
Ponto prévio

A universidade como instituição, e especialmente as Humanidades, estão a ser 
atacadas. Acusam-nas de fraca produtividade, narcisismo e de serem antiquadas 
nas suas abordagens, bem como de também estarem desfasadas da cultura 
científica e tecnológica contemporâneas.
Rosi Braidotti1

os Centros de Investigação das universidades portuguesas foram 
recentemente avaliados. E a maior parte dos que se situavam na área 
das humanidades viu impossibilitada a continuação dos seus trabalhos 
pois foi-lhes recusado financiamento. As razões aduzidas nos relatórios 
corroboram a citação de Braidotti. Lembro que um dos reparos feitos ao 
Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa foi a ênfase concedida à 
história da filosofia e à filosofia da educação, considerando-as temáticas 
pouco merecedoras de um esforço investigativo.

No meu percurso académico tenho dado um particular relevo aos 
dois tópicos que foram alvo de crítica. A terceira vertente dos meus 
trabalhos tem incidido sobre o papel das mulheres na filosofia. Com o 
presente ensaio pretendo cruzar estes três campos, mostrando como três 

1 “university as an institution and the Humanities especially, are under attack. They 
are accused of being unproductive, narcissistic and old fashioned in their approach 
and also of being out of touch with contemporary science and technology culture.” 
Rosi Braidotti, “Posthuman Humanities” (European Education Research Journal, 
12, November 2013), p. 3; <www.wwwords.eu/EERJ> (doravante PH).
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filósofas do nosso tempo pensaram as humanidades bem como o lugar 
que lhes atribuíram nos currículos pedagógicos. Partindo de pressupostos 
bem diferenciados e desenvolvendo linhas de argumentação por 
vezes antagónicas, cada uma delas defende a imprescindibilidade das 
humanidades na formação dos jovens, uma tese com a qual estou em 
total sintonia.

A condição humana é uma temática presente nas três filósofas, 
colocando-se como cenário onde as humanidades desempenham um 
papel determinante. Com Hannah Arendt focaremos o contributo das 
mesmas para uma educação de excelência. Educar é dar um mundo 
a quem não o tem. E esse mundo é o património literário, filosófico e 
artístico da humanidade, para o qual devemos encaminhar os nossos 
alunos, ajudando-os a fruir do mesmo. Martha Nussbaum empenha- 
-se na construção de uma cidadania aberta, sustentando que a principal 
missão da universidade é formar cidadãos atentos ao mundo e 
dotados de capacidade crítica. E para tal releva os textos dos clássicos, 
nomeadamente no que concerne à filosofia e à literatura. Deles tira 
ilações éticas e políticas para a contemporaneidade. Com eles aprende a 
argumentar e a construir perspectivas consistentemente fundamentadas. 
A visão de Rosi Braidotti é realista e pragmática. Consciente da profunda 
mutação operada na mundividência hodierna, parte precisamente da 
condição pós-humana em que nos encontramos e propõe-nos uma nova 
forma de entender as humanidades. Não exalta nem lamenta a situação 
destas, antes a constata e procura remediar. Por isso defende a adaptação 
das humanidades a um mundo antropologicamente descentrado. Com 
todas as transformações no corpo e nos objectivos das mesmas.

Comum às três visões está um profundo respeito pelas disciplinas 
humanísticas e um desejo de manter a influência das mesmas nos 
percursos escolares e universitários. O que justificou esta tripla escolha.

Hannah Arendt – as humanidades como palco de excelência

uma das obras mais conhecidas de Hannah Arendt é The Human 
Condition. Nela o conceito de natureza humana é substituído pelo de 
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condição humana2. Esta ancora-se no mundo, sendo constituída por um 
conjunto de actividades/capacidades que mudam radicalmente quando 
se altera o modus vivendi das pessoas. As actividades constitutivas da 
condição humana não se identificam com os traços essenciais da sua 
humanidade pois é possível que esta se mantenha quando as primeiras 
deixam de existir. Pode haver homens que não partilhem das condições 
que consideramos essenciais para a vida humana mas nos quais a 
humanidade se mantém.

