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RESUMO 

 

  

O presente estudo desenvolveu-se no âmbito da Oficina de Cerâmica do Instituto Benjamin 

Constant. Atuando na particularidade da educação especial e na especificidade do ensino de 

artes visuais para a pessoa cega, pessoa com baixa visão e pessoa surdocega encontramo-nos 

ante as problemáticas que envolvem o caráter geral de uma educação estética dos sentidos. 

Deparamo-nos, do mesmo modo, frente às questões que norteiam essa modalidade de 

educação, encerrada no caráter geral da educação brasileira, bem como, da sociabilidade 

capitalista em suas múltiplas determinações históricas. Partindo desta composição, as 

investigações e análises aqui propostas intencionaram elaborar uma taxonomia da educação 

estética para as pessoas cegas, pessoas com baixa visão e pessoas sudocegas, considerando-se 

os aspectos teoréticos e fenomenológicos da experiência artística dos educandos da Oficina de 

Cerâmica do Instituto Benjamin Constant. Tal intento explorou seus pressupostos teóricos nas 

assertivas do ser social enquanto um sujeito historicamente constituído (MARX; ENGELS 

2007), examinando o sentido ontológico de sua atividade (LUKÁCS, 2013), juntamente com 

uma perspectiva histórico-cultural do psiquismo humano (VIGOTSKI, 1997), que encontra 

nos aspectos particulares da educação as possibilidades de humanização dos sentidos 

(MARX, 2015). Aspectos teóricos esses, devidamente consubstanciados pelas análises das 

poéticas visuais dos artefatos artísticos produzidos pelos educandos da Oficina e, não por 

menos, dos processos de fazer e fruir que norteiam essa produção. Doravante, nossas 

pesquisas, conscientes de que evocam sentidos que se circunscrevem sob o modo de produção 

capitalista, optaram por seguir na direção apontada por Marx e Engels (2007), em que 

importa, para além de compreender o mundo, transformá-lo. Assim, nosso método de  

investigação e exposição assentou-se em um estudo etnográfico fundamentado na práxis, pois, 

empenhou-se em perscrutar nas contradições que permeiam o objeto de pesquisa as 

possibilidades de avançar do concreto caótico ao concreto pensado, passando pelas abstrações 

teóricas (KOSÍK, 1969), que tencionam incidir sobre a essência que subjaz o fenômeno da 

educação estética, assim como, da educação dos sentidos para pessoas cegas, pessoas com 

baixa visão e pessoas surdocegas. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Estética; Deficiência Visual; Hegemonia da Visão; 

Instituto Benjamin Constant; Oficina de Cerâmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present research was developed within the Benjamin Constant Institute Pottery Studio. 

Acting on the particularity of special education and the specificity of visual arts teaching for 

the blind person, low vision with person and deafblind with person, we find ourselves facing 

the problems that involve the general character of an aesthetic education of the senses. We are 

also faced with the questions that guide this modality of education, enclosed in the general 

character of Brazilian education, as well as the capitalist sociability in its multiple historical 

determinations. From this composition, the investigations and analyzes proposed here 

intended to elaborate a taxonomy of aesthetic education for the blind person, low vision with 

person and deafblind with person, considering the theoretical and phenomenological aspects 

of the artistic experience of students attending the Benjamin Constant Institute Pottery Studio. 
This intention exploited its theoretical assumptions in the assertions of social being as a 

historically constituted subject (MARX; ENGELS 2007), examining the ontological meaning 

of its activity (LUKÁCS, 2013) together with a historical-cultural perspective of the human 

psyche (VIGOTSKI, 1997), which finds in the particular aspects of education the possibilities 

of humanization of the senses (MARX, 2015). These theoretical aspects, properly 

substantiated by the analysis of the visual poetics of the artifacts produced by the workshop's 

students and, not least, of the processes of making and enjoying that guide this production. 

Henceforth, our researches, aware that they evoke meanings that are circumscribed under the 

capitalist mode of production, have opted to go in the direction pointed by Marx and Engels 

(2007), where it is important, beyond understanding the world, to transform it. Thus, our 

method of investigation and exposure steadied on an ethnographic study based on praxis, 

since it endeavored to peer into the contradictions that permeate the research object the 

possibilities of advancing from chaotic concrete to thought concrete, through abstractions. 

(KOSÍK, 1969), which intend to focus on the essence that underlies the phenomenon of 

aesthetic education, as well as the education of the senses for the blind person, low vision 

with person and deafblind with person. 

 

 

 

KEYWORDS: Aesthetic Education; Visual Impairments; Vision Hegemony; Benjamin 

Constant Institute; Pottery Studio. 
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INTRODUÇÃO 

 

O olho tornou-se olho humano, tal como o seu objeto se tornou um 

objeto social, humano, proveniente do homem para o homem. Por 

isso, os sentidos tornaram-se teóricos (Theoretiker) imediatamente na 

sua prática. Comportam-se para com a coisa por causa da coisa, mas 

a própria coisa é um comportamento humano objetivo para consigo 

próprio e para com o homem – inversamente. Eu só posso 

praticamente comportar-me para com a coisa humanamente quando a 

coisa se comporta para com o homem humanamente. Karl Marx, 

[1844] 2015 

 

 Não se pode esperar que o olho humano – tal qual seu objeto – tenham se tornado 

humanos, despojados tanto de suas “forças naturais” como de suas “forças sociais” 

materializadas nas formas objetivas da vida social. Se a consciência daquilo que sentimos e 

não sentimos, ou quase sentimos, imbricam-se à história social da humanidade, abrem-se 

então as possibilidades àquilo que nos tornam humanos. Captamos sensivelmente a realidade 

e dela nos apropriamos sensivelmente, mas isso não nos faz máquinas reflexas, menos ainda 

sujeitos-máquinas, nem tão-pouco contempladores passivos de situações que se desenrolam, 

somos em nossa práxis conhecedores e transformadores do mundo, que a um só tempo, 

conhece e transforma a si mesmo, portanto, somos um devir. Exatamente no enriquecimento 

de nossas vivências, que se entrelaçam inseparavelmente às nossas atividades sociais, 

guardam-se tais possibilidades, posto que produzimos novos objetos com qualidades inauditas 

que, por sua vez, criam novas necessidades, que nos conduzem a novas atividades que 

produzem novos objetos, sucessivamente.  

 Não é de surpreender a importância que Karl Marx (2015) atribui a questão em seus 

Manuscritos econômicos-filosóficos em 1844. A surpresa que nos atinge de fato é constatar 

tamanha potência e fragilidade de nossa condição humana. A arte é um exemplo manifesto 

desta nossa condição na medida em que nossos sentidos se constituem e se aprimoram nas 

relações de apropriação desta objetivação da genericidade humana: é a nossa subjetividade – 

nossa condição humana – sendo nutrida pelo contato sensível com a subjetividade do criador 

e de sua condição humana e, portanto, do gênero humano, por meio da mediação da 

particularidade da obra, permitindo-nos uma suspensão dos limites do imediatismo, do 

pragmatismo e da superficialidade de nosso cotidiano que, embora ineliminável possa 

enriquecer-se nesta suspensão (LUKÁCS, 1967; 1966). No entanto, o objeto – a obra –
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somente nos faz sentido quando temos um sentido desenvolvido que percebe e cria sentido 

humano para o objeto como exteriorização de nossas próprias forças essenciais.  

No trato com a obra de arte não basta vê-la, ouvi-la, tateá-la, experimentá-la, pois, na 

vivência estética é preciso também tomar consciência da obra, ou seja, percebê-la assumindo 

uma posição ativa para torná-la objeto de nossa atividade – de nossas forças próprias – em um 

movimento que abarque a atividade sensível e cognoscitiva a um só tempo. Isso posto, o 

processo de humanização dos nossos sentidos diz sobre a formação e o desenvolvimento de 

sentidos que não nos são imediatamente “dados” pela natureza orgânica, mas que vinculados 

a eles, por meio da própria atividade social, constituem-se em sentidos humanos (MARX, 

2015). Podemos inferir então que, o sentido é uma conexão que se cria entre a atividade e a 

consciência, e que, por meio do estabelecimento de novas e complexas mediações entre as 

atividades sociais e os sentidos pessoais que atribuímos a essas atividades, alargamos também 

o domínio consciente sobre tais atividades – um movimento de transformação do em si ao 

para si (VIGOTSKI, 1995; LEONTIEV, 1978a).  

Se, é na própria atividade que o ser social edifica a sua humanidade – incluindo neste 

bojo a formação dos sentidos humanos –, fica-nos evidente que a arte não se encontra 

ensimesmada em si mesma, não nulifica a realidade, pois, enquanto objetivação do ser social 

nasceu respondendo às necessidades vitais postas pela cotidianidade, por isto mesmo, retorna 

a vida para enriquecê-la (LUKÁCS, 1966; 1967). Estas observações certamente bastariam 

para mostrar-nos que, por situar-se como uma objetivação distinta da práxis humana, a arte 

guarda em seu núcleo a produção prática enquanto expressão objetiva da consciência 

subjetiva – contudo, tais considerações imprescindíveis a quaisquer estudos foram-nos 

exclusivamente apresentadas, a partir do segundo semestre de 2015, com nosso ingresso no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal Fluminense. 

Mas, tão-somente quando desconfiávamos, a questão da sensibilidade fazia-se 

presente em nosso cotidiano, talvez enquanto problema mais elementar de nossa área de 

docência, na medida em que a apropriação estética e os parâmetros para o fazer e o fruir 

fenômenos estéticos requer tê-la em conta. Incomodáva-nos ainda o fato de a educação 

estética transcorrer sob os auspícios de concepções estéticas hegemônicas, cujo invólucro, 

tecido na tradição racionalista ocidental – ora idealista transcendental, ora idealista absoluto –, 

imprimia a atividade artística uma dimensão de desenlace da materialidade. De tal modo que, 

prefigura-se como generalização – não somente no senso comum, mas na própria práxis do 
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professor de artes – que, o artista ou o aprendiz são aquelas pessoas inspiradas pelo “dom”, 

pelas “musas”, como em Platão (2000) e/ou dotados de “dons” ou “talentos” a priori, como 

em Kant (1790/2019). Expurgando-lhes, pois, da atividade material mediadora, a experiência 

estética ancora-se unicamente ao campo do subjetivismo, atribuindo-lhe características 

extraordinárias – apenas criadas e fruídas – às pessoas do mesmo modo assim consideradas. 

Portanto, a possibilidade de formação do humano no humano também termina por 

desconsiderar a arte enquanto práxis – localizada nas contradições inerentes ao sistema 

sociometabólico do capital (MÉSZÁROS, 2011).  

Incômodos que seguiram conosco em inquietações latentes, mas que ganharam novos 

contornos a partir do ingresso como professora de artes na Oficina de Cerâmica do Instituto 

Benjamin Constant (OCIBC), no segundo semestre de 2013. Neste centro de referência 

nacional para as questões da deficiência visual, nossa atuação profissional relacionara-se 

diretamente ao Departamento de Estudos e Pesquisas Médicas e de Reabilitação (DMR), 

especificamente na Divisão de Reabilitação, Preparação para o Trabalho e Encaminhamento 

Profissional (DRT). O leitor pode agora perguntar-se: “é uma escola com um programa de 

reabilitação?” O IBC é uma escola – a primeira instituição para a educação de pessoas cegas 

na América, fundado em 1854, pelo Decreto Imperial n. 1428/1854 (BRASIL, 1854). De 

acordo com o Capítulo 1 do Artigo 1º de seu Regimento Interno – disponível em sua página 

eletrônica –, o Instituto Benjamin Constant apresenta como competências fundamentais: 

 

I - subsidiar a formulação da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, quanto à temática da deficiência visual; 

II - promover a ascensão intelectual, social e humana da pessoa com 

deficiência visual, mediante sua competência como órgão de pesquisa e 

educação, visando garantir o atendimento educacional e reabilitacional; 

III - ofertar Educação Precoce, Ensino Pré-Escolar, Ensino Fundamental e 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, nas formas articulada e 

subsequente, às pessoas com deficiência visual; 

IV - promover e realizar cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, 

extensão e aperfeiçoamento, na temática da deficiência visual; 

V - promover, realizar e divulgar estudos e pesquisas nos campos 

pedagógico, psicossocial, de saúde, e de inclusão das pessoas com 

deficiência visual; 

VI - promover programas de divulgação e intercâmbio de experiências, 

conhecimentos e inovações tecnológicas, na área da deficiência visual; 

VII - desenvolver, produzir e distribuir material especializado; 

VIII - produzir e distribuir impressos em braille e no formato para baixa 

visão; 

IX - promover o desenvolvimento pedagógico por meio de pesquisas, cursos 

e publicações na temática da deficiência visual; 
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X - desenvolver programas de reabilitação, pesquisas de mercado de trabalho 

e de promoção de encaminhamento profissional, visando possibilitar, às 

pessoas com deficiência visual, o pleno exercício da cidadania; e 

XI - atuar de forma permanente junto à sociedade, através dos meios de 

comunicação de massa e de outros recursos, visando o resgate da imagem 

social das pessoas com deficiência visual. 

O Instituto Benjamin Constant funciona em regime de externato, e, de 

acordo com a situação socioeconômica e o lugar de residência do aluno, em 

regime de semi-internato (INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT, 2019, 

s.p.).  

 

 De modo mais direto, nossos questionamentos sobre a educação estética envolviam-se 

agora à formação e ao desenvolvimento do sentido estético das pessoas cegas, das pessoas 

com baixa visão e das pessoas surdocegas com idade superior aos dezesseis anos. Como esse 

tema era pensado no âmbito do IBC? Esta foi nossa questão norteadora naquele primeiro 

momento, a tal ponto de conduzir-nos a investigação pormenorizada da configuração da 

Oficina de Cerâmica no Instituto. Ou seja, se este espaço de arte existe, logo, possui uma 

história concreta que nos permitiria em sua totalidade apreender os limites e as possibilidades 

enquanto espaço educativo. Intencionávamos sumariamente constatar: o que é a OCIBC? 

Como se formou? Como se desenvolveu?  

Observamos, assim, que o estado da arte sobre a experiência estética das pessoas com 

deficiência visual apresentava-se em três abordagens: 1. As aproximações entre arte e 

psicologia a partir de estudos e pesquisas sobre a cognição inventiva e os processos criativos 

em oficinas de práticas artísticas. 2. A questão da acessibilidade estética e mediações em 

museus frente aos desafios da inclusão da pessoa com deficiência visual em espaços de 

fruição. 3. O ensino da arte e as especificidades da intermediação da imagem para alunos com 

deficiência visual. 

Na primeira e segunda abordagens, encontram-se os estudos realizados, desde o ano de 

2005, por Virgínia Kastrup (Professora Titular do Instituto de Psicologia da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro), a partir das articulações entre arte, cegueira e o conceito de 

cognição inventiva. Frutos deste trabalho, tanto quanto relevantes às nossas investigações, 

destacam-se dois livros e uma tese, que dialogam especificamente com as práticas artísticas 

engendradas na Oficina de Cerâmica do IBC:  

a) KASTRUP, Virgínia. Cegueira e invenção: cognição, arte, pesquisa e 

acessibilidade. Curitiba: CRV, 2018. 
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O livro reúne 14 textos, escritos e publicados pela pesquisadora em diferentes 

momentos, mas para a atual publicação foram revistos e atualizados sendo organizados nas 

seções: Desenhando o campo problemático; Atenção e processos de criação numa oficina de 

cerâmica; Acessibilidade estética em museus de arte; Imagens.   

Os capítulos, “O lado de dentro da experiência: atenção a si e produção de 

subjetividade em cegos numa oficina de cerâmica”; “A atenção na ponta dos dedos: a 

reversão da atenção em pessoas com deficiência visual”; “Flutuações da atenção no processo 

de criação”, trazem-nos alguns dos resultados do problema da atenção voltada para a 

percepção tátil.  

b) MORAES, Marcia; KASTRUP, Virgínia. (Orgs.). Exercícios de ver e não ver: arte 

e pesquisa COM pessoas com deficiência visual. Rio de Janeiro: Nau, 2010. 

O livro organizado por Márcia Moraes (Professora Titular do Instituto de Psicologia 

da Universidade Federal Fluminense) em parceria com Kastrup (2010), reúne textos 

apresentados por pesquisadores (professores e alunos) em eventos científicos, nacionais e 

internacionais, dispostos em cinco seções: Construindo um método e um problema de 

pesquisa; Movimentos do corpo e da clínica; Acessibilidade em museus; Literatura e 

Cegueira; Política e Cidadania. Os textos tratam da articulação entre arte e cegueira, 

abordando diferentes temas e domínios da arte – oficinas de expressão e experimentação 

corporal, artes plásticas, acessibilidade a museus e literatura.  

O capítulo, “Atualizando virtualidades: construindo a articulação entre arte e 

deficiência visual”, de autoria de Kastrup (2010), apresenta-nos ideias desenvolvidas no 

contexto do “Projeto Práticas Artísticas e Construção da Cidadania com Pessoas com 

Deficiência Visual”, realizado numa parceria entre o Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da Universidade Federal Fluminense e o Instituto Benjamin Constant. As reflexões 

tecidas buscam entender a cognição da pessoa cega em sua positividade, o papel da arte na 

ampliação da percepção de pessoas cegas a partir do conceito de virtual, proposto por Bergson 

(1990), e os processos de produção de subjetividades de Deleuze (1990), Guattari (1987) e 

Guattari e Rolnik (1986). Apresenta-nos ainda a questão do funcionamento da atenção durante 

os processos de criação das pessoas com deficiência visual que frequentavam a Oficina de 

Cerâmica do IBC, relacionando-o ao desenvolvimento de estratégias de alterização que 

produzem subjetividades coletivas. Finaliza com as discussões sobre a entrada da arte na vida 

das pessoas cegas por meio do acesso aos museus, as exposições e aos centros culturais, 
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destacando a diferença entre acessibilidade física e cultural e acesso à experiência estética, 

bem como, a relevância da mediação nestes espaços culturais. 

c) BOHRER, Luiz Carlos Teixeira. Angústia e perda da visão: processos de criação 

numa oficina de cerâmica. Tese Doutorado – Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), Instituto de Psicologia, Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia, 2014.  

