundo e perverso plano.

Os poderes no meio artístico são frágeis e volúveis, pelo que todos os atores 
envolvidos são levados a inventar novas formas de posicionamento no mercado. 
Para mais, os critérios estéticos para alcançar e manter as posições cimeiras da 
legitimidade são muitas vezes o resultado de poderes mais ou menos arbitrários 
protagonizados pelas instâncias de consagração. Por sua vez, estas instâncias 
veem também, não raras vezes, a sua própria legitimidade ser fruto de uma hie‑
rarquização mais ou menos arbitrária, muito embora, neste caso, os critérios 
sejam quase sempre de ordem política e económica. Com isto, pretendemos dizer 
que o rigor na definição do que é arte e do que é bom em arte depende muito mais 
das competências técnicas e teóricas das pessoas que ocupam as diferentes ins‑
tâncias de consagração, assim como das suas qualidades deontológicas, do que 
propriamente da estrutura política e económica que suporta essas instâncias.

2. O GOSTO E O VALOR ESTÉTICO

Consideramos que existe uma íntima relação entre o gosto e o valor estético, uma 
vez que tanto um como outro estão intimamente relacionados com a questão da 
legitimação. Jean ‑François Lyotard elabora amplamente sobre o tema e defende 
que um traço nuclear da legitimação é a performatividade, isto é, a melhor relação 
«input ‑output» (Lyotard, 1989, p. 91). Tudo tenderá a ser socialmente posicionado 
segundo esta norma e portanto, tanto o saber – ou a arte – como as pessoas – ou 
seja, os atores que fazem parte do campo do saber/arte – são um mero bem tran‑
sacionável que é «produzido para ser vendido» (Lyotard, 1989, p. 14). 

Um mediador, que trabalha com centenas, se não milhares, de obras ao longo 
da sua carreira, sabe que tem de se enquadrar neste sistema de valorizações. Ele 
sabe que nem todas as obras que promove resultam de um grande e inequívoco 
Sim a todas as questões que é forçoso colocar antes de decidir ser o mediador de 
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determinada obra ou determinado autor. Estas questões variam, naturalmente, 
de arte para arte e de obra para obra, mas focam pontos obrigatórios, tais como a 
qualidade, a inovação, a execução, as condições de produção, divulgação e comer‑
cialização, assim como a adequação a um potencial público ‑alvo. O mediador 
sabe também que, em muitos casos, um primeiro Sim dado a uma primeira obra 
de um autor ainda desconhecido é mais uma aposta no potencial perspetivado 
nos futuros trabalhos desse autor do que na primeira obra em si própria. Sabe 
ainda que o Sim que vê pode ser um Não para a crítica ou para os seus pares e pode 
nunca deixar de ser um Não para o mercado e para o público. Mas é assim que 
vive o mediador, de aposta em aposta, porque só apostando pode construir, obra a 
obra, o seu discernimento, num processo continuado de tentativa ‑erro. 

Charles ‑Louis Montesquieu define o gosto como «a medida do prazer que 
cada coisa deve dar aos homens» (Montesquieu, 2001) e realça uma questão fun‑
damental para a mediação cultural: é óbvio que não podemos gostar do que «não 
conhecemos» (Montesquieu, 2001) e o trabalho do mediador é dar a conhecer, 
influenciando desta forma o gosto de todos os que contactam com determinada 
obra. 

Pierre Bourdieu considera o gosto dependente de um habitus, ou seja, «um 
princípio gerador de práticas» (Bourdieu, 2010, p. 270), sendo que «condições de 
vida diferentes produzem habitus diferentes» (Bourdieu, 2010, p. 271). O gosto é, 
portanto, um conceito subjetivo, mas é também um conceito com grande plasti‑
cidade e que pode ser educado. 