Arendt considerou o século xx como época de viragem em que as 
condições de vida se alteraram profundamente. A revolução científica 
ocorrida no Renascimento e na modernidade também fora entendida 
como uma mutação, com o seu desejo de explorar novos territórios 
e com o alargamento do saber em diferentes domínios. os modernos 
consideraram-se em ruptura com os seus predecessores e pensaram 
linearmente o tempo, acarinhando a ideia de um progresso sem fim.

Ao definir a condição humana a filósofa elenca três actividades em 
que ela progressivamente se concretiza: o labor (“labor”), o trabalho 
(“work”) e a acção (“action”). os gregos valorizaram a acção, pondo-a 
em prática na política, uma actividade nobre a que nem todos podiam 
aceder. A ela ainda sobrepunham a teoria, uma instância onde se revelava 
a experiência do eterno.

A época moderna subverteu a hierarquia estabelecida entre vida 
activa e vida contemplativa e situou a condição humana na vita activa. 
A contemplação como guardiã da verdade deixou de ter lugar entre 
os investigadores que deram prioridade ao “como” sobre o “porquê”, 
substituindo o “ser” pelo “fazer”. Esta atitude pragmática em que tudo 
foi subordinado à eficiência e ao lucro é uma das críticas maiores que 
Arendt dirige à cultura e à pedagogia do seu tempo. Desenvolveu-a 
em dois textos essenciais para quem pretenda pensar o valor das 
humanidades no acesso ao patamar da contemplação: “The Crisis in 
Education” e “The Crisis in Culture”3.

2 Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago: The university of Chicago Press, 
1989), pp. 9-10.

3 Hannah Arendt, “The Crisis in Education” (doravante CE) e “The Crisis in 
Culture” (doravante CC), Between Past and Future (London: Penguin Classics, 
2006), pp. 171-193 e 194-222. 
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Ao analisar os bens culturais, situando-se agora na nossa época, 
Arendt insurge-se contra a mentalidade que identifica como filistinismo 
(“philistinism”), ou seja, a apropriação dos bens culturais (a arte, a 
filosofia e as humanidades em geral) para fins utilitários4. Os filistinos 
(“philistine”) deturpam a cultura e por isso são mais perigosos do que 
os ignorantes. Para eles a cultura deixa de valer por si mesma, passando 
a ser um meio de promoção social.

Permitimo-nos englobar as humanidades nas teses arendtianas 
sobre o uso da arte e da literatura como bens de consumo. De facto elas 
começaram a ser usadas com a finalidade muito particular de promoção, 
como meios de aquisição de status social. Mas, consequentemente, 
perderam a capacidade de nos desafiar, de nos provocar e de nos 
comover5. Ao tornarem-se bens de consumo passaram a situar-se 
na esfera do “labor” onde ocorrem os processos biológicos da vida 
humana6. A filósofa tem consciência da dificuldade, por vezes dolorosa, 
do estudo das grandes obras do passado sejam elas artísticas, filosóficas 
ou literárias. E insurge-se quando as alteramos, colocando-as ao nível 
das massas7.

A perenidade dos bens culturais ultrapassa a utilização dos mesmos. 
Eles não foram feitos para nos aperfeiçoarmos mas a verdade é que o 
contacto com eles faz-nos crescer intelectualmente e o seu conhecimento 
altera-nos, embora não possamos dizer que nos são úteis. Ninguém 
fica igual depois de se defrontar com as Tragédias antigas ou com os 
Diálogos de Platão. Eles constituem um património que a humanidade 
não pode nem deve esquecer, sendo sua obrigação legá-lo às gerações 
vindouras.

A educação das crianças e dos jovens processa-se pela entrada dos 
mesmos num mundo que a escola e a universidade lhes oferecem. Exige 

4 Hannah Arendt, CC, p. 198.
5 “They lost the faculty which is originally peculiar to all cultural things, the faculty 

of arresting our attention and moving us.” Ibidem, p. 201.
6 “Entertainment, like labor and sleep, is irrevocably part of the biological process.” 