A tese defendida por Luiz Carlos T. Bohrer, em 2014, analisa como a angústia compõe 

com a produção de peças de cerâmica e com o grupo de pessoas da Oficina do IBC, buscando 

entender ainda como a angústia participa da configuração de formas de se relacionar e se 

constituir abertas à experimentação de si e da ampliação de territórios existenciais. A pesquisa 

de campo utilizou o método de cartografia desenvolvido por Passos, Kastrup e Escóssia 

(2009); o diário de campo e entrevistas com 09 (nove) participantes da Oficina. Na conclusão 

de seu estudo, Bohrer (2014), afirma que a Oficina de Cerâmica possibilita a reapropriação do 

corpo e suas potencialidades cognitivas, enquanto acionam trabalhos cuja produção é coletiva, 

utilizando a força do afeto de angústia, os movimentos da subjetividade que concorrem para a 

criação de territórios existenciais mais amplos. 

Na terceira abordagem, o ensino da arte e as especificidades da intermediação da 

imagem para alunos com deficiência visual, destaca-se uma tese, justamente por versar sobre 

a inclusão de alunos provenientes do Ensino Fundamental do IBC. 

a) GROSS, Leila. Arte e inclusão: o ensino da arte na inclusão de alunos com 

deficiência visual no Colégio Pedro II. Tese Doutorado – Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), Faculdade de Educação, Programa de Pós-Graduação em 

Educação, 2015.  

A tese defendida por Leila Gross, em 2015, trata-se de um estudo de caso que 

investiga a inclusão de alunos com deficiência visual no Campus São Cristóvão III do Colégio 

Pedro II, abordando, em especial, o acesso aos conteúdos e práticas do ensino da arte, 

intencionando investigar a recepção dos materiais táteis utilizados nas aulas de artes visuais, a 

intermediação da arte, abrangendo sua descrição e audiodescrição, o fazer artístico, além de 

caracterizar a inclusão, tendo como parâmetro de análise a acessibilidade à imagem. Com 

referencial teórico pautado na Teoria Crítica (ADORNO; HORKHEIMER, 1985), 

contextualiza a inclusão no âmbito da escola e da educação brasileira, bem como, desfaz a 

hegemonia da percepção visual para reiterar a independência da experiência perceptiva da 

pessoa cega. Para tanto, procederam-se a apreciação crítica sobre a concepção da percepção 
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visual historicamente concebida na sociedade e 03 (três) grupos focais, com alunos com 

deficiência visual, sendo a análise dos dados predominantemente descritiva. Na conclusão 

destas investigações, revelou-se que os discursos a respeito da inadequação do ensino de arte 

e do fazer artístico para alunos com deficiência visual não se justifica, já que os participantes 

demonstraram conhecimento sobre arte e valorizaram o fazer artístico. Com relação à 

acessibilidade à imagem na escola em questão, relataram-se experiências inclusivas e 

excludentes, demonstrando ser a inclusão um processo dinâmico, de embates e negociações 

entre os sujeitos envolvidos. 

A apreciação crítica destas três abordagens relacionou-se ao ensino das pessoas com 

deficiência visual na educação formal na perspectiva da educação inclusiva – tanto na escola 

comum quanto na escola especial –, trazendo-nos que ambas as modalidades carregam aquilo 

que se entende por deficiência no movimento da história. Não poderia ser diferente, pois, a 

escola traz consigo valores e práticas sociais, tanto quanto as contradições destes mesmos 

valores e práticas – fato que nos sinalizou a necessidade de uma compreensão dialética entre a 

escola e a sociedade (SAVIANI, 2012), assim como de um arcabouço teórico diametralmente 

oposto às concepções da deficiência enquanto um aspecto transcendental ou patológico, que 

terminam por reforçá-la como estigma social de incapacidade (VIGOTSKI, 1997). De posse 

destas primeiras leituras – ainda que pouco amadurecidas –, publicamos em parceria com 

Clara Fonseca – a época coordenadora da OCIBC – um artigo no livro Fazeres cotidianos, 

dizeres reunidos: uma coletânea de textos do Instituto Benjamin Constant (2014).  

Na verdade, tal aproximação instigou-nos a um aprofundamento da problemática sobre 

a educação estética das pessoas cegas, das pessoas com baixa visão e das pessoas surdocegas 

no âmbito da OCIBC, sobretudo, pelo fato de depararmo-nos cotidianamente com a 

racionalidade médica – dizemos isso não apenas porque a Oficina encontra-se no 

Departamento Médico, mas também pelas narrativas que são tecidas tanto pelos profissionais 

da área da saúde como pelos profissionais da área da educação e até pelos próprios educandos 

–, justificando a existência daquele espaço. Este pensamento coincide com uma posição 

característica de um certo pragmatismo, um ateliê de atividade artística validar-se por 

proporcionar habilidades de adaptação do corpo com deficiência – biologicamente 

inadequado – ao ambiente. Reconhecíamos a arte como possibilidade de trasbordar tais 

limites, mas como ultrapassá-los? Como ir adiante?  

A Oficina de Cerâmica do IBC propõe-se a aproximar as pessoas cegas, as pessoas 

com baixa visão e as pessoas surdocegas do universo artístico da cerâmica a partir de estudos 
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e experimentações decorrentes da plasticidade da argila, de tal modo que viabilize a formação 

e o desenvolvimento integral destas pessoas. Neste sentido, adota a concepção bachelardiana 

de imaginação material (BACHELARD 2013a; 2013b; 2008; 1994), frente à hegemonia da 

percepção visual, retomando ainda a reflexão merleau-pontiana sobre a potência perceptiva do 

corpo próprio em movimento enquanto experiência vivida (MERLEAU-PONTY, 2011). 

Nesta experiência estética de envolvimento com o mundo movem-se novas possibilidades, 

outros caminhos para a própria vida.  

Exatamente por não ser possível exterminar dúvidas –, creio que nascemos 

perguntando e assim seguiremos – deparávamo-nos constantemente com o assunto: “Por que 

cerâmica artística no IBC?” O que para nós era tão claro, era de fato uma contraposição para 

aqueles que demonstravam certo estranhamento – ainda que velado – ao descobrirem um 

espaço de arte que também lida indubitavelmente com a visualidade. Poderiam inferir talvez 

que, em uma escola especial a educação estética centra-se exclusivamente no 

desenvolvimento dos sentidos sensoriais intactos. Mas, como afirma-nos Vigotski (1997): 

 

[...] não se deve falar sobre o desenvolvimento dos órgãos da percepção 

como a primeira tarefa da pedagogia dos cegos [...], senão sobre algumas 

formas mais complexas e abrangentes, ativas e efetivas da experiência 

infantil. Quem acredita que a cegueira se compensa com a educação do 

ouvido e do tato, se engana, se situa [...] fora do âmbito da pedagogia social 

(VIGOTSKI, 1997, p. 83, tradução nossa). 

 

Não são poucos os que cometem esse engano. Afinal, as noções mais correntes ligam-

se idealmente a “lenda” sobre a compensação simplista dos órgãos deficientes, como sendo a 

compensação fisiológica de um déficit visual semelhante às relações entre órgãos gêmeos: 

“[...] o tato e o ouvido supostamente compensam de imediato a visão perdida, como o rim 

saudável ao que está doente” (VIGOTSKI, 1997, p. 49, tradução nossa).  

 Como é sabido Vigotski (1997) evidenciou que a ênfase na limitação da deficiência 

não está diretamente ligada a fatores orgânicos, mas sim as consequências socias destes 

fatores. Mistificações como as que a literatura científica e o senso comum frequentemente 

apresentam sobre as pessoas cegas, por exemplo, em relação ao nível mais elevado de 

memória, Vigotski (1997) coloca-nos que o mais adequado seria uma tendência a um 

desenvolvimento mais elevado da memória, que se explica nos fundamentos da compensação 

social: “No cego a memória se desenvolve sob a pressão das tendências a compensar a 

deficiência criada pela cegueira” (Ibid., p. 105). 
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 Depois do que conseguimos explanar até o princípio de 2015, tínhamos como eixo 

questionador: Em que medida a experiência estética das pessoas cegas, das pessoas com baixa 

visão e das pessoas surdocegas na OCIBC abrem possibilidades à criação de poéticas 

singulares nos modos de saber-fazer cerâmica? Para abordarmos o processo de criação 

relacionando-o ao entendimento da educação estética na OCIBC, notamos que já não se 

tratava de investigações circunscritas a nossa subjetividade – constatação decisiva para 

avançarmos em nossa práxis. Antes de tudo, o problema de fundo que entrava agora em 

discussão fora tangenciado outrora em disciplinas específicas sobre os processos de criação 

em artes plásticas, mas a partir de leituras aportadas sobre o mesmo domínio subjetivista da 

prática artística. Uma vez que, afinal, trata-se de análises que, indireta ou diretamente, 

admitem para cada fazer artístico um tipo também específico de “dom”’ ou “talento”, 

precisaríamos ultrapassar tais leituras, portanto, endereçamos nosso projeto para a linha de 

pesquisa Filosofia, Estética e Sociedade, devido a interface de temas gerais e específicos da 

área educacional com estudos avançados da filosofia política, de estética e das questões 

sociais, considerando-se de fundamental importância dimensionar o sentido ontológico e a 

perspectiva histórica da atividade humana.  

De modo correspondente, para manter esta prioridade, ao investigarmos uma 

experiência de singularidade, mas partícipe do gênero humano, portanto, universal, por meio 

da particularidade da arte, optamos por apreender e descrever, ao modo de uma etnografia, de 

que forma configura-se a experiência estética dos educandos da OCIBC, intencionando 

desenvolver o nosso estudo teórico sobre a educação estética para as pessoas com deficiência 

visual. Emerge neste ponto o objetivo central de nossa investigação: elaborar uma taxonomia 

da educação estética para as pessoas cegas, pessoas com baixa visão e pessoas surdocegas, 

considerando-se os aspectos teoréticos e fenomenológicos da experiência artística dos 

educandos da OCIBC. Interessava-nos ainda, apreender e descrever a poética dos artefatos 

produzidos por estes educandos, bem como, os modos de conhecer, fazer e fruir arte na 

atividade de cerâmica da Oficina.  

Nisso ganha expressão igualmente um aspecto imprescindível à nossa práxis docente, 

tornar passível de reflexão crítica o pensamento dos processos de criação desenvolvidos pelos 

educandos na OCIBC, o que certamente, influirá de maneira decisiva nos comportamentos 

das pessoas que atuam naquele espaço, justamente por possibilitar um entendimento mais 

esclarecido sobre este processo. Por outro lado, por demonstrar-se a singularidade da prática 

artística, mas não contraposta ao próprio ser social, mas como atividade humana de relação 
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típica do ser social com o mundo, o seu mundo, na qual em atividade conferem-se novas 

formas, produzindo-se coisas novas, posto que a Oficina enquanto espaço de criação não 

abarca excentricidades, mas sim atividade humana que inclui pesquisas, planejamentos, erros, 

acertos e contradições inerentes ao contexto histórico-social. Contradições que, subjazem ao 

modo como a sociedade capitalista organiza e mantém as pessoas com ou sem deficiência 

visual, especialmente as da classe trabalhadora, limitando-as ou mesmo privando-as das 

objetivações humanas genéricas, entre estas a arte. Importa-nos, portanto, pensar uma 

educação estética de formação omnilateral, ainda que nestes marcadores, para criar-se 

condições eficazes ao pleno desenvolvimento humano na perspectiva da superação 

revolucionária deste sistema sociometabólico do capital (MÉSZÁROS, 2011).  

Diante deste desafio de formação crítica, rumo à radical transformação das relações 

histórico-sociais de contradições acirradas pelo capitalismo tardio (JAMESON, 2006), em 

tempos de neoliberalismo e pós-modernidade (HARVEY, 1992), organizamos nossa tese – 

após esta Introdução na qual apresentamos os interesses que consubstanciaram a nossa 

pesquisa, seus pressupostos e objetivos – da seguinte maneira: No primeiro capítulo, “A 

Educação dos Sentidos”, delineamos o pano de fundo da educação dos sentidos a partir das 

abordagens fenomenológica e ontológica crítica. Na perspectiva fenomenológica 

apresentamos a reflexão filosófica sobre a corporeidade enquanto experiência vivida a partir 

das lentes de Maurice Merleau-Ponty, explicitando como seus estudos em A fenomenologia 

da percepção (2011), inauguraram tais debates.  Em seguida voltamo-nos para a perspectiva 

ontológica crítica, acompanhando as reflexões empreendidas por Karl Marx, em seus 

Manuscritos econômicos-filosóficos de 1844 (2015), no intuito de desvelar o caráter histórico-

social de formação do homem. Encerramos o capítulo com as discussões empreendidas por 

György Lukács, em Ontologia do ser social (2018; 2013; 2010), assim como em sua Estética, 

redigida entre 1957 e 1962, para tecermos condições de empreender uma análise de 

fenômenos concretamente históricos: trabalho, arte e educação. 

Na sequência, no capítulo “A Educação das Pessoas Cegas”, realizamos uma reflexão 

acerca das concepções sobre a cegueira, a visualidade e a institucionalização da educação das 

pessoas cegas, nos marcos da modernidade da cultura ocidental, a partir do racionalismo 

clássico e o Iluminismo. Posteriormente, vislumbrando a superação do modelo médico-

pedagógico que subsidia as práticas educacionais das pessoas com deficiência visual, 

observamos as contribuições dos estudos de Lev Semionovich Vigotski, em os Fundamentos 

de defectología (1997). Em seção seguinte, intencionando explorar caminhos para as 
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resistências das pessoas cegas, das pessoas com baixa visão e das pessoas surdocegas frente 

ao paradigma cultural visuocêntrico, a partir dos estudos de Michel Foucault (1995; 1988; 

1985; 1981), sobre poder e resistência, conjecturamos extrair e superar à um só tempo 

aspectos centrais de suas reflexões em diálogo com a proposta de interseccionalidade 

(DAVIS, 2016; ARRUZZA, 2019; CRANSHEW, 2012). Para concluir, amparados nos 

pressupostos apresentados por Lev Semionovich Vigotski, em Psicologia da arte (2001), e 

nos estudos de Gaston Bachelard (2013a; 2013b; 1994; 1989), sobre a imaginação criadora, 

procuramos traçar a especificidade da arte nas relações cotidianas das pessoas com deficiência 

visual, tecidas e assentadas na sociedade capitalista, no contexto da Oficina de Cerâmica do 

Instituto Benjamin Constant (OCIBC).  

No terceiro capítulo, “A Oficina de Cerâmica do Instituto Benjamin Constant”, 

debruçamo-nos sobre a configuração histórica do Instituto Benjamin Constant (IBC), 

examinando a sua especificidade inscrita na totalidade da educação brasileira, a partir da 

contradição arcaico/moderno em seus sentidos de permanência, bem como, suas 

transformações, tendo por base os estudos de Carlota Boto (2017), referentes a educação da 

modernidade, em David Harvey (2015), a concepção de modernidade, e na coletânea de 

textos organizadas por Keila Grinberg e Ricardo Salles (2011), acerca do período imperial no 

Brasil. Já naquilo que concerne as especificidades do IBC recorremos a tese de Maurício Zeni 

(2005), acompanhada da dissertação de Sonia Araujo (1993). Encerramos o capítulo, trazendo 

à tona a gênese da Oficina de Cerâmica do Instituto, o perfil dos educandos, seguido das 

propostas pedagógicas, assim como, a descrição geral das experiências estéticas 

potencializadas pelos projetos de trabalho que denotam um modo singular dos processos de 

criação em cerâmica.  

Não obstante, encerramos nossa tese com uma conclusão crítica que objetiva discutir a 

predominância do sentido da visão na modernidade ocidental, potencializado em tempos de 

capitalismo tardio, bem como, da chamada pós-modernidade como asseveram Fredric 

Jameson (2006) e David Harvey (1992). Engendramos, em síntese, apontar para a 

centralidade do paradigma visuocêntrico na cultura ocidental, demarcada pela temporalidade 

que se inicia em meados da década de 1970 – com os processos de reestruturação produtiva 

do capital (ANTUNES, 2009) –, propulsoras das políticas neoliberais que se estendem para a 

educação, em particular, e a sociedade em geral, recrudescidas nestas primeiras décadas do 

século XXI.  

 



CAPÍTULO 1 

 

 

A EDUCAÇÃO DOS SENTIDOS 

 

Pressupondo o homem como homem e a sua relação com o mundo 

como humana, só se pode trocar amor por amor, confiança por 

confiança etc. Se se quer fruir a arte, tem de ser uma pessoa 

artisticamente culta; [...]. Cada uma das suas relações com o homem 

e com a natureza – tem de ser uma determinada exteriorização da sua 

vida individual real correspondente ao objeto da sua vontade. Karl 

Marx [1844] 2015 

 

O que se entende por educação dos sentidos? De imediato, poder-se-ia perguntar sobre 

qual educação estaríamos falando? 

Na medida em que essa ponderação remete ao âmbito amplo da própria educação – do 

ser para vir a ser humano – essa questão conduz à nossa especificidade de tornarmo-nos 

humanos, ou seja, aponta para o desenvolvimento humano sintetizado – e continuum – ao 

longo de um complexo processo histórico-social. 

Devemos registar de partida, que ao considerarmos, que a humanidade não “nasce” de 

imediato conosco e que, portanto, o processo de humanização não resulta de determinantes 

evolutivos naturais e nem mesmo se identifica apenas com o nosso pertencimento à vida 

social humana – e ainda menos como uma repetição da filogênese na ontogênese – 

reconhecemos que o movimento dialético de aquisição das particularidades humanas demanda 

a apropriação, por meio de processos educativos, das formas de objetivação do ser social – 

elementos fundamentais e indispensáveis à qualidade de ser humano – pressupostos estes do 

materialismo histórico-dialético.  

O fio condutor deste paradigma – o caráter da dialética entre objetivação e apropriação 

– enquanto dinâmica essencial à compreensão da formação das características efetivas ao 

gênero humano ao longo da história envolve ainda, como tais características fazem-se 

presentes ou não na vida de cada um de nós.  

Assim, ao tratarmos aqui da educação dos sentidos, pressupomos que se refira à 

formação do sentido estético que, embora produzido sobre a base da natureza orgânica do ser 

social, necessita de educação para tornar-se característica constitutiva do modo de ser 

humano. Neste ponto basilar, no âmbito da educação escolar, a educação estética – aliada a 
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um projeto de humanização e emancipação – identifica-se com os desafios postulados para o 

ensino da arte para a formação do sentido estético. 