Uma obra nova interage sempre com o sistema no seu todo, e esse sistema 
é, em grande medida, controlado pelo cânone, mas o cânone é sempre um sis‑
tema dinâmico que se altera de cada vez que o olhamos criticamente, de cada 
vez que equacionamos a entrada ou saída de uma obra. Este sistema depende 
quase exclusivamente de entidades cuja autoridade é socialmente reconhecida 
para a atribuição do valor estético de uma obra e que são tendencialmente con‑
servadoras. Devido ao caráter predominantemente conservador, este campo do 
poder raramente contempla novas obras. No entanto, estas são também as enti‑
dades que detêm as competências técnicas e científicas necessárias para melhor 
compreender o caráter de desfamiliarização de uma determinada obra. Como con‑
sequência, e ao contrário do que defendemos que seria desejável, são quase sem‑
pre entidades privadas, e por isso condicionadas por imperativos comerciais, que 
iniciam um trabalho de descoberta e consolidação de artistas e respetivas obras. 
As indústrias culturais – entre ela, as editoras de livros e de música, as galerias, 
as companhias de teatro, o cinema independente – são, surpreendentemente, os 
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principais veículos para que estas obras novas alcancem a atrás mencionada e 
imprescindível existência social e cultural. 

Esta situação ocorre porque estes profissionais sabem que têm de diversificar 
e multiplicar a oferta em busca daquele criador e daquela criação que se revelará 
capaz de proporcionar o retorno financeiro do investimento feito. Mas ocorre 
também porque, no seio de muitas indústrias culturais, existem (ainda) qualifi‑
cados e esclarecidos quadros, conscientes da responsabilidade implícita ao ato de 
tornar público um autor e de lhe proporcionar as condições para que a obra desse 
autor desenvolva o máximo das suas potencialidades. 

Acompanhamos Pierre Bourdieu quando este defende que «É um dever 
daqueles que têm por missão velar pelo movimento das letras e das artes lutar 
contra os falsos deuses, mesmo quando estão apoiados numa popularidade efé‑
mera e são adulados por um público enganado» (Bourdieu, 1989: 279). Porém, 
realçamos que esta missão pertence igualmente aos mediadores primários, isto 
é, os mediadores ‑descobridores, e não apenas às instâncias de consagração que são 
simultaneamente as «instâncias de reprodução dos produtores e dos consumido‑
res» (Bourdieu, 1989, p. 289). 

Todos quantos marcam uma época, sejam eles ou os criadores ou os diferentes 
mediadores que com eles trabalham, procuram preservar as tendências (moda) e 
os valores (gosto) que lhes possibilitaram a conquista de um lugar cimeiro num 
determinado sistema, pois só assim poderão manter a correlação de forças que 
sustenta o seu alto valor estético e, consequentemente, comercial e/ou social. 
Aqueles que não pertencem a este grupo só poderão conquistar o seu espaço‑
‑tempo expulsando para o passado os que têm interesse em cristalizar o tempo 
ou criando o seu próprio campo de poder que permitirá acrescentar posições às 
já existentes. O mais frequente é fazerem ‑no adotando parâmetros artísticos e 
de estilo que entrem em rutura com o que está instituído, forçando a tomada de 
atenção e o reconhecimento por parte dos críticos e, consequentemente, a valori‑
zação simbólica que os impulsionará a subir os degraus necessários para contro‑
larem, por sua vez, o campo artístico em que se movimentam.

Em Reconhecimento, Mediações e Elite. Incursões na arte contemporânea (Conde, 
2014), a identidade artística, ou singularidade, é tratada como sendo uma caracte‑
rística acerrimamente defendida pelos artistas recém ‑chegados. Enquanto isso, 
o mercado e as suas instituições hierarquicamente mais poderosas procuram 
manter o seu status quo e defendem que o trabalho novo, mesmo que portador 
de singularidade, não será mais do que «uma espécie de novo entre aspas, na 
medida em que esse “novo” é a tradução, é a junção, ou a mescla de duas coisas 
que já existem» (Conde, 2014, p. 11). 
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É como se todo o campo rodasse sobre si próprio, num movimento contínuo. 
Um movimento que evolui permanentemente, uma espiral cujos contornos se 
alargam a cada nova entrada. Por isso, trata ‑se de uma espiral e não de um cir‑
cuito fechado. Mesmo nos frequentes casos em que uma tendência estilística 
nova implica um regresso a uma anterior, trata ‑se menos de repetição e mais de 
uma revisão do passado. Além disso, uma geração nova tenderá a rever uma gera‑
ção mais antiga e não a imediatamente anterior. A relação entre o presente e o 
passado não se dá amistosamente entre gerações subsequentes, pois é essencial 
que os mais novos se demarquem dos mais velhos com quem ainda partilham o 
mesmo tempo ‑espaço.