Ibidem, p. 202.
7 “There are many great authors of the past who have survived centuries of oblivion 

and neglect, but it is still an open question whether they will be able to survive an 
entertaining version of what they have to say.” Ibidem, p. 104.
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um chão sólido que os situe no tempo e simultaneamente os prepare para 
construir novos tempos. Ensinar é permitir que os mais jovens acedam 
ao mundo da tradição e da cultura, laboriosamente tecido ao longo 
de séculos8. Arendt critica o pragmatismo dominante na pedagogia 
hodierna, para a qual saber é saber fazer, e alerta-nos para os malefícios 
de um mundo que se instrumentalizou9. o homem comum abdicou dos 
seus poderes colocando-os nas mãos de uns poucos e dispensou o bem 
mais precioso que possuía – pensar, reflectir, dialogar consigo mesmo 
e com os outros. Há que preservar um horizonte cultural que propicie a 
contemplação. E as humanidades constituem um palco de excelência a 
partir do qual esta poderá desenvolver-se.

Martha Nussbaum – o papel das humanidades na construção 
de uma cidadania aberta e tolerante

Na vasta bibliografia produzida pela filósofa americana Martha 
Nussbaum detectamos múltiplos interesses. Classicista de renome, 
tem investigado sobretudo no âmbito da literatura e da filosofia (ética, 
política, direito), cultivando também domínios como orientalismos, 
Estudos Multiculturais e Estudos de género. Em todos eles é recorrente a 
presença da cultura antiga. Assim, mesmo quando advoga a necessidade 
de incluir novas disciplinas nos currículos académicos (Estudos de 
Culturas não Europeias, Estudos Afro-Americanos, Estudos de género), 
Platão, Aristóteles e os Estóicos (gregos e romanos) são referenciados, 
com o intuito de se provar a sua actualidade10. De igual modo detectamos 
uma orientação pedagógica, subjacente nos seus textos. Muitos deles 
versam sobre a educação, analisando criticamente os currículos e as 
metodologias mais comuns em universidades americanas e indianas 

8 Hannah Arendt, CE, pp. 182ss.
9 “This basic assumption is that you can know and understand only what you have 

done yourself and its application to education is as primitive as it is obvious: to 
substitute, in so far as possible, doing for learning.” Hannah Arendt, CE, p. 179. 

10 Verificamo-lo nos capítulos 4, 5, 6 e 7 de Cultivating Humanity. A Classical Defence 
of Reform in Liberal Education (Cambridge, Massachusetts: Harvard university 
Press, 2003) (doravante CH).
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onde a filósofa tem exercido a sua actividade lectiva. É baseada nessa 
experiência, reforçada por múltiplas visitas, observações e debates, que 
Nussbaum detecta a existência de uma “crise silenciosa”, ou seja, o 
desaparecimento progressivo das humanidades e das artes dos currículos, 
sejam eles de escolas básicas, secundárias ou superiores11. Designa-a 
deste modo por contraste com a crise económica, a todos patente desde 
2008. Compara-a a um cancro cujos efeitos nocivos se vão expandindo, 
sem que ninguém se aperceba. Manifesta-se no abandono de disciplinas 
que cultivam o pensamento crítico bem como na secundarização de 
capacidades imaginativas, reduzidas a um estatuto de ludicidade. 
Paralelamente a este decréscimo da importância das humanidades no 
currículo escolar verifica-se a sobrevalorização de matérias técnicas e 
científicas susceptíveis de gerar um crescimento económico acelerado12.