Com efeito, o objetivo neste primeiro capítulo trata-se de expor uma revisão de 

referenciais teóricos que promovam esta reflexão sobre a formação estética. Mas, ao invés de 

encadearmos as reflexões filosóficas sobre a natureza, as incumbências e o método 

empregados pela estética, em uma sequência cronológica, o que prontamente escaparia ao 

escopo desta tese, escolhemos, pois, traçar as teorias que possibilitem diálogos com o objetivo 

central de nossa tese. 

Uma vez que, a experiência estética das pessoas cegas é uma experiência axiológica, 

uma experiência tipicamente humana, notamos desde logo, que se apresenta por um meio 

definidor das coordenadas espaço-tempo: o corpo. 

Desse modo, nossa atenção, volta-se inicialmente para a apresentação da perspectiva 

fenomenológica do corpo a partir das lentes de Merleau-Ponty, explicitando como os estudos 

desse filósofo, especialmente os da década de 1940, articulando temas e procedimentos 

fenomenológicos, inauguram o debate filosófico sobre a corporeidade enquanto experiência 

vivida.  

Mas, se é pelo corpo que instituímos e constituímos a nossa interface com o mundo, 

isso desvela que não somos exclusivamente passíveis as situações, pois, constantemente por 

intermédio de nossas atividades agimos para aceitá-las, rejeitá-las ou transformá-las. Dito de 

outro modo, ao sermos entes situados e não indiferentes aos elementos com que nos 

defrontamos, nossa liberdade nos abre um amplo campo para a valorização e os valores.  

Caso entendamos os valores, nas mesmas palavras que as de Saviani (2013, p. 46, 

grifos do autor), na obra Educação: do senso comum à consciência filosófica, enquanto “[...] 

expectativas e aspirações do homem em seu esforço de transcender-se a si mesmo e à sua 

situação histórica; como tal marcam aquilo que deve ser em contraposição aquilo que é”. E a 

valorização como “[...] o próprio esforço do homem em transformar o que é naquilo que deve 

ser”, apresentam-se aqui duas categorias centrais – consciência e atividade – em consideração 

a realidade existencial concreta do indivíduo.   

Contudo, se por um lado, o trânsito do desenvolvimento histórico-social do psiquismo 

humano não se define como um simples processo de conversão da captação empírica do real 

em representações abstratas no pensamento, por outro, as imagens resultantes entre a 

aparência sensorial e a essência do objeto, postuladas pela atividade psíquica em ação, não se 
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identificam imediatamente. Evidenciando-se, portanto, que a consciência humana, 

ultrapassando a singularidade do objeto representado, converte-se em ideias, conceitos e 

juízos, orientando a atividade humana, ao mesmo tempo em que a ela se subordina. Abrange-

se então o pressuposto chave do método materialista histórico-dialético: a práxis.  

Nessa direção, colocaremos no encerramento do presente capítulo, a dimensão estética 

sob os desígnios da atividade vital, orientadora da práxis humana: o trabalho. Para tanto, 

recuperaremos a perspectiva ontológica crítica do filósofo György Lukács, em Ontologia do 

ser social (2018; 2013; 2010), justamente por trazer à tona o trabalho como atividade 

teleológica de autocriação do gênero humano – ser social – bem como, os volumes da 

Estética, redigidos entre 1957 e 1962, que põem em relevo as problemáticas estéticas em 

consonância com a gênese histórica do fenômeno estético.  

 

1.1 A PERSPECTIVA FENOMENOLÓGICA 

 

O que é a fenomenologia? [...] A fenomenologia é o estudo das 

essências, e todos os problemas, segundo ela resumem-se em definir 

essências: a essência da percepção, a essência da consciência, por 

exemplo. Mas a fenomenologia é também uma filosofia que repõe as 

essências na existência, e não pensa que se possa compreender o 

homem e o mundo de outra maneira senão a partir de sua 

“facticidade”. [...] É a ambição de uma filosofia que seja uma 

“ciência exata”, mas é também um relato do espaço, do tempo, do 

mundo “vividos”. Maurice Merleau-Ponty, [1945] 2011 

 

A epígrafe acima, descrita no Prefácio do segundo livro de Maurice Merleau-Ponty 

(1908-1961), Fenomenologia da percepção (1945/2011), apresenta os contornos adotados 

pelo filósofo no campo da teoria do conhecimento. Vale ressaltar que, adentrar pela primeira 

vez o pensamento desse filósofo não é tarefa inteligível. 

 

Se ler Merleau-Ponty é essa experiência do novo, como escrever sem repetir 

seu discurso? [...] Tomemos por exemplo, o capítulo sobre o Cogito, na 

Phénoménologie de la perception. A reflexão merleau-pontiana como 

reflexão em outrem dá ao disso uma peculiaridade embaraçosa para quem 

entra em contato com ele a primeira vez. O filósofo nunca apresenta sua 

concordância ou discordância sem ter, antes, trilhado a necessidade interna 

que sustenta o pensamento de um outro e sem ter, antes, incorporado o 

movimento discursivo das ideias de outrem. Ao mesmo tempo, entretanto, 

desenovela cada ideia em muitos fios simultâneos que puxam outros, à 
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primeira vista bastante distante dos anteriores. [...] A reflexão em outrem não 

é, portanto, apropriação intelectual do pensamento do outro; é o modo como 

esse pensamento, por sua própria força e paradoxo, suscita o de Merleau-

Ponty (CHAUÍ, 2002, p. 45-46, grifos no original). 

 

Porquanto devido à singularidade de suas reflexões e – não menos relevante – pela 

particularidade de seu modo de escrever, estudar o pensamento de Merleau-Ponty exige um 

tirocínio superior ao encadeamento da história da Filosofia, com a qual o autor dialoga em 

seus textos – diga-se de passagem, o que já comporia um amplo trabalho de pesquisa. Assim 

sendo, nesta seção teremos ainda a companhia de Marilena Chauí (2002; 2005). 

O percurso no pensamento merleau-pontiano tem um “fio condutor”: a interrogação 

sobre “o que designa como ‘tradição cartesiana’, isto é, o dualismo corpo-consciência, fato-

ideia, sujeito-objeto, que marcou o pensamento ocidental com as filosofias da consciência e o 

objetivismo científico”, mas, destituído do empenho de “restaurar a boa imagem dos 

filósofos” (CHAUÍ, 2002, p. vii).  

Trilhando o pensamento de Merleau-Ponty por esse fio, recorremos especialmente à 

leitura de A fenomenologia da percepção (1945/2011), para buscarmos o debate e o combate 

“[...] inacabado que sua obra travara com algumas questões que permanecem ainda hoje como 

solo de nossos próprios debates” (CHAUÍ, 2002, p. 52).  

Arriscamos em dizer que a questão fundamental deste debate é o corpo enquanto 

campo de reflexão filosófica, pois, a questão em si perpassa a obra de Merleau-Ponty desde 

seu primeiro livro, A estrutura do comportamento (1942) – fruto de sua tese de doutoramento 

–, que logo no último capítulo, dedicado à questão clássica das relações entre a alma e o 

corpo, já preparava uma fenomenologia da percepção “[...] voltada para a descrição do campo 

pré-reflexivo, para uma fundação perceptiva do mundo pelo corpo próprio e no corpo próprio 

enquanto corpo cognoscente ou princípio estruturante” (CHAUÍ, 2002, p. 66).  

Particularmente influenciado pelo movimento fenomenológico iniciado por Edmund 

Husserl (1859-1938), e ciente deste movimento representar um esforço do pensamento 

moderno, Merleau-Ponty (2011) acreditava que essa “maneira ou estilo de pensar” fora 

praticada antes mesmo que Husserl a apresentasse como método filosófico.  

 

[...] a fenomenologia se deixa praticar e reconhecer como maneira ou como 

estilo; ela existe como movimento antes de ter chegado a uma inteira 

consciência filosófica. Ela está a caminho desde muito tempo; seus 

discípulos a reencontram em todas as partes, em Hegel e em Kierkegaard, 
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seguramente, mas também em Marx, em Nietzsche e Freud (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 02, grifos no original). 

 

Assim, em Fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty (2011) também imprimira o 

seu estilo aos temas do movimento fenomenológico. Um exemplo tácito encontra-se no modo 

como entende a epochê ou redução fenomenológica. 

 

A melhor fórmula da redução é sem dúvida aquela que lhe dava Eugen Fink, 

o assistente de Husserl, quando falava de uma “admiração” diante do mundo. 

A reflexão não se retira do mundo em direção à unidade da consciência  

enquanto fundamento do mundo; ela toma distância para ver brotar as 

transcendências, ela distende os fios intencionais que nos ligam ao mundo 

para fazê-los aparecer, ela só é consciência do mundo porque o revela como 

estranho e paradoxal. O transcendental de Husserl não é o de Kant, e Husserl 

censurou a filosofia kantiana [...] (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 10).  

 

No final do século XIX e início do XX, a preocupação com o transcendental1 torna a 

aparecer nas reflexões filosóficas com a fenomenologia de Edmund Husserl, que reúne os 

dois principais significados da palavra “fenômeno”, tais como aparecem na Filosofia 

moderna.  

 

De Kant, Husserl conserva a afirmação de que não conhecemos uma 

realidade em si, mas a realidade tal como aparece ao ser estruturada e 

organizada a priori pela razão; de Hegel, Husserl conserva a afirmação de 

que uma Fenomenologia é a descrição do que aparece à consciência e a 

descrição do aparecer da consciência para si mesma. Hegel dissera que a 

fenomenologia é a narrativa das experiências da consciência na história. 

Husserl diz que a fenomenologia é a descrição das experiências da 

consciência como atividade de conhecimento (CHAUÍ, 2005, p. 81, grifos 

no original).  

  

Com esta proposição, Husserl (1990) afirma que não há a “coisa em si” incognoscível 

– como afirmado por Kant – já que tudo o que existe é fenômeno e só existem fenômenos, 

pois, enquanto “presença real de coisas reais diante da consciência”, o fenômeno “é aquilo 

que se apresenta diretamente à consciência” (CHAUÍ, 2005, p. 203). Do mesmo modo, a 

“consciência não encarna nas coisas, não se torna as próprias coisas” – como acreditava Hegel 

– a consciência é o que dá significação às coisas, conservando-se diferente delas (Ibid., 

Ibidem.).  

 
1 “A palavra transcendental vem do vocabulário medieval e significa ‘aquilo que torna possível alguma coisa, a 

condição necessária de possibilidade da existência e do sentido de alguma coisa’” (CHAUÍ, 2005, p. 200). 
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Por isso, Husserl (1990) afirmava que, a fenomenologia enquanto descrição de todos 

os fenômenos ou essências – significações – exigiria a epochê, uma atitude de “[...] ‘colocar 

entre parênteses’ nossa crença na existência da realidade exterior e descrever as atividades da 

consciência ou da razão como um poder a priori de constituição da própria realidade” (apud 

CHAUÍ, 2005, p. 81). 

Ora, Merleau-Ponty (2011) “conservava de Husserl a ideia de que a fenomenologia é 

descrição e não explicação (científica) nem análise (reflexiva), mas não praticava a epochê”.  

(CHAUÍ, 2002, p. 62). Podemos dizer que, se por um lado retomava o projeto de uma 

filosofia radical da fenomenologia husserliana, por outro, discutia o “fracasso aparente” (Ibid., 

p. 73) desta mesma corrente filosófica, ao afirmar que o “maior ensinamento da redução é a 

impossibilidade de uma redução completa” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 10). 

 

Interessava-lhe a fenomenologia do último Husserl, daquele que se 

preocupava com a gênese do sentido, que abandonara a suposição de que a 

descrição é uma preliminar à filosofia, pois havia descoberto que a 

exploração sistemática do Lebenswelt seria inútil se o sujeito filosófico fosse 

consciência constituinte e se o modo de presença dos objetos ao sujeito, na 

reflexão, fosse mera “elucidação em grau superior” do modo da presença do 

sujeito aos objetos, na experiência. [...] Aqui, o existencialismo dava a tônica 

(CHAUÍ, 2002, p. 62-63, grifos no original).  

 

Se o existencialismo2 definira o humano enquanto “um ser que sabe que é temporal 

finito e que precisa encontrar em si mesmo o sentido de sua existência” (CHAUÍ, 2005, p. 

54), deveríamos, pois, buscar a nossa essência em nossa própria consciência, considerando o 

mundo como um conjunto de significações produzidas por esta mesma consciência, isto é, 

buscá-la no mundo vivido – Lebenswelt.  

Por isso, para Merleau-Ponty (2011), buscar a essência desta consciência não se 

limitava a desenvolver o seu significado e “fugir da existência no universo das coisas ditas”. E 

menos ainda buscar a essência do mundo naquilo “que ele é em ideia, uma vez que o 

tenhamos reduzido a tema de discurso, é buscar aquilo que de fato ele é para nós antes de 

qualquer tematização” (Ibid., p. 13).  

 
2 Corrente filosófica entre as décadas de 1930 e 1940 do século XX, “[...] centrada sobre a existência e sobre o 

homem. Ela privilegia a oposição entre a existência e a essência. Quanto ao homem, ele é aquilo que cada um faz 

de sua vida, nos limites das determinações físicas, psicológicas ou sociais que pesam sobre ele. Mas não existe 

uma natureza humana da qual nossa existência seria um simples desenvolvimento. O cerne do existencialismo é 

a liberdade, pois cada indivíduo é definido por aquilo que faz” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p. 99). 
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Assim, chegamos “à noção de intencionalidade, frequentemente citada como a 

descoberta da fenomenologia, enquanto ela só é compreensível pela redução. ‘Toda 

consciência é consciência de algo; isso não é novo’” (Ibid., p. 15). Justamente por isto 

devemos distinguir a consciência intencional da intencionalidade colocada por Immanuel 

Kant (1724-1804), pois, “a unidade do mundo, antes de ser posta pelo conhecimento e em um 

ato expresso de identificação, é vivida como já feita ou já dada” (Ibid., Ibidem.). Ademais, 

dirá Merleau-Ponty (2011): 

 

O próprio Kant mostra, na Crítica do Juízo, que há uma unidade entre a 

imaginação e o entendimento, uma unidade entre os sujeitos antes do objeto, 

e que na experiência do belo, por exemplo, eu experimento um acordo entre 

o sensível e o conceito, entre mim e o outro, que é ele mesmo sem conceito. 

[...] Mas, se existe uma natureza do sujeito, então a arte escondida da 

imaginação deve condicionar a atividade categorial; não apenas o juízo 

estético, mas também o conhecimento que repousa nela, é ela que funda a 

unidade da consciência e das consciências” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

15, grifos do autor).  

 

Ao retomar a Crítica do Juízo (1790/2019) de Kant3, Merleau-Ponty (2011) põe em 

relevo o que considera a aquisição mais importante da fenomenologia: “ter unido o extremo 

subjetivismo ao extremo objetivismo em sua noção do mundo ou da racionalidade. A 

racionalidade é exatamente proporcional às experiências nas quais ela se revela” (Ibid., p. 18). 

Mas, emite outro alerta: se a racionalidade existe, “as percepções se confirmam, um sentido 

aparece”. Então, esse sentido “não deve ser posto à parte, transformado em Espírito absoluto 

ou em mundo no sentido realista”, já que, “o sentido que transparece na intersecção de minhas 

experiências, e na intersecção de minhas experiências com aquelas do outro [...] é, portanto, 

inseparável da subjetividade e da intersubjetividade” (Ibid., Ibidem.). 

Trata-se, portanto, de nossa experiência de envolvimento com o mundo, posto que 

antes mesmo de sabermos sobre qualquer coisa já estamos envolvidos com as coisas. A 

palavra que Merleau-Ponty (2011) emprega para designar esse envolvimento direto pré-

reflexivo é aquela que também aparece no próprio título de seu segundo livro: “percepção”.  

 
3 Na primeira seção – Analítica da faculdade de julgar estética – Kant (2019) pontua que “Para distinguir se algo 

é belo ou não, não relacionamos a representação ao objeto através do entendimento, visando o conhecimento, 

mas sim ao sujeito e ao seu sentimento de prazer ou desprazer, através da imaginação (talvez ligada ao 

entendimento). O juízo de gosto não é, portanto, um juízo de conhecimento, um juízo lógico, mas sim um juízo 

estético, pelo qual se entende aquilo cujo fundamento de determinação só pode ser subjetivo” (§ 1, Ibid., p. 99, 

grifos no original).  
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As orientações filosóficas do racionalismo e do empirismo – embora divergentes em 

suas concepções intelectualistas e empiristas do conhecimento sensível – empurraram a 

percepção para um modelo onde  

 

[...] a sensação era uma relação de causa e efeito entre pontos das coisas e 

pontos de nosso corpo. As coisas seriam como mosaicos de qualidades 

isoladas justapostas e nosso aparelho sensorial (órgãos dos sentidos, sistema 

nervoso e cérebro) também seria um mosaico de receptores isolados e 

justapostos. Por isso, a percepção era considerada a atividade que “somava” 

ou “juntava” as partes numa síntese que seria o objeto percebido (CHAUÍ, 

2005, p. 134).  

 

Assim, logo na Introdução da Fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty (2011) 

retoma “os prejuízos clássicos e o retorno dos fenômenos”, trazendo para o diálogo, os 

estudos da Gestalttheorie4, que mostraram que a sensação não é uma resposta físico-

fisiológica pontual a um estímulo externo também pontual – um reflexo pontual –, como 

afirmava o empirismo. Do mesmo modo que, a percepção não é uma atividade síntese das 

sensações realizadas pelo pensamento, como acreditava o intelectualismo. Ou seja, 

percebemos as coisas como totalidades estruturadas e não como partes atomísticas separadas, 

posteriormente agregadas em mosaicos.  

As mudanças empreendidas pela fenomenologia de Husserl e pela Gestalttheorie 

mostraram que  

 

Não há diferença entre sensação e percepção porque nunca temos sensações 

parciais, pontuais ou elementares, isto é, sensações separadas de cada 

qualidade, que depois o espírito juntaria e organizaria como percepção de 

um único objeto. Sentimos e percebemos formas, isto é, totalidades 

estruturadas dotadas de sentido ou de significação (CHAUÍ, 2005, p. 134, 

grifos no original). 