3. A ARTE COMO EXPERIÊNCIA VERSUS CAPITALISMO CULTURAL

Em A Arte como Experiência, John Dewey não afasta o criador da sociedade em 
que está inserido, e afirma mesmo que o artista pensa o que o envolve de uma 
maneira tão atenta quanto o cientista ou o filósofo, sendo a reflexão artística uma 
das «modalidades mais exigentes do pensamento» (Dewey, 2010, p. 124). 

Vivemos um tempo ‑espaço propício à germinação de novas ideias estéticas 
e novos atores (sejam eles artistas, mediadores ou recetores). O tempo ‑espaço 
artístico está em crise permanente, em constante mutação e evolução, sendo por 
isso difícil de acompanhar. A arte transforma o tempo de perseguidor em perse‑
guido. O caráter obviamente destrutivo e construtivo do tempo coloca e recoloca 
os objetos, as paixões, as realizações. 

Todos nós – criadores, mediadores e recetores – olhamos para as obras do pre‑
sente com um conjunto não ‑linear de memórias que funcionam como gramáticas de 
construção de entendimentos sobre o real. O horizonte – destino e futuro – é uma 
fronteira que se move incessantemente e a única hipótese que temos de o apreen‑
der é acreditar que o universal/global é alcançável a partir do local/glocal, a partir do 
ponto de vista de cada um de nós. Para isso, é necessário que todos – recordamos: 
criadores, mediadores e recetores – sejamos portadores de níveis satisfatórios de 
literacia cultural que nos permitam conceber, reconhecer e receber os códigos novos 
de acesso às obras novas. Esta literacia cultural implica, pelo menos, adquirirmos 
a disponibilidade para respeitar o que, à partida, não compreendemos, porque se 
não compreendemos, restringimos seriamente as possibilidades de lhe reconhecer 
valor e, portando, transforma‑se em algo de que não gostamos. 

Assim, não obstante o conforto que todos sentimos quando colocados perante 
algo facilmente explicável, o mundo está pleno de algos que não são explicáveis 
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a um primeiro olhar, perante os quais não temos nem o léxico nem a sintaxe 
necessários para os descrevermos ou para com eles dialogarmos. É neste ponto 
que a arte se mostra transmissora de importantes ensinamentos, principalmente 
quando uma obra de arte nos obriga a encontrar e a construir plataformas de diá‑
logo diferentes das habituais. Se a arte não detivesse, intrinsecamente, a grande 
qualidade de ser inútil, teria esta grande utilidade: a de nos educar para as dife‑
rentes formas de sermos humanos, seja culturalmente, seja historicamente, seja 
geograficamente. 

Vivemos num mundo em que as matérias ‑primas mais importantes já não são 
o carvão nem o aço, mas sim a criatividade resultante da imaginação humana. 
Num momento em que tanto se fala de uma economia ecologicamente sustentável, 
será positivo realçar que a inteligência humana, feita de conhecimento, infor‑
mação e criatividade, sempre foi e sempre será a nossa principal matéria ‑prima, 
assim como é uma energia totalmente renovável e inesgotável. Assim sejamos 
capazes de a fomentar, educar e aproveitar, na certeza de que a economia real 
será pobre e repetitiva se não considerar uma aproximação verdadeira à arte e 
à ciência, enquanto os grandes motores geradores de capital. Um capital prin‑
cipalmente humano e principalmente novo, um capital real mas cada vez mais 
simbólico, seja ele artístico ou científico. 

Se a única filosofia inerente à economia real é a capitalista, então sejamos 
capazes de criar uma economia em que o capitalismo seja realmente simbólico 
e realmente estético e realmente científico. Se todas estas formas de capitalismo 
existirem somente sob a forma de lucro monetário, então não estaremos perante 
uma nova forma de capitalismo, mas apenas perante uma nova gama de produ‑
tos. Se os produtos artísticos, estéticos e científicos constituírem apenas mais 
uma forma de os capitalistas tradicionais aumentarem as suas contas bancárias, 
então não estaremos a fazer justiça à importância real que têm os produtores, 
mediadores e recetores desses produtos. Estaremos, sim, a ser fornecedores, pro‑
dutores e consumidores, ou seja, dados contabilizáveis numa coluna de Excel. 
O atual capitalismo, aquilo a que Gilles Lipovetsky e Jean Serroy apelidam de capi‑
talismo estético na era da globalização, não pode ter apenas lugar para o «bulímico 
de novidades» (Lipovetsky e Serroy, 2014, p. 36), num contexto em que o estilo é 
o novo imperativo económico e o efémero intensifica ‑se, com a moda a ganhar o 
estatuto de paradigma. 