Nussbaum propõe-se repensar a educação dos jovens dando-lhes 
bases que lhes permitam viver num mundo em permanente mutação. 
Preocupam-na os currículos universitários dos quais as humanidades 
estão ausentes. E propõe-se alargá-los com disciplinas inovadoras, 
susceptíveis de promover um desenvolvimento intelectual, ético e 
cívico. Ao fazê-lo recorre à cultura antiga. Em sintonia com Sócrates, 
Nussbaum toma como lema o preceito que este impôs a todos os homens 
– que se examinassem a si mesmos e aos outros pois “uma vida que 
não se examina não é digna de ser vivida”13. Para a filósofa americana, 
o ensino universitário deverá atender à formação de cidadãos. o que 
exige a substituição de interesses e de identidades particulares pela 
ideia de uma cidadania universal14. Para tal, advoga a inclusão em 
cursos científicos e técnicos de disciplinas como a filosofia, a política, 
as ciências religiosas, a história, a antropologia, a literatura, a arte, a 
música, os estudos linguísticos e multiculturais. 

11 “The Silent Crisis” é o capítulo I da sua obra Not for Profit: Why Democracy Needs 
the Humanities (Princeton and oxford: Princeton university Press, 2010), pp. 1-11 
(doravante NfP).

12 NfP, pp. 6-7.
13 Apologia de Sócrates 38a.
14 “Above all, education for world citizenship requires transcending the inclination of 

both students and educators to define themselves primarily in terms of local group 
loyalties and identities.” CH, p. 67.
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Nussbaum revisita a filosofia e a cultura clássicas, nelas encontrando 
metodologias e temáticas amplamente formativas. Sócrates é o seu 
herói, do qual recupera a atitude crítica e as técnicas de argumentação 
pois “todos precisam de um auto-exame e todos são iguais perante um 
argumento”15. Sócrates cultivou a rebeldia intelectual e combateu o 
conformismo. Na sua esteira estão Froebel, Pestalozzi, Dewey, Lipman 
e Tagore enquanto pedagogos que apoiaram o desenvolvimento do 
pensamento crítico16.

o estudo de Platão, de Aristóteles, dos Cínicos e dos Estóicos é 
encarado como patamar iniciático para os grandes temas éticos e 
políticos. Heródoto surge como oportunidade de reflexão sobre os 
diferentes povos e mentalidades. As tragédias clássicas são ponto de 
partida para o estudo da moral. A lógica leva os alunos a construir bons 
argumentos, ensinando-os a detectar falácias e sofismas. 

Nussbaum cruza as artes com a filosofia e com a literatura. Esta 
contribui grandemente para o desenvolvimento de uma “imaginação 
narrativa” que facilita a compreensão das histórias alheias. Enquanto 
causadores de simpatia/empatia face ao diferente, a literatura e as artes, 
o teatro e a música devem ocupar um lugar determinante na educação de 
um cidadão do universo. A filósofa recorre a Aristóteles para sublinhar 
o papel da literatura na compreensão não só do que foi mas também do 
que poderia ter sido. E lembra Marco Aurélio ao relevar a importância 
das artes no desenvolvimento da imaginação narrativa, uma faculdade 
essencial para a vivência plena da cidadania17. A literatura influencia 
a imaginação cívica, envolve-nos com os outros e fomenta uma 
visão empática das divergências e das vulnerabilidades. um dos seus 
grandes contributos é arrancar-nos a um olhar redutor sobre aqueles 
que consideramos diferentes. Há nela um valor moral que nos leva a 
ultrapassar os estereótipos e a auto-suficiência. As tragédias gregas são 
disso exemplo. Com elas se desenvolviam (e se desenvolvem) valores 
simultaneamente estéticos e éticos. 

15 “Every one needs examination and all are equal in the face of argument.” NfP, p. 51.
16 NfP, cap. IV, “Socratic Pedagogy: The Importance of Argument”, pp. 47-77.
17 CH, p. 85.
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A abordagem de Nussbaum à literatura e às artes é situada e 
comprometida. As grandes obras da cultura clássica ajudam-nos 
a perceber quem somos e o que se espera de nós. Por isso critica as 
orientações formalistas que advogam uma hermenêutica depurada de 
contextos e de intenções pedagógicas. Para a filósofa tal posicionamento 
é revelador de uma atitude política de quietismo e de abstenção. No 
seu entender a literatura e a arte são propedêuticas para a formação de 
melhores cidadãos. Aos quais se propõe a prática socrática do diálogo e 
do exame crítico das normas, crenças e teses que defendem. 