 

Cabe destacar que, tanto para Husserl (1990) como para Merleau-Ponty (2011), a 

fenomenologia distinguia-se da psicologia, posto que esta última apesar de estudar e explicar 

fatos observáveis, a exemplo da percepção, não pode oferecer os fundamentos de tais estudos, 

o que cabe à Filosofia, que investiga “o que é” a percepção. “Buscar a essência da percepção é 

declarar que a percepção é não presumida verdadeira, mas definida por nós como acesso à 

verdade. [...] A evidência da percepção não é o pensamento adequado ou a evidência 
 

4 Teoria da Gestalt é um dispositivo psicológico que estuda a estrutura concreta das formas (ver 

WERTHEIMER, 1924/1999). 
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apodítica” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 14). Perceber é envolver-se diretamente com as 

coisas do mundo. Aqui, Merleau-Ponty (2011) parte da afirmação de que estamos no mundo, 

e de que, simultaneamente, somos capazes de atribuir sentido ao mundo, de conhecê-lo e de 

transformá-lo. Dessa maneira, não somos uma consciência reflexiva pura, mas uma 

consciência encarnada num corpo. Portanto, nosso corpo enquanto lugar de experiências 

transfigura-se em lugar de envolvimentos, de relações, de aberturas.  

Entramos, pois, em nossa seara – o corpo – não como objeto da fisiologia mecanicista 

ou da psicologia clássica. Mas, o corpo como corporeidade. O desafio agora é empenhar-se 

em compreender as múltiplas relações entre este corpo próprio e o mundo por ele vivido.  

“O corpo é veículo do ser no mundo, e ter um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a 

um meio definido, confundir-se com certos projetos e empenhar-se continuamente neles” 

(Ibid., p. 122). Também aqui, Merleau-Ponty (2011) imprime o seu estilo ao conceito “ser-no-

mundo”, elaborado por Martin Heidegger (1889-1976) em Ser e tempo (1927/2005).  

Cabe dizer que, de acordo com Heidegger (2005, p. 90), a própria expressão “ser-no-

mundo”, “já na sua cunhagem, mostra que pretende referir-se a um fenômeno de unidade”. 

Devemos, pois considerar, já de partida, que a “impossibilidade de dissolvê-la em elementos, 

que podem ser posteriormente compostos, não exclui a multiplicidade de momentos 

estruturais que compõem esta constituição” (Ibid., Ibidem.).   

 

O ser-no-mundo não é uma “propriedade” que a pre-sença às vezes apresenta 

e outras não, como se pudesse ser igualmente com ela ou sem ela. O homem 

não “é” no sentido de ser e, além disso, ter uma relação com o mundo, o qual 

por vezes lhe viesse a ser apresentado. [...] A pre-sença nunca é “primeiro” 

um ente, por assim dizer, livre de ser-em que, algumas vezes, tem gana de 

assumir uma “relação” com o mundo. Esse assumir relações com o mundo 

só é possível por que a pre-sença, sendo-no-mundo, é como é” 

(HEIDEGGER, 2005, p. 96).  

 

Dito assim, a realização humana como presença (Dasein) se dá exclusivamente sob a 

forma de ser-no-mundo. Para Heidegger (2005), nós estamos sempre abertos ao mundo em 

constante relação com as coisas, com os outros e conosco mesmo. Entretanto, para Merleau-

Ponty (2011), nos relacionamos com o mundo experimentando-o. “Ser uma consciência, ou, 

antes, ser uma experiência, é comunicar interiormente com o mundo, com o corpo e com os 

outros, ser com eles em lugar de estar ao lado deles” (Ibid., p. 142, grifos no original).  
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A experiência deste “corpo fenomênico” – experiência perceptiva – como uma via de 

mão dupla entre o corpo próprio e o mundo vivido não remete a uma experiência enraizada no 

corpo ou no mundo, mas em um (com) partilhar desta experiência à medida que o corpo 

intencionalmente se move no mundo, percebendo-o e se percebendo (MERLEAU-PONTY, 

2011). A singularidade de nosso corpo próprio “arrastará os fios intencionais que o ligam ao 

seu ambiente e finalmente revelará o sujeito que percebe assim como o mundo percebido” 

(Ibid., p. 110).  

Abre aqui um entendimento fundamental ao nosso trabalho com as pessoas cegas na 

Oficina de Cerâmica do IBC: a constatação de que se considerarmos exclusivamente os “[...] 

‘órgãos dos sentidos’, um ‘corpo’, ‘funções psíquicas’ comparáveis àquelas dos outros 

homens, cada um dos momentos” – de nossa experiência ali – “[...] deixa de ser uma 

totalidade integrada, rigorosamente única, em que os detalhes só existiriam em função do 

conjunto”, para reduzir-se a um “lugar onde uma multidão de ‘causalidades’ se entrecruzam” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 124). 

No entanto, se temos um corpo e com ele, porque somos ele, agimos no mundo, o 

vínculo entre o corpo próprio e o mundo instiga uma confiança de atitude. “Originalmente a 

consciência é não um ‘eu penso que’, mas um ‘eu posso’” (Ibid., p. 172). Trata-se de um 

movimento intencional da consciência perceptiva em direção ao mundo que se lança nele 

“enquanto é um puro ato de significação”. Ora, “Se um ser é consciência, é preciso que ele 

seja apenas um tecido de intenções. Se ele deixa de se definir pelo ato de significar, ele volta a 

cair na condição de coisa, a coisa sendo justamente aquilo que não conhece, aquilo que 

repousa em uma ignorância absoluta de si e do mundo [...]” (Ibid., Ibidem.).  

Nas situações encontradas por cada corpo próprio, na Oficina de Cerâmica, 

experiências perceptivas, impulsionam esta intencionalidade da existência em atitudes 

próprias – “esquema corporal” – onde cada corpo aparece a si mesmo como “postura em vista 

de uma certa tarefa atual ou possível” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 146). Pois, naquele 

momento, o corpo em movimento – esquema corporal – exprime a maneira do corpo estar no 

mundo (Ibid., p. 147), habitando as coisas do mundo. Por exemplo, quando se faz necessário a 

localização dos instrumentos de trabalho na Oficina – intencionalidade operante direcionada 

aos objetos – o esquema corporal comparece como uma espécie de “tradutor” entre um gesto 

e outro, um dado visual (localização visual) em uma significação motora (localização tátil). 
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Ali, o sistema de equivalências do esquema corporal responde com um comportamento uma 

orientação verbal.  

Devemos, pois, considerar a dinâmica do corpo em movimento, já que, a “experiência 

motora de nosso corpo não é um caso particular de conhecimento; ela nos fornece uma 

maneira de ter acesso ao mundo e ao objeto [...]” (Ibid., p. 195). Assim, atentamos que a 

motricidade é a “intencionalidade original” (Ibid., p. 192). 

Outro exemplo desta dupla função – a de exprimir um dado através de outro – aparece 

na aquisição do hábito “enquanto remanejamento e renovação do esquema corporal” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 197). Pois, “justamente o fenômeno do hábito convida-nos a 

remanejar nossa noção do ‘compreender’ e nossa noção do corpo” (Ibid., p. 200).  

Na cotidianidade do Instituto Benjamin Constant a utilização da bengala pelas pessoas 

cegas ou pelas pessoas com baixa-visão nos mostra que “o corpo é nosso ancoradouro em um 

mundo” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 200) porquê a bengala deixa de ser percebida como 

um objeto por si mesmo, “sua extremidade transformou-se em zona sensível, ela aumenta a 

amplitude e o raio de ação do tocar, tornou-se análogo de um olhar” (Ibid., p. 198). Podemos 

dizer literalmente que a bengala se incorporou ao espaço corporal da pessoa cega. Portanto, 

confirma-se que o “hábito exprime o poder que temos de dilatar nosso ser no mundo ou de 

mudar de existência anexando novos instrumentos” (Ibid., p. 199).  

Merleau-Ponty (2000) aprofundará esta noção de esquema corporal ao longo de toda 

sua obra, a título de exemplo, em seus Cursos sobre a Natureza, proferidos no Collège de 

France, entre os anos de 1957 a 1960, o filósofo nos diz que, o esquema corporal deve ser 

entendido como  

 

[...] uma relação de ser entre – meu corpo e o mundo – os diferentes aspectos 

de meu corpo [...] uma relação de incorporação. [...] O corpo como sistema 

universal interior-exterior. Promiscuidade: portanto, há indivisão do meu 

corpo, de meu corpo e do mundo, do meu corpo e dos outros corpos, e dos 

outros corpos entre si [...]. Há uma imbricação dos esquemas corporais uns 

nos outros (MERLEAU-PONTY, 2000, p. 440-441).  

 

Eis porque essa incorporação evoca outra dimensão fundamental do trabalho na 

Oficina de Cerâmica, posto que se trate de uma entrega recíproca corpo-mundo-corpo, capaz 

de tecer entrelaçamentos inesgotáveis às experiências do corpo no mundo.  
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Com efeito, esta relação do corpo próprio com o mundo funda aquilo que Merleau-

Ponty (2011) designa por “expressão5”, cujo espaço expressivo é o próprio corpo.  

 

Mas nosso corpo não é apenas um espaço expressivo entre todos os outros. 

Este é apenas o corpo constituído. Ele é a origem de todos os outros, o 

próprio movimento de expressão, aquilo que projeta as significações no 

exterior dando-lhes um lugar, aquilo que faz com que elas comecem a existir 

como coisas, sob nossas mãos, sob nossos olhos. [...] O corpo é nosso meio 

geral de ter um mundo (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 202-203).  

 

Por considerar esta “potência originária da expressão”, enquanto manifestação total de 

uma existência, ainda que atenta às particularidades do corpo próprio, Merleau-Ponty (2011) 

esforça-se por não a reduzir exclusivamente a uma ação da linguagem: nosso corpo “é a 

condição de possibilidade não apenas da síntese geométrica, mas ainda de todas as operações 

expressivas e de todas as aquisições que constituem o mundo cultural” (Ibid., p. 519). 

Ressaltando ainda que, esta “potência de expressão” revela-se sobremaneira na arte, enquanto 

expressão criadora do corpo (Ibid., p. 248). 

 

A operação de expressão, quando é bem-sucedida, não deixa apenas um 

sumário para o leitor ou para o próprio escritor, ela faz a significação existir 

como uma coisa no próprio coração do texto, ela a faz viver em um 

organismo de palavras, ela a instala no escritor ou no leitor como um novo 

órgão dos sentidos, abre para nossa experiência um novo campo ou uma 

nova dimensão. Essa potência da expressão é bem conhecida na arte [...] 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 248).  

 

Poderíamos então, reescrever as palavras acima da seguinte maneira: a operação de 

expressão das pessoas que frequentam a OCIBC, caso bem-sucedida, instala na própria pessoa 

um novo órgão dos sentidos – o sentido estético – que abre para a nossa experiência um novo 

campo ou uma nova dimensão. Ali no movimento que afiança a própria atividade criadora do 

corpo conhecemos essa “potência de expressão”. Logo, entendemos que, no contexto da 

Oficina, a expressão ou a expressividade do corpo próprio imbricados com o mundo, por meio 

do trabalho com a argila, possibilita a abertura de uma dimensão de poiésis deste mesmo 

corpo – “Não é ao objeto físico que o corpo pode ser comparado, mas antes à obra de arte” 

 
5 Noção desenvolvida no decorrer da obra de Merleau-Ponty, como por exemplo, no tema O mundo sensível e o 

mundo da expressão (1968), em curso ministrado pelo filósofo em 1953 no College de France; A prosa do 

mundo (1969/1974); no ensaio A dúvida de Cézanne (1966/2004).    
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(Ibid., p. 208) – em concomitância com a produção de artefatos. Conferindo, pois, 

significações às intrínsecas produções.  

Além disso, nas atividades com a materialidade da argila, esta multiplicidade de 

corpos “habitam o espaço e o tempo”, aprendendo contínuos movimentos, mas como nos 

alerta Merleau-Ponty (2011, p. 193), exclusivamente quando o corpo próprio já os incorporou 

ao “seu mundo”.  

Por isso, frisamos com o filósofo que, a espacialidade deste corpo próprio não é àquela 

“como a dos objetos exteriores ou das ‘sensações espaciais’, uma espacialidade de posição, 

mas uma espacialidade de situação” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 146, grifos no original). 

Assim como o tempo, que desdobrado pela idealidade em uma linha consecutiva – passado, 

presente, futuro – é uma “rede de intencionalidades” (Ibid., p. 558). Pois, é deste modo que o 

experimentamos. “Ele nasce de minha relação com as coisas. Nas próprias coisas, o porvir e o 

passado estão em uma espécie de preexistência e de sobrevivência eternas [...]” (Ibid., p. 551). 

 

O passado e o porvir, por si mesmos, retiram-se do ser e passam para o lado 

da subjetividade para procurar nela não algum suporte real, mas, ao 

contrário, uma possibilidade de não-ser que se harmonize com sua natureza. 

Se separamos o mundo objetivo das perspectivas finitas que dão acesso a ele 

e o pomos em si, em todas as suas partes só podemos encontrar “agoras” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 552) 

 

Para Heidegger (2005, p. 232-241), esta concepção do tempo como “sucessão de 

agoras” – interpretação aristotélica sobre o tempo – explícita em nosso comportamento pelo 

“uso do relógio”, opõe-se ao “tempo originário” – designado pelo filósofo por 

“temporalidade”, condição essencial através do qual o Dasein existe lançado em um passado, 

envolvido com um presente e originariamente projetado para o futuro.  

Merleau-Ponty (2011) ao discorrer sobre este “tempo originário” – temporalidade – 

endereça tal análise a partir da metáfora de Heráclito de Éfeso (570 a.C. - 475 a.C)6, pela qual 

o tempo assemelha-se a um rio que “escoa do passado em direção ao presente e ao futuro”.  

 

O tempo supõe uma visão de tempo. Portanto, ele não é como um riacho, ele 

não é uma substância fluente. Se essa metáfora pode se conservar de 

Heráclito até hoje é porque, sub-repticamente, nós colocamos no riacho um 

 
6 A metáfora a qual Merleau-Ponty faz referência costuma ser assim traduzido: “Não podemos entrar duas vezes 

no mesmo rio: suas águas não são nunca as mesmas e nós não somos nunca os mesmos” (CHAUÍ, 2002, p. 81). 

De acordo com Chauí (Ibid., Ibidem.), “expressa a ideia que o mundo é mudança contínua e incessante de todas 

as coisas e que a permanência é ilusão”. 



39 

 

testemunho de seu curso. [...] Ora, a partir do momento em que introduzo o 

observador, quer ele siga o curso do riacho ou quer, da margem do rio, ele 

constate sua passagem, as relações do tempo se invertem. No segundo caso, 

as massas de água já escoadas não vão em direção ao porvir, elas se perdem 

no passado; o porvir está do lado da nascente e o tempo não vem do passado. 

Não é o passado que empurra o presente nem o presente que empurra o 

futuro para o ser; o porvir não é preparado atrás do observador, ele se 

premedita em frente dele, como a tempestade no horizonte (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 551).  

 

Esta experiência do tempo, requer o que Merleau-Ponty (2011), destaca como “campo 

de presença” (cujos momentos do tempo são dependentes uns dos outros), bem como, a 

“retenção” (horizonte de passado – a intencionalidade que relaciona o presente ao passado) e 

a “protensão” (horizonte de futuro – a intencionalidade que relaciona o presente ao futuro 

próximo)7. Contudo, quando experimentamos o tempo não o constituímos, logo, não 

tenhamos a ilusão do sentimento de eternidade, pois, “a eternidade se alimenta do tempo” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 567). Ora, por sermos temporalidades, nosso corpo próprio 

compartilha com outros corpos incorporados a dialética do tempo: a do adquirido e a do 

porvir, enquanto constitutivas do próprio tempo.  

Sendo, pois, esta nossa inerência – ao tempo e ao mundo – a ambiguidade de nossa 

existência, (Ibid., p. 461). Mas que, nos imprime “ipseidade, sentido e razão” (Ibid., p. 571). 

Então, também ali na Oficina de Cerâmica, estamos em situação, em uma experiência vivida, 

aberta às outras possibilidades, cujas subjetividades são e se dão nos diálogos corpo-mundo-

corpo. No entanto, enquanto consciência incorporada, o ser no mundo traz consigo 

experiências antecedentes sedimentadas no corpo, temos aqui à questão da liberdade. No 

último capítulo de Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty (2011) tece considerações 

acerca da noção de liberdade impressa na obra O ser e o nada, de Jean-Paul Sartre (1905-

1980), publicada em 1943.  

Para Sartre (2007), a liberdade define-se como uma escolha incondicional ao nosso 

próprio ser. “Assim, a liberdade não é um ser: é o ser do homem, ou seja, seu nada de ser. [...] 

O homem não poderia ser ora livre, ora escravo: é inteiramente e sempre livre, ou não o é” 

(Ibid., p. 545). Por isso, “[...] estamos condenados à liberdade, como dissemos atrás 

arremessados na liberdade [...]” (Ibid., p. 597). 

 

 
7 Três conceitos fundamentais elaborados por Husserl (1994) em Lições sobre o tempo.  
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Partindo da fenomenologia husserliana e da filosofia heideggeriana da 

existência, a tese nuclear das primeiras obras de Sartre – O Ser e o Nada e O 

Imaginário – é a diferença de essência (em sentido fenomenológico) entre o 

mundo das coisas – o Ser – e a consciência – o Nada. O primeiro é 

substância, resistente, opaco e viscoso. É o em-si, a objetividade nua e bruta. 

A segunda, ao contrário, é insubstancial, não é alma ou psique, substância 

imaterial ou espiritual, mas pura atividade e espontaneidade. É o para-si, a 

subjetividade plena. Para ela, os outros, embora presumidos como humano, 

são mundo, portanto, seres ou coisas. Opacos para a consciência, os outros a 

deixam no solipsismo como única existência possível (CHAUÍ, 2002, p. 272, 

grifos no original).  

 

Em outras palavras, a consciência apesar de situada no mundo, por ser nada, não se 

condiciona por ele, não podendo, assim, ser determinada pelas coisas ou pelos fatos. “Pelo 

contrário, tem o poder de nadificá-los, fazendo-os existir como ideias, imagens, sentimentos e 

ações. Donde a conhecida fórmula sartriana: ‘estamos condenados à liberdade’” (CHAUÍ, 

2002, p. 272). 