Ironicamente, não foram os artistas a conseguir concretizar o sonho de intro‑
duzir arte em tudo e para todos, mas o próprio capitalismo, ainda que transformando 
a criação em criatividade e os criadores em criativos. A permanente necessidade 
de fazer crescer infinitamente os níveis de consumo descobriu uma forma rentá‑
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vel, mas trituradora, de transformar a arte em moda, alimentando assim o sistema 
produtivo e recetor de massas. Todas as opções estéticas se tornam legítimas, desde 
que obedeçam à lei do efémero e do descartável.

Não será fácil defender que o nosso espaço ‑tempo não alcançou a democracia da 
criação, uma vez que o mercado nos faz passar a ideia de que tudo o que consu‑
mimos é uma forma de expressão estética. Também não se pode dizer que não 
vivemos num tempo de democratização da receção, dado que todos temos acesso, 
por exemplo, a um desmesurado número de capas de telemóvel, todas elas muito 
criativas. Vivemos mesmo num espaço ‑tempo pautado por uma «explosão demo‑
crática das aspirações, das paixões e dos comportamentos estéticos» (Lipovetsky 
e Serroy, 2014, p. 377). Infelizmente, é também um espaço ‑tempo em que somos 
todos reduzidos a consumidores estéticos de massa. 

A democracia da criação artística poderá não significar que somos todos 
artistas, mas a democratização da receção artística terá de significar que somos 
todos recetores conscientes e questionantes. Será esta a melhor e mais eficiente 
maneira de produzir as profundas alterações necessárias nas atuais formas de ser 
deste capitalismo, que (apenas) procura manter as suas boas margens de lucro. 

Consideramos que este tipo de capitalismo não tem de ser necessariamente 
mau, mas, para que seja bom, a prática empresarial das indústrias culturais e 
criativas deverá incluir um mínimo de ética, ou uma ética mínima, como pro‑
põe Adela Cortina. Portanto, defendemos que mesmo os quadros intelectuais 
assalariados, em particular os mediadores, deverão nortear o seu trabalho por 
princípios éticos, assumindo desta forma a responsabilidade cultural e social 
inerente à sua ação do dia a dia. O mediador cultural deverá ser capaz de «supe‑
rar a contradição entre os interesses do indivíduo [leia ‑se: os seus próprios ou 
os interesses imediatos da empresa para a qual trabalha] e os do todo» (Cortina, 
2000, p. 28).

As sociedades, principalmente as criativas, têm de ser mais e outra coisa além 
do reflexo de interesses particulares. Os interesses do indivíduo têm de poder 
aproximar ‑se dos interesses coletivos, até porque as qualidades desta sociedade 
capitalista estão longe de ser acessíveis a todos e a felicidade de cada um continua 
a ser uma espécie de lotaria. Se, no entanto, esta sociedade criativa capitalista 
não integrar princípios mínimos de ética, é forçoso que sejam as políticas culturais 
públicas a fazê ‑lo, enquanto entidades reguladoras que operam através da legisla‑
ção e do exemplo. 

Para Maria de Lourdes Lima dos Santos, as políticas culturais incidem sobre 
quatro grandes áreas: «a. Qualificação da oferta; b. Promoção da criação artís‑
tica; c. Financiamento e regulação do mercado; d. Alargamento da participação 
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na vida cultural.» (Santos, 2005, p. 4) Assim se compreende que a ação do Estado 
vincule todo o funcionamento do setor, decidindo o futuro do desenvolvimento 
cultural de toda uma sociedade a médio e a longo prazos. Porque o setor cultural 
é um campo no qual os efeitos diretos de uma dada política se manifestam depois 
de vários anos de implementação sistemática. Todos os campos enumerados por 
Maria de Lourdes Lima dos Santos são importantes, mas, no nosso entender, o 
primeiro e o último são determinantes. Dos dois, atribuímos ainda um valor adi‑
cional ao último por considerarmos que apenas um franco «alargamento da par‑
ticipação na vida cultural» desenvolverá um número cada vez maior de recetores 
qualificados e que apenas estes poderão potenciar a «qualificação da oferta». 
Esta última, por sua vez, ampliará uma participação de qualidade de todos, sejam 
eles promotores, financiadores ou reguladores.