Vivemos num mundo dominado pela motivação do lucro. De 
onde a sobrevalorização de uma educação científica e tecnológica. A 
condição desumana em que nos encontramos muito deve ao abandono 
do modelo clássico da Paideia. Nussbaum não desdenha a importância 
do saber científico mas considera-o insuficiente para a formação dos 
jovens. Propõe para estes uma “nova” educação liberal18, usando  o 
termo tal como Séneca o entendeu, ou seja, como  um processo de  
formar cidadãos livres, no pensamento e na acção19. A recuperação 
curricular das chamadas “artes liberais” será um passo determinante 
para a assunção de uma humanidade plena, para a qual as humanidades 
clássicas muito podem contribuir.

Rosi Braidotti – a imprescindível miscigenação das humanidades

É habitual associarmos Braidotti e o nomadismo pois este conceito 
ocupa um lugar central na sua obra. Aplica-o à condição feminina, à 
cultura e ao mundo em que vivemos. Ela própria é nómada nas suas 
origens e no seu percurso de vida: de origem italiana, nasceu na Austrália, 
estudou em França, lecciona na Holanda e passeia-se pelo mundo, 
numa defesa militante das suas teses. De entre elas seleccionámos as 
que se referem ao estatuto das humanidades, objectivo do seu livro 

18 “The New Liberal Education” é o título da conclusão de Cultivating Humanities, 
pp. 293-301.

19 CH, p. 293.
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The Posthuman posteriormente sintetizado no artigo “Posthuman 
Humanities”20.

Profundamente influenciada pelo desconstrucionismo de Foucault 
e de Derrida, Braidotti confronta o modelo do homem vitruviano 
proposto por Leonardo da Vinci, endeusado na modernidade e aceite 
sem contestação ao longo de séculos, com a situação que hoje se vive 
no mundo da cultura, por ela classificada como pós-humanista. A 
filósofa apresenta-nos visões alternativas para o conceito de humano e 
de humanidades criticando as pretensões universalistas de uma cultura 
antropocêntrica. o surto das inúmeras ciências da vida, o aparecimento 
de novas disciplinas, o impacto de culturas não europeias e o peso de 
movimentos de vanguarda tais como o feminismo e o anticolonialismo 
obrigaram o ideal humanista a renunciar à sua identificação com o 
homem branco. Por isso Braidotti aposta numa outra concepção de 
sujeito, aberto à diferença e permeável à influência de tradições não 
europeias. As humanidades manterão a sua importância neste universo 
pós-antropocêntrico se conseguirem adaptar-se a um estatuto pós-
-humanista, tomando como parceiras de diálogo as novas ciências 
emergentes (neurociências, biogenética, robótica, climatologia, 
ecologia, estudos coloniais, estudos de género, etc.) bem como a 
tecnologia, as artes e, de um modo geral, as novas mundividências. 
Há que tomar a sério a viragem geocêntrica (“the geo-centred turn”), 
que levou à implosão do sujeito humano, aproximando-o das outras 
espécies habitantes do planeta e integrando-o na matéria inteligente e 
organizada, da qual é parte.

Neste novo caldo de saberes que se entrecruzam, as humanidades 
têm pleno cabimento. Braidotti não adere à visão catastrófica que 
levou muitos dos seus colegas a cruzarem os braços ou a vaticinarem 
o desaparecimento da cultura ocidental. Consciente de que o homem 
deixou de ser o centro e de que a tónica se colocará na hibridação das 
espécies, propõe-nos a construção de um novo humanismo, com as 
consequentes alterações das epistemologias vigentes. 