Para Merleau-Ponty (2011), a liberdade relaciona-se da mesma maneira à 

temporalidade de nossa existência. “Sou eu que dou um sentido e um porvir à minha vida, 

mas isso não quer dizer que esse sentido e esse porvir sejam concebidos, eles brotam de meu 

presente e de meu passado e, em particular, de meu modo de coexistência presente e passado” 

(Ibid., p. 599). Portanto, se por um lado, a liberdade interdita o determinismo completo, por 

outro, tolhe a escolha absoluta.  

Todavia, antes de ser esta uma liberdade solitária: 

 

É preciso que minha vida tenha um sentido que eu não constitua, que a rigor 

exista uma intersubjetividade, que cada um de nós seja simultaneamente um 

anônimo no sentido da individualidade absoluta e um anônimo no sentido da 

generalidade absoluta. Nosso ser no mundo é o portador concreto desse 

duplo anonimato. 

Sob essa condição, pode haver situações, um sentido da história, uma 

verdade histórica, três maneiras de dizer a mesma coisa (MERLEAU-

PONTY, 2011, p. 601).  

 

Intrínseca à esta questão, a experiência perceptiva do corpo no mundo – como 

“primeiro ato filosófico” de retorno ao mundo vivido – é o que nos coloca para restituir à 

“subjetividade a sua inerência histórica” (Ibid., p. 89-90). 

 

1.2 A PERSPECTIVA DA ONTOLOGIA CRÍTICA 



41 

 

A crítica de Marx é uma crítica ontológica. Parte do fato de que o ser 

social, como adaptação ativa do homem ao seu ambiente, repousa 

primária e irrevogavelmente na práxis. Todas as características reais 

e mais relevantes desse ser podem, portanto, ser compreendidas 

apenas a partir do exame ontológico das premissas, da essência, das 

consequências, etc. dessa práxis em sua constituição verdadeira, 

ontológica. [...] Por isso, Marx jamais renunciou ao modo histórico-

dialético unitário de conhecimento essencial do ser. György Lukács, 

[1971] 2010 

 

Atentos, pois, ao destaque efetuado por György Lukács (1885-1971) acerca das 

reflexões empreendidas por Karl Marx (1818-1883) para desvelar o caráter histórico-social de 

formação do homem em comunhão com a atuante presença da própria atividade humana – 

trabalho – na natureza, remetemos aos Manuscritos econômicos-filosóficos de 1844 – 

“sistema marxiano in statu nascendi” – nas palavras de István Mészáros (2016, p. 23), a fim 

de apreendermos este caráter. Cautelosos ainda, com a ressalva do próprio Mészáros (Ibid.): 

 

Ninguém deve se deixar enganar pela primeira impressão de leitura – 

adicionalmente a excertos de livros – de observações fragmentárias, 

indicações sumárias e formulações paradoxais, expressas em estilo 

aforístico. Com efeito, um exame mais atento revelaria que os Manuscritos 

de Paris contêm argumentação muito mais estrita do que sugere a impressão 

inicial. Como mencionado, as ideias particulares dos Manuscritos só 

adquirem seu significado completo na relação com a importância geral da 

obra como um todo. [...] Os Manuscritos de 1844 constituem o primeiro 

sistema abrangente de Marx (MÉSZÁROS, 2016, p. 21-22, grifos no 

original). 

 

Assim, traremos conosco outras três importantes obras de Marx: A ideologia alemã 

(1845-1846/2007) – redigida em parceria com Friedrich Engels (1820-1895) –, os Grundrisse 

(1857-1858/2011) e o livro I d’O capital (1867/2017), na medida em que estabeleçam 

diálogos com a constituição do “ser” como humano nas contradições do funcionamento da 

sociabilidade do capital – ponto decisivo em nossa época e, por conseguinte em nossa tese.  

Convém, desde logo, explicitar que a crítica marxiana, em sendo ontológica, é uma 

crítica às formas de pensamento – científicas ou não – do modo de produção capitalista, das 

estruturas e das relações sociais que as produzem e as requerem (DUAYER, 2016). 

Poderíamos, então, questionar o porquê de uma crítica ontológica?  
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É possível sugerir que a pergunta encontra explicação no fato de que todos 

os discursos, falas, análises, palavras de ordem que inspiram e, muitas vezes 

vicariamente, incitam as lutas na saúde, na educação, sindicais, ecológicas 

etc. têm por pano de fundo (crítico) um buraco negro. [...] E se a luta for 

educacional? Educação pública de qualidade para todos seria a razão da luta? 

Mas, atendida a demanda, poderia o capitalismo continuar educando sujeitos 

para reproduzir suas relações sociais mantidas intactas nas outras esferas? 

Conclusão: se nada além do capitalismo é crível e, sobretudo, desejável, 

capaz de seduzir as pessoas, o que exatamente queremos quando fazemos a 

crítica e lutamos contra o modus operandi do capitalismo? (DUAYER, 2016, 

p. 30, grifos no original). 

 

Ora, como na acepção de Duayer (2016), justamente para entender qual ontologia 

referenda as nossas práticas teleológicas no mundo do capital. E, por contraposição a esta 

forma de sociabilidade, enraizarmos nossas práticas emancipatórias em outra ontologia. 

“Segue-se, portanto, que a crítica ontológica é condição necessária, ainda que não suficiente, 

para a emancipação de estruturas sociais estranhadas, opressoras, iníquas, infames” (Ibid., p. 

36).  

Ainda com o objetivo de compreender, em traços mais gerais, o ponto de partida desta 

outra ontologia no “sistema marxiano in statu nascendi”, apontamos às reflexões de György 

Lukács empreendidas nas duas partes de Para uma ontologia do ser social (1984/2018; 

1986/2013), pois ao dirigir seus estudos para o metabolismo entre o homem e a natureza no 

processo ininterrupto engendrado pelo trabalho, o filósofo retoma o fio condutor da reflexão 

marxiana expressa nos Manuscritos econômicos-filosóficos de 1844, aprofundando o 

entendimento sobre os contornos do movimento de criação e reprodução da vida social em 

direção àquilo que para o homem é o seu “ser” verdadeiramente humano.   

 

Por isso, à crítica ontológica deve orientar-se pelo conjunto diferenciado da 

sociedade – diferenciado concretamente em termos de classes – e pelas inter-

relações dos tipos de comportamentos que daí derivam. Só desse modo se 

pode aplicar corretamente a função da práxis como critério da teoria, 

decisiva para qualquer desenvolvimento espiritual e para qualquer práxis 

social (LUKÁCS, 2013, p. 98). 

 

Cabe frisar que, este empreendimento intelectual é um caso singular na história do 

marxismo, pois ao retomar a ontologia crítica de Marx, Lukács (2013) abre um novo 

horizonte teórico-filosófico para o desenvolvimento do próprio marxismo (NETTO, 2018; 

ANTUNES, 2013; OLDRINI, 2013; VAISMAN; FORTES, 2010).  
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Todavia, Lukács pensara em uma Ontologia (2018; 2013), somente após concluir a 

primeira parte da Estética8 (1960), quando ao avançar em seus estudos para a elaboração da 

Ética9, reconheceu que, para fundá-la em uma formulação “histórico-sistemática efetivamente 

materialista e dialética, rigorosamente fiel à inspiração de Marx – na especificidade do ser 

social”, necessitaria – em primeiro lugar – estabelecer a “determinação histórico-concreta do 

modo de ser e de reproduzir-se do ser social”, posto que “sem uma teoria do ser (uma 

ontologia) social, a ética seria insustentável (enquanto uma ética materialista e dialética)” 

(NETTO, 2018, p. 16, grifos no original). Logo, a “Ontologia seria assim a introdução à 

Ética” (Ibid., p. 12). 

Além disso, Lukács (2018; 2013) atentara para a paralisia teórica do marxismo, 

exatamente na dissolução da inspiração ontológica de Marx, devido à invasão neopositivista 

na tradição marxista proveniente, sobretudo do pensamento stalinista (NETTO, 2018; 

ANTUNES, 2013; OLDRINI, 2013; VAISMAN; FORTES, 2010).  

“Combater as refrações do neopositivismo (de seu corolário, o epistemologismo), 

substancialmente uma negação da ontologia, era enfrentar abertamente aquela paralisia” 

(NETTO, 2018, p. 13). 

Todavia, como nos esclarece José Paulo Netto (2018) e Nicolas Tertulian (2010), após 

o empenho na redação da Ontologia (2013), Lukács identificou ali elementos textuais que não 

exprimiam com suficiente clareza suas próprias intenções fundamentais, trazendo, assim, a 

decisão de escrever os Prolegômenos para uma ontologia do ser social (2010), para 

apresentar, em termos mais resolutos e sintéticos, as ideias abordadas no corpus da Ontologia. 

Porém, a dedicação de Lukács – até pouco antes de sua morte – em redigir estas novas 

contribuições a Ontologia, não lhe permitiu uma revisão textual10.  

Deste modo, seria inteiramente equivocado uma fragmentação da obra lukacsiana, e 

sem dúvida, ao considerá-la um todo inter-relacionado, incluímos aqui os Prolegômenos 

(2010) e a Estética (1966;1967). No entanto, não intencionamos traçar um relatório detalhado 

 
8 O plano origina da Estética contemplava três partes. “Só a primeira (intitulada Die Eigenart des Ästhetischen 

[A peculiaridade do estético]) foi publicada – por isso, a obra é, às vezes, referida como Estética I” (NETTO, 

2018, p. 12, grifos no original).  
9 Lukács dedicou-se tão intensivamente à Ontologia, que essa acabou por constituir-se em uma “obra autônoma”, 

e a Ética terminou por não ser escrita, apesar de “até o fim de seus dias”, o filósofo pretendesse redigi-la 

(NETTO, 2018, p. 16).  
10 “Concluído o texto, tudo indica em princípios de 1971, ele não pode revisá-lo (recorde-se que Lukács faleceu 

a 4 de junho daquele ano). Este novo texto [...], só foi publicado em 1984 (em alemão; posteriormente, em 1990, 

saiu a edição italiana)” (NETTO, 2018, p. 17-18, grifos no original). Prolegômenos foi publicado em língua 

portuguesa, em 2010, pela editora Boitempo.  
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sobre os vários aspectos dos temas que comparecem nestas três extensas – e densas – obras do 

filósofo. Isto posto, escolhemos algumas questões centrais que dialoguem com os objetivos de 

nossa tese, ainda que esta seleção traga consigo o risco da simplificação excessiva da intensa 

atividade intelectual de Lukács.  

Voltemos, porém, aos Manuscritos econômicos-filosóficos de 1844. Marx (2015) os 

redigiu entre março e agosto de 184411, simultâneo aos Cadernos de Paris12, formando uma 

unidade que denotam a inflexão em curso: a passagem a “um novo estágio de 

desenvolvimento” de seu pensamento, com implicações que logo serão notáveis em outros 

textos13 rumo à elaboração – nada linear – de sua concepção teórico-metodológica (NETTO, 

2105, p. 10-11, grifos no original).  

Este processo de mudança no pensamento marxiano, como bem destaca José Paulo 

Netto (2015)14, tem como ponto de partida – a princípio – a mudança de Marx para a capital 

francesa, ao término do ano de 1843. Posto que ali, encontraria a dinâmica de uma cidade que 

– embora não conhecesse o padrão de crescimento urbano-industrial alçado pela Inglaterra – 

já experimentava as contradições de um espaço urbano cosmopolita: a reverberação das lutas 

sociais desencadeadas em todo o país; a circulação de notícias, informações e boatos devido 

aos inúmeros jornais, revistas e panfletos de todos os tipos; a disseminação de novas ideias 

através de uma literatura político-social que influía não apenas a própria França, mas ainda a 

Europa; a presença de “dezenas de milhares de europeus continentais, de artesãos e 

trabalhadores em busca de emprego e perseguidos políticos das mais diversas origens” (Ibid., 

p. 18-22). Justamente nesta Paris cosmopolita, ao frequentar assiduamente, a partir do 

primeiro semestre de 1844, “as reuniões de artesãos e operários parisienses”, é que Marx 

“descobriu o mundo dos trabalhadores” (Ibid., Ibidem., grifos no original).  

Esta experiência com outra sociabilidade – que até então desconhecera – descortinaria 

a Marx um “novo horizonte humano: o horizonte instaurado pela solidariedade de classe dos 

 
11 “Dos Manuscritos, o que deles nos chegou (com os originais autógrafos – a que Marx não apôs nenhum título 

geral – conservados em Amsterdã no Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Instituto Internacional 

de História Social) – compreende três conjuntos textuais, que se tornaram conhecidos como primeiro/I, 

segundo/II e terceiro/III cadernos” (NETTO, 2018, p. 49, grifos no original). 
12 Entre janeiro de 1844 e janeiro de 1845, em Paris, Marx anotou, em nove cadernos, as suas inúmeras leituras, 

entre as quais estão as primeiras que faz dos economistas políticos (NETTO, 2015). Em 2015, a editora 

Expressão Popular publicou os Cadernos de Paris (Notas de leitura de 1844) – até então inéditos em língua 

portuguesa – na mesma edição com os Manuscritos econômico-filosóficos de 1844. 
13 Reflexões aprofundadas e redimensionadas n’A ideologia alemã, nos Grundrisse e n’O capital (NETTO, 

2015). 
14 Para uma descrição pormenorizada dos Manuscritos econômicos-filosóficos de 1844, remeter a apresentação 

de José Paulo Netto à edição de 2015 da editora Expressão Popular.   
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trabalhadores” – uma solidariedade dinamizada por um “forte sentimento internacionalista”. 

(NETTO, 2015, p. 23, grifos no original). Com efeito, este impacto logo se expressaria em 

sua elaboração teórica15. 

De tal modo que, este período em Paris – especialmente este primeiro semestre de 

1844 – permite a Marx “começar a estabelecer com o proletariado a mencionada relação 

prático-política coincidentemente com a abertura de seus estudos econômico-políticos” (Ibid., 

p. 24). Vale destacar que, a influência a tais estudos parece residir no ensaio de Engels, 

Esboço de uma crítica da economia política, redigido entre fins de 1843 e janeiro de 1844, e 

publicado nos Anais Franco-Alemães (Ibid., Ibidem.).  

A articulação entre estas experiências significativas – os estudos de economia política, 

a amizade e colaboração política e teórica com Engels, a relação prático-política com os 

trabalhadores – conduziram-no à opção comunista. “Opção comunista e identificação do 

proletariado como sujeito revolucionário – eis o ponto a que Marx, no seu tocante 

desenvolvimento ídeo-político, chegou ao fim do seu primeiro semestre em Paris” (NETTO, 

2015, p. 28).  

 Importa-nos agora observar que, nos Manuscritos econômicos-filosóficos de 1844 

encontra-se o cerne da concepção marxiana do modo de “ser” do homem: o “ser social” – o 

“ser” como genérico na medida em que o “ser” do homem só existe como partícipe do gênero 

humano, e que, essa humanidade, por sua vez, apenas existe como síntese das subjetividades 

singulares. Pois, “a minha existência própria é atividade social; por isso, o que eu faço de 

mim, faço de mim para a sociedade e com a consciência de mim como um ser social” 

(MARX, 2015, p. 347).  

Ou seja, para Marx (2015), o “ser” do homem é uma explicitação concreta, que se 

constitui ao longo do desenvolvimento da sua atividade vital livre e consciente. Em sendo o 

trabalho esta atividade vital originária – que embora apareça ao homem como um meio para 

satisfazer a sua necessidade de sobrevivência – é, de fato, a sua vida produtiva genérica.   

 

Pois, em primeiro lugar, o trabalho, a atividade vital, a própria vida 

produtiva, aparecem ao homem apenas como um meio para a satisfação de 

uma necessidade, da necessidade da manutenção da existência física. Mas a 

vida produtiva é a vida genérica. É vida que gera vida. [...]. O homem faz a 

sua própria atividade vital objeto da sua vontade e da sua consciência. Tem 

 
15 Nos próprios escritos dos Manuscritos redigidos à época, e, n’A sagrada família, em parceria com Friedrich 

Engels, publicada um ano depois (1845) (NETTO, 2015). 
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atividade vital consciente. [...] A atividade vital consciente diferencia 

imediatamente o homem da atividade vital animal. Precisamente apenas por 

isso ele é um ser genérico. Ou ele só é um ser consciente, i.é., a sua própria 

vida é para ele objeto, precisamente porque ele é um ser genérico. Só por 

isso a sua atividade é atividade livre (MARX, 2015, p. 311-312, grifos no 

original). 

 

É oportuno, a partir desta passagem supracitada, chamarmos a atenção para um 

aspecto estreitamente vinculado ao trabalho: o metabolismo homem-natureza. Um processo 

de mediação também apontado por Marx (2015) em outra passagem de seus Manuscritos: 

 

O trabalho, é antes, de tudo, um processo entre o homem e a natureza, 

processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e 

controla seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta com matéria 

natural como com uma potência humana [Naturmacht]. A fim de se 

apropriar da matéria natural de uma forma útil para sua própria vida, ele põe 

em movimento as forças naturais pertencentes a sua corporeidade: seus 

braços e pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa e 

modificando-a por meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, 

sua própria natureza. Ele desenvolve as potências que nela jazem latentes e 

submete o jogo de suas forças a seu próprio domínio. [...] Pressupomos o 

trabalho numa forma em que ele diz respeito unicamente ao homem 

(MARX, 2017, p. 255, grifos no original).  

 

Percebemos que, em Marx (2017) a atividade vital específica do homem – traço 

distintivo do “ser” do homem da vida animal – não suprime a sua natureza externa, ao 

contrário, estas “forças naturais” existem nele como disposições e capacidades, como “forças 

vitais”.  Nessa perspectiva, Marx (2015) ainda sinalizava nos Manuscritos: 

 

O homem é imediatamente ser da natureza. Como ser da natureza, e como 

ser vivo da natureza, ele é, em parte, um ser da natureza, ativo equipado com 

forças naturais, com forças vitais: essas forças existem nele como 

disposições e capacidades, como impulsos; [...] os objetos de seus impulsos 

existem fora dele, como objetos independentes dele; mas esses objetos são 

objetos da sua necessidade, objetos essenciais, indispensáveis para a ação e 

confirmação das suas forças essenciais (MARX, 2015, p. 377, grifos no 

original). 