4. PÚBLICOS NOVOS PARA ARTE NOVA

Apenas o tempo pode (re)validar ou não uma apreciação feita pelos contemporâ‑
neos recetores de uma obra, pois o valor canónico de uma obra depende muito 
de poder ou não ser reconhecida pelas gerações posteriores, como uma forma de 
entendimento do mundo que é também por estas partilhada. As obras canóni‑
cas são universais no seio de uma dada cultura, pois permitem sempre o autor‑
reconhecimento humano, cultural e civilizacional de um dado recetor, mesmo 
quando este recetor, posterior, possa não partilhar da totalidade da mensagem 
transmitida por uma obra. Assim, a 

«literariedade» da literatura não se define apenas sincronicamente através 
da oposição entre linguagem poética e linguagem prática mas também 
diacronicamente, através da oposição ao cânone estabelecido no género em 
questão e à forma que a precedeu na série literária (Jauss, 1993, p. 51).

Daqui se depreende que é na relação tensa entre cânone e inovação que se alcança 
um nível médio – o gosto. Como defende Theodor Adorno: 

o público pode querer algo de correto. Para poder, seria preciso que fosse 
levado a podê ‑lo, por si mesmo e contra si mesmo, ao mesmo tempo. Para 
tanto, a condição de longo prazo seria a educação, enquanto ainda houver 
tempo. Se a indústria da cultura já mantém sob sequestro as crianças e 
os adolescentes para intensificar a infantilização geral, haveria então que 
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trabalhar ‑se em sentido contrário no ensino, nomeadamente no ensino 
público (Adorno, 2003, p. 178).

É este o papel do Estado e das suas políticas culturais públicas: oferecer diver‑
sidade de propostas de qualidade. Desta forma, o próprio público tenderá a recu‑
sar o facilitismo de muitos dos produtos disponíveis e isso forçará a indústria a 
atender ao nível de qualidade daquilo que comercializa. E uma educação focada 
na formação de públicos é uma das atribuições básicas do Estado.

Uma sociedade com bons índices de cultura é uma sociedade que valoriza 
socialmente a arte. A cultura deve contemplar os recetores reais e os potenciais. 
Para transformar os recetores potenciais em recetores reais é preciso fomentar hábitos 
de apreciação e fruição. Assim se alargará também a noção de que a obra de arte não 
está afastada dos interesses humanos, nem do lado da criação nem do lado da receção.

Embora os hábitos culturais não estejam diretamente relacionados com as 
condições socioeconómicas, ou não o estejam sempre, o certo é que essa relação 
existe. Contudo, isso não pode ser justificação para definir objetivos diferentes 
para diferentes meios socioeconómicos. A tentação de agir desta forma é grande, 
mas convém ter presente que este tipo de discriminação positiva só o é aparente‑
mente. Rapidamente se torna discriminação e sem fim à vista. Tal como no caso 
dos hábitos alimentares: se não cultivamos paladares refinados com batatas fritas, 
também não cultivamos o gosto pela literatura com grandes doses de Rucas.

Os bens de entretenimento também podem ser simultaneamente bens cultu‑
rais. O entretenimento não tem de ser estupidificante. Bem sabemos que um dos 
argumentos para escolher este tipo de produtos é a necessidade de «não pensar», 
mas defendemos que pensar, por si próprio, não é cansativo, o que é cansativo é 
pensar mal ou pensar sempre as mesmas coisas da mesma maneira.

Uma obra de arte, por mais complexa que aparente ser, tem sempre inscrito 
um código de leitura que permite ao recetor aceder à obra. Os artistas não têm 
como objetivo não serem apreciados ou serem ‑no apenas por uma elite altamente 
esclarecida. Quando muito, preferem não ser apreciados por quem não se dá ao 
trabalho de tentar compreendê ‑los. A relação entre um artista e os seus recetores 
é como uma relação de amizade e todos preferimos ter amigos que saibam ouvir‑
‑nos e que procurem compreender ‑nos, mesmo quando não partilham da nossa 
leitura dos factos da vida.