20 Rosi Braidotti, The Posthuman (Cambridge: Polity Press, 2013). (Para o artigo 
veja-se nota 1.)
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As humanidades não estão em estado terminal e devem ser 
fomentadas pelas instituições de investigação. Terão no entanto de se 
redesenhar, abandonando visões saudosistas e renovando-se pelo cultivo 
de áreas transdisciplinares. Há que tirar partido da emergência das novas 
ciências de fronteira, aliando-as às humanidades. Há que ultrapassar 
as guerras disciplinares entre ciências “hard” e “soft”, divulgando 
uma cultura de respeito mútuo. As acusações de subjectivismo, de 
relativismo e de falta de rigor objectivo, habitualmente feitas às ciências 
humanas, cairão por terra se considerarmos que toda a ciência é situada 
e se aceitarmos que os diferentes pontos de partida são imprescindíveis 
para percebermos o que é conhecer. A hermenêutica instala-se na feitura 
de todas as ciências, como um passo necessário. As humanidades do 
século xxi têm de assumir uma visão abrangente, planetária, procurando 
elos para uma aproximação às ciências duras, bem como às artes. urge 
desenvolver o respeito mútuo entre todas as ciências, o que exige a 
aceitação das metodologias próprias de cada uma delas. 

Hoje fala-se de humanidades sustentáveis (“sustainable humanities”) 
para designar a influência humana no planeta. Elas constituem o exemplo 
de um saber interdisciplinar no qual se introduzem inovações teóricas e 
metodológicas. Tal acontece com a nova disciplina de alterações climáticas, 
onde se combinam saberes como a história, a geologia, a sociologia e 
a economia, outrora bem diferenciadas. A zoonose é outra disciplina 
recente que aproxima a medicina animal e a humana, estabelecendo o 
diálogo entre médicos, físicos, osteopatas, veterinários, enfermeiros, etc. 
Começa a ganhar peso a “one Health Initiative”, com repercussões nos 
campos da ecologia e da sustentabilidade social e individual. De igual 
modo as humanidades digitais começam a impor-se como linha credível 
de investigação, estudando o modo como os diferentes tipos de texto têm 
influência na estruturação do conhecimento humano.

Aquilo a que Braidotti chama “o humanismo pós humano” coloca 
a relação e a complexidade no centro da ética e propõe uma visão 
alternativa à subjectividade e à consciência racional tal como foram 
tradicionalmente encaradas no ocidente.

Para além das diferentes linhas de abordagem às ciências duras 
e às ciências humanas21 importa relevar o núcleo vital (“vital core”) 
21 Para Braidotti respectivamente “hard and subtle sciences”, PH, p. 15.
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que lhes é comum e que alia a subjectividade com as suas relações 
cósmicas e planetárias. Todas as leis científicas deverão ser referidas 
a um sujeito, entendendo-se este como uma entidade complexa, 
relacional e em permanente mutação. os problemas da objectividade 
científica colocam-se hoje em todas as ciências e não especificamente 
nas humanidades. A subjectividade torna-se transversal e não unitária.

A sobrevivência das humanidades depende do modo como 
soubermos aproveitar esta viragem epistemológica. Devemos ser 
pragmáticos e corajosos. o pragmatismo revela-se no abandono das 
atitudes nostálgicas e na aceitação da mudança com os seus inúmeros 
desafios. A coragem manifesta-se na rejeição do lucro, desvinculando-o 
dos nossos critérios valorativos. o futuro é pós-humano e aposta em 
novas epistemologias. Não podemos destruir as oportunidades que se 
nos abrem. É um privilégio habitarmos nas fronteiras de uma nova 
época.

*
*  *  *

É tempo de concluir.
Nesta publicação sobre O Regresso das Humanidades pareceu-

-me pertinente apresentar a perspectiva de três filósofas que muito 
prezo. Embora aduzindo razões diferentes, todas concordam no papel 
determinante que as humanidades desempenham na formação e na 
educação dos indivíduos. Menorizá-las nos currículos escolares, como 
verificamos que tem sido feito, é contribuir para uma aceitação acrítica 
do real e de nós próprios, para a tal vida sem sentido que Sócrates diz 
não valer a pena viver.

Passados vinte e cinco séculos, o preceito socrático mantém toda a 
sua actualidade.
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