 

Além disso, Marx (2015) também afirma que: “Um ser que não tenha nenhum objeto 

fora de si não é nenhum ser objetivo. Um ser que não seja ele próprio objeto para um terceiro 

ser [...] não se comporta objetivamente, seu ser não é nenhum ser objetivo. Um ser não 

objetivo é um não ser” (Ibid., p. 376, grifos no original).  
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Portanto, como nos explica Lukács (2018, p. 303), Marx (2015) desde os tempos dos 

Manuscritos econômicos-filosóficos, considera “as inter-relações entre objetividades como 

forma originária de toda relação ontológica entre entes”. E na continuidade desta explicação: 

“Sendo a objetividade uma propriedade ontológica primária de todo ente, é nela que reside a 

constatação de que o ente originário é sempre uma totalidade dinâmica, uma unidade de 

complexidade e processualidade” (LUKÁCS, 2018, p. 304).  

Nesse sentido, Lukács (2018) ressalta que, ao ser social implica, “em seu conjunto, e 

em cada um de seus processos singulares, o ser da natureza inorgânica e da natureza 

orgânica”. Portanto, não podemos considerá-lo como um ser “independente do ser da 

natureza, como antítese que o excluí, o que é feito por grande parte da filosofia burguesa 

quando se refere aos chamados ‘domínios do espírito’” (Ibid., p. 287). Do mesmo modo que, 

“a ontologia marxiana do ser social exclui a transposição simplista, materialista vulgar, das 

leis naturais para a sociedade, como era moda, por exemplo, na época do ‘darwinismo social’” 

(Ibid., Ibidem.).  

Assim, distante das leituras unilaterais e superficiais dos textos marxianos, cujas 

concepções equivocadas meramente utilitárias da relação sociedade-natureza, evidentes tanto 

no caráter destrutivo da produção e reprodução da sociabilidade do capitalismo – tal como 

extensivamente analisado por István Mészáros (1930-2017) na obra Para além do capital 

(2011) – como ainda no caráter neopositivista em práticas conduzidas na experiência do 

“socialismo real” – conforme observação e análises nas últimas obras de Lukács (2018; 2013; 

2010) – há no pensamento marxiano uma concepção de totalidade.  

 

É certo que as obras econômicas do Marx maduro estão centradas 

corretamente na cientificidade da economia, mas nada têm em comum com a 

concepção burguesa, segundo a qual a economia é mera ciência particular, 

na qual os chamados fenômenos econômicos puros são isolados do conjunto 

das inter-relações do ser social como totalidade e, depois, analisados nesse 

isolamento artificial, [...]. A economia marxiana, ao contrário, parte sempre 

da totalidade do ser social e volta a desembocar nessa totalidade (LUKÁCS, 

2018, p. 291).  

 

Mas, de fato, sendo o “ser” do homem um “ser” não apenas da natureza, “mas ser da 

natureza humano” – ser social – também teve um nascimento: a história, “que é, contudo, para 

ele um ato de nascimento sabido e por isso que se suprime com consciência enquanto ato de 

nascimento. A história é a verdadeira história natural do homem” (MARX, 2015, p. 377).  
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Marx (2015, p. 377) retoma essa questão tal como sinalizou nos Manuscritos: “(Voltar 

a isto)” – mas, agora junto a Engels – n’A ideologia alemã (2007) para rebater a concepção 

idealista de história dos neohegelianos, bem como, destacar a distorção de todo o 

materialismo existente até aquele momento – incluindo aí o materialismo contemplativo de 

Feuerbach16. 

 

Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião ou 

pelo que se queira. Mas eles mesmos começam a se distinguir dos animais 

tão logo começam a produzir seus meios de vida, passo que é condicionado 

por sua organização corporal. Ao produzir seus meios de vida, os homens 

produzem, indiretamente, sua própria vida material (MARX, ENGELS, 

2007, p. 87, grifos no original).  

 

Portanto, trata-se de uma concepção da história que considera “o processo real de 

produção a partir da produção material da vida” do ser social. Por isso, esta concepção não 

necessita – como na concepção idealista de história – “procurar uma categoria em cada 

período, mas sim de permanecer constantemente sobre o solo da história real; não de explicar 

a práxis partindo da ideia, mas de explicar as formações ideais a partir da práxis material” 

(MARX; ENGELS, 2007, p. 43).  

Com efeito, o solo da história enquanto um processo real e concreto situa o ser social 

como um “ser” que produz, reproduz e modifica a sua própria práxis, embora com atuação 

delimitada pelo intrínseco “fardo” da história, isto é, “[...] um caráter especial – que, portanto, 

as circunstâncias fazem os homens, assim como os homens fazem as circunstâncias” (MARX; 

ENGELS, 2007, p. 43).  

Está evidente que, a concepção marxiana de “ser” do homem como ser social nada tem 

em comum com as ideias religiosas, transcendentais ou a-históricas, que concebem a 

“essência humana” como algo dado, imutável e eterno. Trata-se, pois, de um movimento 

autodinamizado, que dispõe de possibilidades produzidas pelos próprios homens “no processo 

de constituição do ser social deflagrado pelo trabalho”, isto é, “possibilidades que se 

constituem, se explicitam e se transformam no curso da história” (NETTO, 2015, p. 67). 

Ênfase exposta por Marx e Engels (2007) nas Teses sobre Feuerbach n’A ideologia alemã. 

 
16 De acordo com a crítica de Marx e Engels (2007) n’A ideologia alemã, Ludwig Andreas Feuerbach (1804-

1872) “quer objetos sensíveis [sinnliche Objekte], efetivamente diferenciados dos objetos do pensamento: mas 

ele não apreende a própria atividade humana como atividade objetiva [gegenständliche Tätigkeit]” (Ibid., p. 533, 

grifos no original).  
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Vale dizer que, a partir do entendimento da atividade produtiva do trabalho como 

processo de constituição do ser social, Marx (2015) considerou ainda, nos Manuscritos de 

1844, o processo histórico de formação e humanização dos sentidos do ser social. 

 

[...] pelo que os sentidos do homem social são outros sentidos que não os do 

não social; [...] Pois não só os cinco sentidos, mas também os chamados 

sentidos espirituais, os sentidos práticos (vontade, amor etc.), numa palavra, 

o sentido humano, a humanidade dos sentidos, apenas advêm pela existência 

do seu objeto, pela natureza humanizada. A formação dos cinco sentidos é 

um trabalho de toda a história do mundo até hoje (MARX, 2015, p. 352, 

grifos no original).  

 

Ao interpelar as necessidades humanas enquanto sensíveis e que, assim, implicam 

objetos para sua satisfação – vinculados, pois, aos sentidos humanos – Marx (2015) destaca o 

trabalho enquanto o fundamento da própria sensibilidade humana. Portanto, os sentidos 

humanos que, em sua base pressupõem um caráter biológico de estrutura orgânica, tornam-se 

humanizados, ou seja, não se limitam ao orgânico, mas, constituem-se e desenvolvem-se ao 

longo do processo histórico do ser social. O especificamente humano em nossos sentidos, 

mostram claramente as marcas de nossas atividades, sendo, pois, também frutos destas 

atividades. Abarcando aí a emergência de sua contínua educação e refinamento.  

 

[...] tal como só a música desperta o sentido musical do homem, tal como 

para o ouvido não musical a mais bela música não tem nenhum sentido, não 

é nenhum objeto, porque o meu objeto só pode ser a confirmação de uma das 

minhas forças essenciais, portanto só pode ser para mim assim como a minha 

força essencial é para-si como capacidade subjetiva, porque o sentido de um 

objeto para mim (só tem sentido para um sentido correspondente a ele) vai 

precisamente tão longe quanto vai o meu sentido, [...] (MARX, 2015, p. 352, 

grifos no original). 

 

Outra compreensão revolucionária de Marx (2015), acerca da percepção sensorial 

enquanto fonte de toda e qualquer atividade humana, encontra-se na afirmação de que “o 

próprio elemento do pensar, o elemento da exteriorização de vida e pensamento, a linguagem, 

é de natureza sensível” (Ibid., p. 356, grifos no original). Porém, distante de qualquer 

“endeusamento do sensível ou à fetichização dos sentimentos e da percepção sensorial”, 

como bem destaca Leandro Konder (2013, p. 39, grifos no original).   

É sabido que esta proposição de Marx (2015), acerca do desenvolvimento histórico-

social dos sentidos humanos por meio da dinâmica da atividade vital, confirmou-se por uma 
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série de pesquisas científicas desenvolvidas pelos estudos da escola histórico-cultural da 

psicologia soviética no início do século XX, nas figuras de Lev Semionovitch Vigotski (1896-

1934), de Aleksei Nikolaevitch Leontiev (1903-1979) e de Aleksandr Romanovitch Luria 

(1902-1977) – a troika17 – por assumirem o desafio de mudança radical na própria concepção 

de desenvolvimento do ser social, corroborando para a compreensão das formas de 

comportamento tipicamente humanas.  

 

Assim se introduz em psicologia uma nova ideia capital, a tese de que o 

principal mecanismo do desenvolvimento psíquico no homem é o 

mecanismo da apropriação das diferentes espécies e formas sociais de 

atividade, historicamente constituídas. Uma vez que a atividade só pode 

efetuar-se na sua expressão exterior admitiu-se que os processos apropriados 

sob a sua forma exterior se transformavam posteriormente em processos 

internos, intelectuais (LEONTIEV, 2004, p. 166).  

 

Cabe frisar ainda que, a colocação do trabalho no centro da humanização do homem é 

mérito de Engels que, na Dialética da Natureza (1876/2015), analisou as condições biológicas 

do papel que o trabalho adquire com o “salto do animal ao homem”. Vale descrever a 

passagem em que ele observa, com precisão, a distinção entre a mão do macaco e a mão 

humana. 

 

Mas aqui precisamente é que se percebe quanto é grande a distância que 

separa a mão primitiva dos macacos, inclusive os antropoides mais 

superiores, da mão do homem, aperfeiçoada pelo trabalho durante centenas 

de milhares de anos. O número e a disposição geral dos ossos e dos 

músculos são os mesmos no macaco e no homem, mas a mão do selvagem 

mais primitivo é capaz de executar centenas de operações que não podem ser 

realizadas pela mão de nenhum macaco. Nenhuma mão simiesca construiu 

jamais um machado de pedra, por mais tosco que fosse (ENGELS, 2015, p. 

06-07).  

 

Lukács (2013) destaca aí que, Engels (2015) atenta-se para a extrema lentidão do 

processo por meio do qual se dá essa transição da esfera da vida orgânica à esfera social do 

“ser” do homem. Logo, trata-se de considerar essa transição com um caráter de “salto” 

enquanto “uma mudança qualitativa e estrutural do ser”, que ao contrário de uma “simples 

retilínea continuidade”, consiste em uma “ruptura com a continuidade normal do 

 
17 “Ao assumir o cargo de pesquisador no instituto [de Psicologia Experimental em Moscou], Vigotski passou a 

compor o grupo de pesquisa de A.R. Luria e A.N. Leontiev, que recebeu o nome de troika” (PRESTES, 2012a, 

p. 33, intervenção nossa entre colchetes). 
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desenvolvimento e não pelo nascimento, de forma súbita ou gradativa, no tempo, da nova 

forma de ser” (LUKÁCS, 2013, p. 46).  

Adiante, no livro I d’O capital, Marx (2017) apreenderá o processo de trabalho da 

seguinte maneira:  

 

O processo de trabalho, como expusemos em seus momentos simples e 

abstratos, é atividade orientada a um fim – a produção de valores de uso –, 

apropriação do elemento natural para a satisfação das necessidades humanas, 

condição universal do metabolismo entre homem e natureza, perpétua 

condição natural da vida humana e, por conseguinte, independente de 

qualquer forma particular dessa vida, ou melhor, comum a todas as suas 

formas sociais (MARX, 2017, p. 261).  

 

Destarte, no momento em que Marx (2017) coloca em relevo a totalidade do ser social, 

a produção e a reprodução da vida humana, tem-se assim, um pressuposto ineliminável: “a 

dupla determinação de uma insuperável base natural e de uma ininterrupta transformação 

social dessa base”. Por isso, o trabalho é a categoria “in nuce” do ser social (LUKÁCS, 2018, 

p. 285).  

Observamos ainda um notável acréscimo de Marx (2017) para o conhecimento da 

teleologia do trabalho, questão extensivamente analisada por Lukács (2013), na Ontologia do 

ser social, que ao partir do trabalho como elemento-chave para “expor em termos ontológicos 

as categorias do ser social”, nos aponta outras três categorias decisivas à constituição do ser 

social: a linguagem, a socialidade e a divisão social do trabalho. Destacando, pois, que daí 

“surgem novas relações da consciência com a realidade e, por isso, consigo mesma” (Ibid., p. 

44), posto que, tendo a consciência humana se originado no trabalho, para o trabalho e 

mediante o trabalho, esta mesma consciência intervém em sua atividade de autor reprodução 

(LUKÁCS, 2013). 

Contudo, logo de imediato, Lukács (2013) ressalta que esta consideração isolada do 

trabalho se efetua em uma “abstração sui generis”, já que, “é claro que a socialidade, a 

primeira divisão do trabalho, a linguagem etc. surgem do trabalho, mas não numa sucessão 

temporal claramente identificável, e sim, quanto à sua essência, simultaneamente” (Ibid., p. 

44). 

A essa altura, interessa-nos observar que o trabalho exige à precedência do pôr 

teleológico, porém, como Marx (2017) reconheceu, a teleologia por si só não contém a 

capacidade de atender às necessidades presentes em sua origem, sendo, pois, imperativo a 
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objetivação. Ou seja, o pôr teleológico precisa ser convertido em meio de produção para 

trazer à existência objetos fora da consciência humana, mas que dialoguem com o mundo já 

existente.  

 

No final do processo de trabalho, chega-se a um resultado que já estava 

presente na representação do trabalhador no início do processo, ou seja, um 

resultado que já existia idealmente. Isso não significa que ele se limite a uma 

alteração do elemento natural; ele realiza neste último, ao mesmo tempo, a 

finalidade pretendida, que, como ele bem o sabe, determina o modo de sua 

atividade com a força de uma lei, à qual ele tem de subordinar sua vontade. 

E essa subordinação não é um ato isolado. Além dos esforços dos órgãos que 

trabalham, a atividade laboral exige a vontade orientada a um fim, que se 

manifesta como atenção do trabalhador durante a realização da sua tarefa, 

[...] (MARX, 2017, p. 256).  

 

Por isto, o pôr teleológico do trabalho – a “finalidade” – em cada ato singular, 

concomitante a ação de transformar à natureza, “determina o modo de sua atividade com a 

força de uma lei” (Ibid., Ibidem.). Além do fato de que a atenção, a imaginação, a consciência, 

a vontade – enfim, o corpo do trabalhador – estão integralmente colocados à disposição desta 

objetivação da teleologia. Portanto, a totalidade do trabalhador – aquilo que ele é como 

humano – está envolvido – e sendo constituído – nesta atividade do trabalho. Como Sergio 

Lessa (2015) nos destaca em um texto em Apêndice nos Manuscritos econômicos-filosóficos 

de 1844: 

 

Objetivar uma teleologia faz com que nossa concepção de mundo seja 

colocada diretamente em contato com o mundo. Ao transformarmos a 

natureza, o que pensamos da pedra etc. se confronta com a dureza objetiva 

do que ela, de fato, é. Só é possível ter êxito a objetivação de uma teleologia 

que incorpore em alguma medida as propriedades de fato existentes na 

porção da natureza que vamos transformar. [...] Na objetivação, o que 

pensamos acerca do mundo se exterioriza e se confronta com o mundo 

objetivo: novos conhecimentos e habilidades são produzidos e os indivíduos 

transformam a “sua própria natureza” (LESSA, 2015, p. 467, grifos nossos).  

 

Este processo de “exteriorização” (Entäusserung)18, em Marx, é “um primeiro 

momento pelo qual, ao transformar a natureza, transformamos nossas próprias naturezas de 

 
18 São muitas as controvérsias em torno dos termos Entäusserung, Entfremdung” e Veräusserung utilizados por 

Marx com maior ou menor frequência uns e outros, não cabendo nesta tese detalhá-las. Aqui nos valemos da 

compreensão adotada por Mészáros (2016), para quem Entäusserung (e também Entfremdung) “têm tripla 

função conceitual: (1) fazer referência a um princípio geral; (2) expressar um estado de coisas vigente; (3) 

designar um processo que leva a tal estado” (Ibid., p. 20, grifos no original). 
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seres humanos” (LESSA, 2015, p. 468), transformamos, portanto, nossa natureza de seres 

sociais. “Um segundo momento tem seu fundamento na articulação da objetivação com o 

mundo”, ou seja, quando objetivamos uma teleologia, “produzimos necessidades e 

possibilidades objetivas que, objetivamente alteram a nossa relação com o mundo em que 

vivemos: alteram a natureza de nossas ações, alteram a natureza do que somos” (Ibid., p. 

469). É justamente aí que reside a originalidade do pensamento marxiano sobre a questão da 

teleologia: reconhecê-la como categoria efetivamente operante apenas no trabalho, compondo 

uma “coexistência concreta, real e necessária entre causalidade e teleologia” (LUKÁCS, 

2013, p. 52).  

Para o que nos abarca – o trabalho na Oficina de Cerâmica – cabe destacar que: o 

complexo objetivação-exteriorização, produz novas necessidades e possibilidades, tanto 

objetivas como subjetivas, e a cada nova teleologia objetivada, necessitamos substituí-la por 

uma nova, que seja, assim, a resposta também ao que de novo foi produzido na objetivação-

exteriorização precedente. Portanto, ao final de nosso processo de trabalho com a cerâmica, 

não apenas transformamos a natureza – a argila – mas, sobremaneira transformados fomos, 

pois, transformamos também nossas naturezas de seres sociais. Posto que nossas totalidades 

enquanto ser social – nossa sensação, percepção, atenção, memória, linguagem, pensamento, 

imaginação, consciência, vontade, emoção, afetos – atuando ali no trabalho com a argila 

guardam possibilidades de desenvolvimento e formação19.  