Uma «obra difícil» não é um defeito, é um estímulo. A receção da arte é a arte 
da descoberta e implica observação, memória, imaginação, sensibilidade, curiosi‑
dade, inteligência. Além de estas serem qualidades que são válidas por si só, pode‑
mos ainda considerá ‑las um bónus do ponto de vista pragmático e até mesmo 
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economicista. Podemos chegar à conclusão de que, ao cultivarmos as capacida‑
des necessárias para sermos bons recetores de arte, ficamos também capacitados 
para correspondermos às exigências do atual mercado de trabalho. Porque fica‑
mos mais inteligentes e mais criativos, mais analíticos e mais reflexivos, mais 
curiosos e mais insatisfeitos, e todas estas qualidades são muito úteis e valoriza‑
das nas atuais sociedades criativas. 

Uma sociedade que cultiva competências artísticas num indivíduo está tam‑
bém a dotar ‑se a si própria de futuros indivíduos com horizontes mais alarga‑
dos. Capacitar os indivíduos para a arte é também formar um tipo específico de 
sociedade, certamente mais justa e solidária, porque esses indivíduos serão capa‑
zes de integrar em si próprios a leitura e a compreensão do que é outro. Ou seja, 
o umbigo destes indivíduos deixará de ter apenas o seu próprio tamanho, ou o 
tamanho da sua família mais próxima, para ter o tamanho do seu bairro ou da sua 
empresa. Ou o tamanho do mundo. 

Para que a arte possa ter este papel determinante na sociedade é necessário 
que os seus recetores sejam detentores de bons níveis de literacia. A literacia é 
uma forma de ecologia, um habitat em rede com outras literacias. A literacia não 
é uma competência inócua ou neutra, é uma prática socialmente definível. A lite‑
racia está diretamente relacionada com um processo cognitivo individual, o que 
significa que está também intimamente relacionada com a ideologia e o posicio‑
namento social de um indivíduo. 

É preciso que cada vez mais as pessoas tenham a noção de quais são os seus 
níveis em cada domínio onde atuam, assim como é necessário que compreen‑
dam qual o nível de literacia que potencialmente poderiam ter e o que isso lhes 
permitiria conhecer e alcançar. Isto deverá ser consciencializado enquanto 
forma de ideologia: uma ideologia que, cada vez mais, determina o posiciona‑
mento individual na sociedade e a noção de como esse posicionamento indivi‑
dual se reflete no todo ideológico, integrado na sociedade local e global em que 
cada indivíduo se encontra. 

Esta consciência é fundamental quando estamos perante as recentes altera‑
ções do paradigma do acesso à arte que, com o advento da Internet, permitem 
e estimulam uma aproximação e uma liberdade que até ontem não existiam. 
A questão é saber com que ferramentas estéticas os recetores atuais percecionam a 
arte, como dela têm conhecimento, enfim, a questão é saber que tipo de mediação 
ocorre nos ambientes digitais. 

Cremos que as potencialidades positivas são superiores às negativas. Para 
isso, no entanto, é essencial que os recetores tenham uma boa formação de base, 
que compreendam o que estão a receber, que o questionem e que, depois deste 
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processo, sejam capazes de escolher a obra mais estimulante em detrimento 
daquela que promove a inércia dos sentidos e da razão. As novas tecnologias de 
informação e comunicação podem, pois, produzir um efeito benéfico tanto na 
criação como na receção. Porque promovem a facilidade no acesso, porque esti‑
mulam o caráter coletivo, de comunidade, mesmo que virtual, e porque permi‑
tem uma relação muito mais direta entre criador e recetor.

Perante tamanha revolução, qual o papel reservado à mediação? Como deve 
funcionar? Qual o seu espaço? Qual o seu objetivo? Num primeiro olhar, pode pare‑
cer contraditório que continuem a ser necessários mediadores, mas, na verdade, 
os mediadores são mais necessários do que nunca. As funções de mediação conti‑
nuam a existir; seja quem for e como for, haverá sempre a figura daquele que dis‑
ponibiliza a obra, que a dá a conhecer num determinado contexto estético, numa 
dada comunidade. No caso da divulgação digital, não raras vezes é o próprio autor 
que publica o seu próprio trabalho, mas, ao fazê ‑lo está, ele próprio, a desempenhar 
as funções de um mediador. Por sua vez, para que esse trabalho, depois de dispo‑
nibilizado pelo autor, ganhe visibilidade, são precisos recetores que compartilhem 
da estética de uma dada obra e que a divulguem junto da sua rede de contactos, 
passando, também assim, estes últimos a assumir as funções de mediadores.

As atuais redes virtuais podem ajudar no processo de surgimento de novos 
autores e de novos recetores, mas não atuam sozinhas. O estreitar de laços entre 
o criador e o recetor, ou, melhor dizendo, entre a obra e a sua receção, sempre foi 
uma força motriz da mediação, mas o recetor crítico não nasce espontaneamente. 
O estreitamento de laços deverá ser promovido, sim, mas acompanhado de pis‑
tas, dicas que permitam o fortalecimento das ferramentas de fruição estética por 
parte do recetor com vista à sua futura autonomia. 

Como afirma Umberto Eco, o «código da obra, em linha de direito, é um ideo‑
leto (defina ‑se como ideoleto o código privado e individual de um único falante)» 
(Eco, 1987, p. 58). O que significa que o entendimento de uma obra de arte, e muito 
especificamente de uma obra de arte nova, se encontra na própria obra. Há, toda‑
via, a necessidade de o recetor deter, pelo menos, uma linguagem comum mínima; 
só assim poderá aceder ao código utilizado na obra. Ou seja, o recetor terá de pos‑
suir a capacidade de aceder ao novo código, contrapondo um código já existente. 

Aqui reside a questão: possuir ou não uma gramática que permita o diálogo 
com uma forma de arte nova; e é aqui que a educação se reveste de uma inques‑
tionável importância. A compreensão não é uma capacidade intrínseca aos que 
a detêm, é tão ‑somente uma capacidade adquirida, passível de ser instruída. 
É desta forma possível ultrapassar a injustiça do facto de que «uns possuem um 
órgão de compreensão que é negado, portanto, aos outros» (Gassett, 2003, p. 41), 
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pois se «o nosso ajustamento visual for inadequado, não veremos o objeto ou 
vê ‑lo ‑emos mal» (Gassett, 2003, p. 44).

Se em «arte toda a repetição é nula» (Gassett, 2003, p. 46), a necessidade de 
possuirmos um órgão de compreensão que nos permita aceder ao novo, ao inova‑
dor, é da maior importância. A inovação não é um capricho dos criadores, é uma 
inevitabilidade. Por isso, é legítimo recuperar uma pertinente pergunta de Ortega 
y Gasset: «Porque hão de ter hoje os velhos sempre razão contra os jovens quando 
o amanhã dá sempre razão aos jovens contra os velhos?» (Gassett, 2003: 54) 

5. AS NOGUEIRAS E AS ALFACES

Concluímos, no entanto, com o elogio a um velho, a um tipo específico de velho. 
Recordamos a história do velho que planta nogueiras. Quando lhe perguntam 
porque planta ele nogueiras sabendo que nunca viverá o suficiente para comer 
os seus frutos, ele responde: Se não as tivessem plantado antes de mim, eu nunca 
poderia comer nozes.

Na verdade, tudo na economia deveria seguir este princípio. Sabemos que 
assim não acontece e que a economia, e consequentemente o indivíduo, vive na 
pressão constante de alcançar resultados imediatos, ou seja, lucro. Se este qua‑
dro civilizacional é grave em qualquer ramo da atividade humana, mais grave é 
quando aplicado à cultura, pois é sabido que produzir bens culturais é, as mais 
das vezes, equivalente a plantar nogueiras. 

Mantendo a metáfora agrícola, os mediadores culturais, mesmo os que exercem 
exclusivamente na esfera do privado, não podem ignorar o poder social e a res‑
ponsabilidade civilizacional que têm e que se define nos Sins e nos Nãos que atri‑
buem a obras e a artistas. Estes profissionais não podem cultivar apenas alfaces, 
de preferência em ambiente controlado, porque representam um valor seguro e 
que pode ser rentabilizado em poucas semanas. Naturalmente, também as alfa‑
ces são importantes, mas é preciso não esquecer as nogueiras, assim como todos 
os produtos entre umas e outras.
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