Há que se considerar ainda que, neste nosso trabalho, o complexo da objetivação-

exteriorização, sendo singular, será irrepetível. Contudo, para que os saberes, as capacidades, 

as sensibilidades ali desenvolvidas também possam ser posteriormente desenvolvidas com 

outros educandos, é imprescindível que os elementos singulares (irrepetíveis) de nossa 

atividade com a cerâmica sejam separados de seus elementos universais. Ou seja, que os 

elementos universais daquela nossa atividade possam ser generalizados – aqui reside um dos 

objetivos de nossa tese. 

Em suma, não há ação humana que não contenha o complexo objetivação-

exteriorização. Para o pensamento marxiano, estas “são categorias dos atos humanos 

singulares” e, portanto, enquanto a humanidade existir, “existirão objetivações e 

exteriorizações” (LESSA, 2015, p. 472).  

 
19 Ampliaremos esta questão à luz da Teoria Histórico-Cultural no capítulo 3: A Oficina de Cerâmica do Instituto 

Benjamin Constant. 
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Assim, temos aqui, aquilo que Lukács (2013) designa como a indissociável 

interdependência de dois atos reciprocamente heterogêneos, mas, que “perfazem o 

fundamento ontológico da práxis social e até do ser social no seu conjunto”: de um lado, o 

“espelhamento mais exato possível da realidade considerada”, e de outro, o “correlato pôr 

daquelas cadeias causais”, indispensáveis para a “realização do pôr teleológico” (Ibid., p. 64-

65).  

Com efeito, para o espelhamento20 da realidade como condição para o fim e o meio do 

trabalho, realiza-se uma separação – dissociação – entre o homem e seu ambiente, 

distanciamento este que, manifesta-se confessadamente na confrontação entre o sujeito e o 

objeto. Como Lukács (2013) nos explica:  

 

Essa separação tornada consciente entre sujeito e objeto é um produto 

necessário do processo de trabalho e ao mesmo tempo base para o modo de 

existência especificamente humano. Se o sujeito, enquanto separado na 

consciência do mundo objetivo, não fosse capaz de observar e de reproduzir 

no seu ser-em-si este último, jamais aquele pôr do fim, que é o fundamento 

do trabalho, mesmo do mais primitivo, poderia realizar-se (LUKÁCS, 2013, 

p. 65). 

 

Com tudo que foi dito, estamos diante de uma “base imprescindível, dotada de vida 

própria, do ser social dos homens: a linguagem” (LUKÁCS, 2013, p. 127). Este fenômeno 

derivado diretamente da relação sujeito-objeto, que “distancia o sujeito do objeto e vice-versa, 

o objeto concreto do seu conceito etc.”, possibilita ainda a compreensão do objeto, bem como, 

o seu domínio por parte do ser social, “que tendencialmente pode ampliar-se ilimitadamente” 

(Ibid., p. 128). 

Como demonstra Lukács (2013), esta criação da distância, tanto no trabalho como na 

linguagem, efetiva uma relação nova entre imediaticidade e mediação: “Cozinhar ou assar 

carne é uma mediação, mas comer a carne cozida ou assada é, nesse sentido, um fato tão 

imediato como o de comer a carne crua, ainda que esse último seja natural e o primeiro, 

social” (Ibid., p. 128).  

Assim, só este “distanciamento intelectual dos objetos por meio da linguagem é capaz 

de fazer com que o distanciamento real que surgiu no trabalho seja comunicável e fixado 

como patrimônio comum de uma sociedade” (Ibid., Ibidem.). 

 
20 Abordaremos esta questão de modo específico para a estética na sequência desta seção: A problemática da 

estética.  
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Como ocorre com o trabalho, também com a linguagem se consumou um 

salto do ser natural para o social; também aqui esse salto é processo lento, 

cujos primeiros começos permanecerão desconhecidos para sempre, ao passo 

que, com a ajuda do desenvolvimento das ferramentas, podemos estudar e, 

dentro de certos limites, abarcar em seu conjunto a orientação de 

desenvolvimento, com um conhecimento post festum (LUKÁCS, 2013, p. 

129, grifos no original). 

 

Em conformidade com as análises de Vigotski e Luria (1996) sobre o desenvolvimento 

humano do ponto de vista filogenético, Lígia Márcia Martins (2013), destaca-nos que “ao 

denominar os objetos e fenômenos da realidade por meio das palavras, o homem ultrapassou o 

nível de captação sensorial, fato determinante de profundas transformações em seu 

psiquismo” (Ibid., p. 168). Posto que ao representar objetos e fenômenos por meio da palavra, 

o ser social extrapolou os limites da captação sensorial imediata em direção ao 

desenvolvimento de sua capacidade para pensar. Pois, no âmbito das percepções, toda 

captação é de ordem particular, já no âmbito das representações por meio de signos, toda 

percepção transforma-se em generalização (Ibid., Ibidem.).  

Aqui vale o destaque: sendo a palavra, fundamentalmente, uma “forma socialmente 

elaborada de representação e para que os indivíduos se apropriem dela é requerida a mediação 

de outros” (MARTINS, 2013, p. 168, grifos no original). Assim, a função generalizadora da 

palavra “radica na vida social, nos intercâmbios entre os homens e os objetos pela mediação 

de outros homens” (Ibid., Ibidem.).  

Ainda segundo os estudos de Vigotski e Luria (1996), Lígia Márcia Martins (2013), 

nos ressalta que a conversão da fala em instrumento do pensamento determina profundas 

transformações no psiquismo infantil, “à medida que seus mecanismos ultrapassam 

meramente fins expressivos e sua ‘direção externa’ passa a assumir, também, um papel no 

planejamento e na orientação do comportamento” (Ibid., p. 179).  

A princípio na infância, a fala surge como um processo externo das relações 

interpessoais, enquanto função comunicativa primária, além de exercer a função de controle 

externo do comportamento, isto é, “ela visa, no ponto de partida, à influência sobre outras 

pessoas, dirigindo-lhes a ação” (MARTINS, 2013, p. 169). Aos poucos, a criança aprende a 

empregá-la para seus processos internos, e já na vida adulta, a fala transforma-se em um dos 

mecanismos mais importantes do pensamento enquanto um dos processos intrapsíquicos que 

guiam o comportamento do ser social (VIGOTSKI, 1995).  
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Toda  função  psíquica  superior  surge  no  processo  de  desenvolvimento  

do comportamento duas vezes: inicialmente, como uma função do 

comportamento  coletivo,  como  forma  de  colaboração  ou  interação,  

como  meio  de adaptação social, ou seja, como uma categoria 

interpsicológica, e, pela segunda vez, como meio de comportamento 

individual da criança, como meio de  adaptação  pessoal,  como  um  

processo  interno  de  comportamento,  ou seja, como categoria intrapsíquica 

(VIGOTSKI, 1995, p. 307 apud PRESTES, 2012b, p. 66). 

 

Ou seja, a fala passa por diferentes transformações ao longo do desenvolvimento da 

vida do ser social, configurando-se, pois, de um processo interpessoal – “um dispositivo 

externo, aprendido” – em direção a uma manifestação intrapessoal – “um dispositivo interno” 

(MARTINS, 2013, p. 179). 

Exatamente por isso, trazemos as observações tecidas por Zoia Prestes (2014; 2012a; 

2012b), acerca das traduções de Vigotski no Brasil, especialmente, no sentido de apresentar 

esclarecimentos sobre as inconsistências e dúvidas provocadas pela tradução do último livro 

do autor: Michlenie e retch [Pensamento e fala], traduzido em nosso País com dois títulos 

diferentes – Pensamento e linguagem e Construção do pensamento e da linguagem –, a partir 

da opção pela palavra linguagem no título para designar a palavra russa retch:  

 

O livro foi traduzido como “Pensamento e linguagem” e o que ele analisa no 

livro que não é a linguagem. [...] O que é linguagem? Linguagem é muito 

mais ampla. Por exemplo, animais também tem linguagem. Agora a “fala”, 

uma fala do jeito que o humano “fala” os animais não têm. O que Vigotski 

analisa é a fala e não a linguagem. Isso é fundamental saber. É a fala viva. 

[...] A primeira coisa é pensar que a fala não começa quando a criança 

pronuncia a primeira palavra, a fala começa muito antes disto: quando a 

criança ouve a gente falar com ela. [...] Então a fala é a forma como ela vai 

se comunicar com o outro humano. [...] É preciso compreender a fala como 

um processo que depende do outro para existir. É uma função externalizada, 

uma função que nasce na relação. Pensamento e fala tem uma origem que 

nasce separada, não nascem juntas, mas em um determinando momento se 

juntam. [...] A fala é uma função superior e para ela surgir como função 

superior ela tem que surgir como uma fala comunicativa e para ela surgir 

como fala comunicativa ela tem que surgir no coletivo. [...] A criança 

aprende rapidamente a usar esta fala para controlar o comportamento do 

outro porque o dela ela vai começar a controlar quando usar a fala 

egocêntrica que é o momento de transição da fala comunicativa para a fala 

individual. Aí que a gente vê muito bem o pensamento dialético de Vigotski. 

Porque o que foi que Piaget disse sobre a fala egocêntrica? Que ela 

desaparece e que não tem nenhum papel importante. Vigotski vai falar que 

uma das contribuições mais importantes de Piaget é justamente o estudo 

sobre a fala egocêntrica só que, para Vigotski ela não vai desaparecer, ela vai 

se transformar na fala individualizada, na fala interna, que é quando a 

criança passa a ter o pensamento verbal (PRESTES, 2014, p. 345-346).  
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De acordo com Vigotski e Luria (1996), Lígia Márcia Martins (2013), nos coloca que, 

do ponto de vista ontogenético, as transformações destes dois processos psíquicos – fala e 

pensamento – sintetizam, de modo emblemático, “as linhas naturais e culturais do 

desenvolvimento” do ser social (Ibid., p. 169). Afirmando-nos também que, “ao introduzir o 

conceito de signo, Vigotski aplicou o xeque-mate na concepção tradicional de 

desenvolvimento, apontando a necessidade de se distinguirem, nele, os modos de 

funcionamento naturais e as formas artificiais ou instrumentais” (Ibid., p. 44, grifos no 

original).  

 

No comportamento do homem surge uma série de dispositivos artificiais 

dirigidos ao domínio dos próprios processos psíquicos. Com analogia com a 

técnica, estes dispositivos podem receber com toda justiça a denominação 

convencional de ferramentas ou instrumentos psicológicos [...]. Os 

instrumentos psicológicos são criações artificiais; estruturalmente são 

dispositivos sociais e não orgânicos ou individuais; estão dirigidos ao 

domínio dos processos próprios ou alheios, tanto quanto a técnica o está para 

o domínio dos processos da natureza (VIGOTSKI, 1997, p. 65 apud 

MARTINS, 2013, p. 44-45).  

 

Desse modo, o desenvolvimento histórico da atividade de trabalho associado às novas 

funções conquistadas a partir da complexificação entre mãos, cérebro e fala provocou imensas 

transformações na constituição do ser social. Luria (1979a) ao referir-se a essa 

complexificação e ao papel do trabalho na concretização da atividade consciente distintiva do 

comportamento humano, nos coloca que, em primeiro lugar, a atividade humana se desprende 

dos limites das necessidades biológicas, vinculando-as às outras e mais complexas 

necessidades. Em segundo lugar, a atividade consciente, ao orientar-se pelo reflexo psíquico 

da realidade, ultrapassa os limites das condições sensoriais dadas pelo meio. E ademais, a 

atividade consciente humana permite a assimilação dos resultados de toda e qualquer 

experiência passada, individual e/ou do gênero humano. 

Assim, a consciência que espelha a realidade adquire certo caráter de possibilidade 

(LUKÁCS, 2013, p. 67). “A alternativa, que também é um ato de consciência, é, pois, a 

categoria mediadora com cuja ajuda o espelhamento da realidade se torna veículo do pôr de 

um ente” (Ibid., p. 73). Cada ação humana singular gera possibilidades e necessidades que 

interagem com aquelas necessidades e possibilidades produzidas pelas ações de outros 

indivíduos.  
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Logo, podemos afirmar que este momento intrínseco ao trabalho, capaz de despertar 

novas capacidades e novas necessidades no ser humano, ultrapassa aquilo que pusemos nele 

de modo imediato e consciente, pois, tais consequências trazem ao mundo novas necessidades 

e novas capacidades para a satisfação destas mesmas consequências. E que não estão, como 

nos diz Lukács (2013, p. 303), “pré-traçados quaisquer limites apriorísticos para esse 

crescimento da ‘natureza humana’. (O caso de Ícaro não aponta limites da natureza humana 

em geral, mas para os limites das forças produtivas na economia escravistas da Antiguidade)”. 

Por isso, o pensamento marxiano considera a história um processo causal – mediado por 

causas e efeitos – e não um processo teleológico com um único futuro possível, porque em 

cada situação histórica concreta abre-se um campo de possibilidades futuras. Quais destas 

tornar-se-ão possibilidades objetivadas é algo que será decidido – no limite – pelos atos 

singulares dos indivíduos, frente às circunstâncias pelas quais estão envoltos (LUKÁCS, 

2013).  

Ora, como em cada situação histórica põem-se necessidades e possiblidades objetivas 

será no confronto com estes complexos que uma relação social poderá cumprir o papel de 

impulso ou de freio ao desenvolvimento do gênero humano e de cada individualidade. 

Relembremos o que coloca Marx (2011) n’O 18 de Brumário de Luís Bonaparte: “Os homens 

fazem a sua própria história; contudo, não a fazem de livre e espontânea vontade, pois não são 

eles que escolhem as circunstâncias sob as quais ela é feita [...]” (Ibid., p. 25). Adiante nos 

Grundrisse, Marx (2011) esclarecerá como, expressando o desenvolvimento das capacidades 

do gênero humano, àquelas capacidades – enquanto possibilidades – “objetivam-se mediante 

um processo, também ele, historicamente determinado e imanentemente contraditório” 

(NETTO, 2015, p. 67). 

 

No valor de troca, a conexão social entre as pessoas é transformada em um 

comportamento social das coisas [Vermörgen] pessoal, em poder coisificado. 

[...] Cada indivíduo possui o caráter social sob a forma de uma coisa. [...] A 

conexão é um produto dos indivíduos. É um produto histórico. Faz parte de 

uma determinada fase de seu desenvolvimento. A condição estranhada 

[Fremdartigkeit] e a autonomia com que ainda existe frente aos indivíduos 

demonstram somente que estes estão ainda no processo de criação das 

condições de sua vida social, em lugar de terem começado a vida social a 

partir dessas condições (MARX, 2011, p. 110, grifos no original). 
 

Para a compreensão histórica de Marx (2011), o florescimento maciço das forças 

produtivas é inseparável do crescimento das capacidades humanas. “O ser-para-si do gênero 
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humano é, portanto, o resultado de um processo, que se desenrola tanto na produção 

econômico-objetivo global como na reprodução dos homens singulares” – esta afirmação de 

Lukács (2013, p. 351), sintetiza a questão apresentada por Marx (2011), na passagem acima, 

pois, ressalta o desenvolvimento do processo histórico do gênero e da individualidade 

humanas – enquanto possibilidade de avanço do “gênero em-si” para a constituição do 

“gênero para-si” ou do “gênero para-nós”.  

Todavia, desprovido de sentimentalidades e nostalgias românticas, tanto diante dos 

estágios precedentes da generecidade humana (primitivo, escravista, feudal) quanto com a 

sociabilidade peculiar ao capitalismo, Marx (2017) reconheceu a condição estranhada inerente 

a esse modo de produção. 

 

Sendo processo de produção e, ao mesmo tempo, processo de consumo da 

força de trabalho pelo capitalista, o produto do trabalhador transforma-se 

continuamente não só em mercadoria, mas em capital, em valor que suga a 

força criadora de valor, em meios de subsistência que compram pessoas, em 

meios de produção que se utilizam dos produtores. Por conseguinte, o 

próprio trabalhador produz constantemente a riqueza objetiva como capital, 

como poder que lhe é estranho, que o domina e explora, e o capitalista 

produz de forma igualmente contínua a força de trabalho como fonte 

subjetiva de riqueza, separada de seus próprios meios de objetivação e 

efetivação, abstrata, existente na mera corporeidade do trabalhador; numa 

palavra, produz o trabalhador como assalariado. Essa constante reprodução 

ou perpetuação do trabalhador é a sine qua non da produção capitalista 

(MARX, 2017, p. 645-646, grifos no original).  

 

Logo, a sociabilidade do capital é frente e verso da civilização e da barbárie. 

Entretanto, desde os Manuscritos, Marx (2015), também nos apresentava “a sine qua non”, 

para o vislumbrar de outra sociabilidade – que não a da barbárie: a superação (Aufhebung) 

deste caráter contraditório do capitalismo. Naquela denúncia e recusa ao modo de produção e 

reprodução capitalista, já nos antecipava que a incorporação pela economia política do “ser” 

do homem à esfera da propriedade privada nos trouxe para a órbita “do trabalho alienado, da 

vida alienada, do homem alienado” (Ibid., p. 317, grifos no original). Nos indicando, 

portanto, que o trabalho alienado é a conexão efetiva entre a totalidade dos estranhamentos e 

o sistema do dinheiro.  

 

O dinheiro, na medida em que possui a qualidade de tudo comprar, na 

medida em que possui a qualidade de se apropriar de todos os objetos, é, 

portanto, o objeto como possessão eminente. A universalidade da sua 

qualidade é a onipotência do seu ser; por isso ele vale como ser onipotente. 
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... O dinheiro é o alcoviteiro entre a necessidade e o objeto, entre a vida e o 

meio de vida do homem. Mas o que me medeia a minha vida, medeia-me 

também a existência do outro homem para mim. É para mim o outro homem 

(MARX, 2015, p. 414-415, grifos no original). 

 

Com efeito, o exacerbar das contradições deste modo de produção e reprodução 

capitalista traz consigo a decomposição de nossa própria humanidade: um contraposto do 

“ser” com o “ter”. Então, no escopo de nosso trabalho na Oficina de Cerâmica, que abarca o 

processo de formação e desenvolvimento omnilateral das particularidades e potencialidades 

humanas, nos cabe questionar: na sociedade capitalista de classes – nesta configuração 

histórica de trabalho – como se apresentam os aspectos estéticos? 

 

O sentido preso na necessidade prática rude tem também somente um 

sentido tacanho. Para o homem esfomeado não existe a forma humana da 

comida, mas apenas a sua existência abstrata como comida; [...]. O homem 

necessitado, cheio de preocupações, não tem nenhum sentido para o 

espetáculo mais belo; o comerciante de minerais vê apenas o valor mercantil, 

não a beleza nem a natureza peculiar do mineral; ele não tem qualquer 

sentido mineralógico (MARX, 2015, p. 352-353, grifos no original).  

 

Mas, se a verdadeira riqueza humana é a formação integral das potencialidades 

criativas humanas, e, que, no entanto, na sociedade capitalista encontra-se invertida, por um 

lado na existência sensorial do trabalhador subsumida aos mais baixos níveis da sobrevivência 

imediata, e por outro, na extravagante exposição de um esteticismo fictício pelo capitalista, 

poderemos afirmar – e aqui faremos das palavras de Terry Eagleton (1993) as nossas – que a 

“vantagem do capitalista sobre o trabalhador é que [...] tendo alienado a sua vida sensível ao 

capital, ele é então capaz de recuperar vicariamente sua sensibilidade alienada pelo próprio 

poder do capital” (Ibid., p. 149). Contudo, “Se o trabalhador é devastado pela necessidade, o 

desocupado das classes altas é aleijado pela falta dela” (Ibid., Ibidem.).  

Então, como superar esta situação rumo à emancipação integral dos indivíduos? Marx 

e Engels (2007), n’A ideologia alemã já apresentavam tal possibilidade a partir das condições 

existentes: 

 

O comunismo não é para nós um estado de coisas [Zustand] que deve ser 

instaurado, um Ideal para o qual a realidade deverá se direcionar. Chamamos 

de comunismo o movimento real que supera o estado de coisas atual. As 

condições desse movimento [...] resultam dos pressupostos atualmente 

existentes (MARX, ENGELS, 2007, p. 38, grifos no original).  
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A atualidade do pensamento marxiano nos coloca que, para entendermos como o 

comunismo pode se desenvolver a partir da realidade capitalista, é necessária a apreensão do 

movimento histórico dialético característico deste modo de produção que, contempla – no 

mesmo bojo – o desenvolvimento das forças produtivas com tendência a uma crescente 

alienação transformada em realidades desumanizantes e o desenvolvimento das reais 

capacidades e potencialidades humanas. 

 

De acordo com o já exposto, é claro que a efetiva riqueza espiritual do 

indivíduo depende inteiramente da riqueza de suas relações reais. Somente 

assim os indivíduos singulares são liberados das diversas limitações 

nacionais e locais, são postos em contato prático com a produção (incluindo 

a produção espiritual) do mundo inteiro e em condições de adquirir a 

capacidade de fruição dessa multifacetada produção de toda a terra (criações 

dos homens). A dependência multifacetada, essa forma natural da 

cooperação histórico-mundial dos indivíduos, é transformada, por obra dessa 

revolução comunista, no controle e domínio consciente desses poderes, que, 

criados pela atuação recíproca dos homens, a eles se impuseram como 

poderes completamente estranhos e os dominaram (MARX; ENGELS, 2007, 

p. 41, grifos no original).  

 

Portanto, para Marx (2015) “a objetivação da essência humana, tanto do ponto de vista 

teórico quanto do prático, é necessária tanto para fazer humanos os sentidos do homem como 

para criar sentido humano correspondente a toda riqueza do ser humano e natural” (Ibid., p. 

353, grifos no original). Ou seja, “a coincidência entre a altera[ção] das circunstâncias e a 

atividade ou automodificação humanas só pode ser apreendida e racionalmente entendida 

como prática revolucionária” (MARX; ENGELS, 2007, p. 534, grifos no original).  

De fato, esta colocação de Marx e Engels (2007) traz impressa a crítica radical ao 

âmbito da estética, posto que não coadune com a contraposição mecânica entre a razão e a 

sensibilidade humanas, justamente porque tanto estas como as outras faculdades só 

constituem significação concreta na totalidade da consciência no dinamismo psíquico.  

A título de exemplo, nas análises vigotskianas concedidas à questão da relação entre 

pensamento e fala, o autor assinala que o emprego de signos suscita transformações que 

ultrapassam o âmbito da função específica na qual ocorre, rearticulando integralmente o 

psiquismo (MARTINS, 2013). 

 

Da mesma forma que a utilização de uma ou outra ferramenta determina 

todo o mecanismo da operação de trabalho, assim também a natureza do 

signo utilizado constitui o fator fundamental do qual depende a construção 



62 

 

de todo o processo. A relação mais essencial que subjaz na estrutura superior 

é a forma especial de organização de todo o processo, que constrói graças à 

introdução na situação de determinados estímulos artificiais que cumprem o 

papel de signos (VYGOTSKY, 1995, p. 123 apud MARTINS, 2013, p. 70).  

 

Dentre as constatações deste excerto, Lígia Márcia Martins (2013), nos afirma que os 

atos do ser social “requerem, mais decisivamente, ora certos domínios, ora outros – fato que 

nos obriga a constatar que é a riqueza dos vínculos da pessoa com a realidade física e social o 

motor de seu desenvolvimento psicológico” (Ibid., p. 71). Por conseguinte, “O pensamento 

teórico, por incorporar o pensamento empírico, possibilita a apreensão da identidade do 

fenômeno, daquilo que ele é [...]. Sendo assim, consiste na base real da verdadeira imaginação 

e dos atos criativos” (Ibid., p. 209). Apesar disso, para que o conhecimento artístico possa 

apresentar-se sensivelmente à consciência, necessita, pois, que as ideias estéticas assumam 

uma forma particular.  

Com efeito, o conhecimento artístico e o conhecimento estético têm como objeto de 

estudo a mesma realidade objetiva geral, no entanto, isso não infere que ambos apreendam 

esta realidade da mesma maneira (KONDER, 2013). 

 

1.3 A PROBLEMÁTICA DA ESTÉTICA 

 

O difícil não é compreender que a arte grega e a epopeia se achem 

ligadas a certas formas de desenvolvimento social, mas que ainda 

possam proporcionar gozos estéticos e sejam consideradas em certos 

casos como norma e modelo inacessíveis. Karl Marx, [1859] 2008 

 

Enfrentando a questão colocada por Marx (2008), Lukács21, entre os anos 1931 e 1933, 

no então Instituto Marx-Engels-Lenin, em Moscou, investigou ao lado de Mikhail 

Alexandrovicht Lifschitz (1905-1983)22 – com quem já nos anos de 1930, constituíra uma 

expressiva parceria intelectual – as concepções estéticas de Marx e Engels.  

Ambos partiam da seguinte hipótese de trabalho: embora Marx e Engels não tivessem 

de fato, elaborado uma estética, poder-se-ia extrair os fundamentos de uma teoria de arte 

original do conjunto da obra destes autores – que “não fosse tributária dos grandes sistemas 

 
21 Sobre o período de Lukács na URSS ver KONDER, 2013.  
22 Filósofo e crítico de arte russo. Produziu textos de teoria e crítica que são marcos no âmbito da análise 

marxista da arte. Preparou e editou em 1933, uma antologia de textos de Marx e Engels, (valendo-se de muitos 

inéditos até então) – a primeira deste gênero que se publicou.  



63 

 

estéticos precedentes (ainda que os recuperasse mediante a célebre superação dialética)” 

(NETTO, YOSHIBA, 2010, p. 08, grifos no original). Como é sabido, coube a Lukács a 

exploração “fecunda e intensiva dessa hipótese que, ao cabo de longa maturação, derivou na 

monumental Estética [...] [Estética I: A peculiaridade do estético]” (Ibid., Ibidem.). Cabe 

frisar aqui que, para esta empreitada monumental, Lukács encontrava-se sob o significativo 

impacto da descoberta dos textos dos Manuscritos econômicos-filosóficos de 1844 (MARX, 

2015), como tantas vezes recordou – e registrou em 1967, no Posfácio à nova edição de 

História e consciência de classe:  

 

[...] do efeito transformador que produziu em mim as palavras de Marx sobre 

a objetificação como propriedade material primária de todas as coisas e 

relações. A isso se somava a compreensão, já mencionada, de que a 

objetificação é um tipo natural – positivo ou negativo, conforme o caso – do 

domínio humano no mundo, ao passo que a alienação representa uma 

variante especial que se realiza sobre determinadas circunstâncias sociais. 

Com isso, desmoronavam definitivamente os fundamentos teóricos daquilo 

que fizera a particularidade de História e consciência de classe. O livro se 

tronou inteiramente alheio a mim, do mesmo modo que meus escritos de 

1918-19. Se quero realizar o que tenho teoricamente em mente, então tenho 

de recomeçar tudo desde o princípio (LUKÁCS, 2003, p. 46, grifos no 

original).  

 

Ao considerar a prioridade ontológica da objetivação, Lukács (2003) coloca em 

questão a tese hegeliana que identificava objetividade com exteriorização da subjetividade 

(mais precisamente da consciência-de-si), conforme nos explica Nicolas Tertulian (2013):  

 

Objetividade (Gegenständlichkeit) e objetivação (Vergengenständlichung) 

são, no entanto, duas coisas distintas. Lukács se dá conta de que cometeu um 

erro grave ao identificar a objetividade com a objetivação das coisas por um 

sujeito. Além disso, “objetivação” está longe de ser sinônimo de “alienação” 

ou “reificação”, dado que numerosas atividades oriundas das objetivações 

não possuem um caráter alienante. A objetividade possui uma existência 

independente de todo ato de objetivação (TERTULIAN, 2016, p. 192, grifos 

no original). 

 

Logo, os Manuscritos econômicos-filosóficos de 1844 (MARX, 2015) constituíram o 

fundamento teórico que orientaria a produção intelectual de Lukács a partir de então. Nesta 

inflexão ontológica e materialista, o filósofo estudaria a arte, investigando a função dessa 

objetivação do gênero humano no processo de formação do ser social, bem como, o seu papel 

na luta emancipatória. Coloquemos aqui para o entendimento desta inflexão do pensamento 
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lukacsiano, duas observações de Celso Frederico (2013): a primeira acerca da concepção 

marxiana sobre a arte como desdobramento do trabalho.  

 

A centralidade do conceito de práxis ilumina as incursões estéticas de Marx 

a partir de 1844 e estabelece uma intransponível fronteira com as tradições 

oriundas do idealismo e do materialismo vulgar. 

A dialética idealista de Hegel é posta com os pés no chão: a arte não é 

manifestação do Espírito, e sim criação material dos homens. O 

materialismo empirista de Feuerbach, por sua vez, é deixado para trás: a 

beleza não reside nos objetos, na natureza; ela, ao contrário, é o resultado da 

atividade humana (FREDERICO, 2013, p. 53-54). 

 

E a segunda observação: na linha de raciocínio esboçada por Marx (2015) em seus 

Manuscritos econômicos-filosóficos de 1844, “Lukács defendeu a radical historicidade da 

arte, da receptividade estética, dos objetos artísticos e dos sentidos humanos” (FREDERICO, 

2013, p. 118, grifos no original). De acordo com esclarecimentos do próprio Lukács (1966a), 

redigidos no Prólogo da primeira parte de sua Estética23, suas investigações “são de natureza 

filosófica”, centrando-se em questões sobre “que formas, relações, proporções etc., 

específicas recebe na positividade estética o mundo das categorias, comum a todo reflexo?” 

(Ibid., p. 22). Dito de outro modo, Lukács (1966) dedica-se em “uma excepcional análise 

marxista” para apreender “a gênese do fenômeno estético na fenomenologia do espírito 

humano” (TERTULIAN, 2016, p. 62). Para tanto, retoma – como em sua Ontologia (2013) – 

a tese marxiana exposta nos Grundrisse (2011):  

 

A anatomia do ser humano é uma chave para a anatomia do macaco. Por 

outro lado, os indícios de formas superiores nas espécies animais inferiores 

só podem ser compreendidos quando a própria forma superior já é 

conhecida. Do mesmo modo, a economia burguesa fornece a chave da 

economia antiga etc. Mas de modo algum à moda dos economistas, que 

apagam todas as diferenças históricas e veem a sociedade burguesa em todas 

as formas de sociedade (MARX, 2011, p. 58). 

 

Assim, Lukács (1966; 1967) busca demonstrar que a atividade estética humana “foi 

precedida, geneticamente, de todo um devir, que existe uma ‘pré-história’ de seu 

aparecimento e uma estratificação progressiva de suas qualidades constitutivas. Sua tarefa 

 
23 Na presente tese foi utilizada a edição em língua espanhola da Estética I, traduzida por Manuel Sacristán. 

Composta de quatro volumes, a edição não corresponde à estrutura original da obra de Lukács, sendo, todavia, 

por ele autorizada. Cabe esclarecer ainda que a versão em língua portuguesa das citações aqui referenciadas é de 

nossa responsabilidade. 
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descritiva parece com uma verdadeira arqueologia do sentimento estético” (TERTULIAN, 

2008, p. 202, grifos no original). Nesse sentido, a análise de Nicolas Tertulian (2008), em 

uma coletânea de ensaios sobre o itinerário do pensamento estético lukacsiano, nos esclarece 

como o “método genético-ontológico” de Lukács demonstraria a correlação necessária entre 

as propriedades da atividade artística e o seu aparecimento numa certa etapa do 

desenvolvimento histórico do ser social – o excerto é extenso, mas vale a pena trazê-lo aqui: 

 

Lukács não pensa nunca em dissimular que, entregando-se à análise das 

origens da atividade estética, tem constantemente em vista o termo ad quem 

de seu desenvolvimento, isto é, a arte em suas formas evoluídas, 

cristalizadas de maneira autônoma. [...] estima poder reconstituir a gênese da 

atividade artística a partir do plasma indiferenciado da vida primitiva, 

estudando as articulações sucessivas dos diversos tipos de atividade 

espiritual, calculando sua evolução ulterior e suas formas que chegam à 

maturidade. Tal método genético-ontológico apresenta, efetivamente, 

vantagens enormes em relação aos métodos clássicos da teoria do 

conhecimento. [...] As propriedades constitutivas da arte e do fato estético 

apresentam, numa tal perspectiva vertical, um relevo e uma profundidade 

bem diferentes; adquire um coeficiente de necessidade que as análises 

estritamente epistemológicas do idealismo filosófico estavam longe de poder 

assegurar-lhes. [...]. Sem dúvida, apesar da amplitude de suas análises, não 

se propõe de modo algum, uma reconstituição histórica das origens da arte. 

Não procura utilizar o material histórico senão para recortar, em seu tecido, 

uma série de variações qualitativas: os momentos cruciais; as mutações 

decisivas, as clivagens no devir das formas do espírito. Com base 

estritamente histórica, a finalidade das análises é categorial (TERTULIAN, 

2008, p. 202-203, grifos no original). 

 

Então, fica-nos, bem esclarecido que, o método da Estética de Lukács (1966; 1967) é 

uma contraposição ao método empregado por Kant em sua Crítica da faculdade de julgar 

(1790/2019) – incluindo aí as suas outras duas Críticas (Crítica da razão pura [1781] e 

Crítica da razão prática [1788]) – que consideravam as atividades humanas (científicas, 

estéticas ou práticas) como faculdades apriorísticas do espírito humano. Portanto, fiel à sua 

inflexão ontológica a partir dos Manuscritos (MARX, 2015), em consonância com o conjunto 

da obra marxiana, cujo papel decisivo do trabalho constitui o devir do “ser” do homem em 

humano, Lukács (1966; 1967) refuta a tese kantiana de que a atividade estética – a produção 

do belo ou o “instinto do belo” – seja uma faculdade ou um dom inato. 

Não podemos deixar de observar aqui que na educação escolarizada a atividade 

estética é permeada por esta concepção idealista da arte, que desconsidera tanto o artista 

quanto o educando e o educador como subjetividades imbrincadas nas relações sociais de 
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produção, como bem destaca o artigo de Ronaldo Reis e Luciana Requião – Para uma crítica 

da educação estética no Brasil – publicado na 36ª Reunião Nacional da Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), realizada em 2013:  

 

É de domínio público a noção do senso comum que associa o trabalho 

artístico, ao lazer, ao entretenimento e ao ócio, e que a mesma se estende a 

quem dela usufruí e, principalmente, a quem produz. É sabido que tal 

conceito da atividade artística como não produtiva (ou que não gera renda) 

apenas reforça a ideia do senso comum de que o trabalho de arte se funda 

numa espécie de “inspiração divina” o “dom” velando a sua materialidade 

concreta alimentando a dissociação entre o trabalho de arte e o trabalho em 

geral. Assim, o artista é visto como aquele ser que difere dos demais por 

dominar certas habilidades ou pelo seu “talento”, e o fetiche que envolve sua 

imagem e sua atividade profissional acaba por ocultar suas necessidades 

humanas e suas condições reais de produção. Nesse sentido, noções vulgares 

como “dom” ou “talento” etc. encobertam os processos concretos de 

produção artística desde a sua aprendizagem até o momento em que o 

produto artístico é consumido como mercadoria pelo público (REIS, 

REQUIÃO, 2013, s. p.). 

 

Com efeito, a incursão teórica lukacsiana (1966; 1967) centrar-se-á em investigar a 

formação e o desenvolvimento histórico das categorias comuns às diversas formas de 

atividades do ser social nas esferas científicas, estéticas ou cotidianas. Atento a isso, 

“reconstitui, por um mergulho nas profundezas da história, as etapas sucessivas da formação 

da consciência humana” (TERTULIAN, 2008, p. 204). Daí a prioridade ontológica do ser já é 

exposta nas palavras iniciais proferidas por Lukács (1966a) no Prólogo de sua Estética: 

 

Para o materialismo, a prioridade do ser é, antes de tudo, a constatação de 

um fato: pode haver um ser sem consciência, mas não há consciência sem 

ser. Mas, disso não se segue uma subordinação hierárquica da consciência ao 

ser. Ao contrário: essa prioridade e seu reconhecimento concreto, teórico e 

prático, por parte da consciência, finalmente cria a possibilidade de que a 

consciência realmente domine o ser. O simples fato do trabalho ilustra isto 

de modo mais conclusivo (LUKÁCS, 1966a, p. 19).  

 

Assim, Lukács (1966; 1967) retoma nas obras marxianas que o trabalho, enquanto 

forma seminal de relacionamento entre o homem e a natureza, já pressupõe um reflexo correto 

dos elementos que compõem a realidade – relação sujeito e objeto, sendo, pois, a base das 

diferentes formas de consciência (de reflexos).  
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O animal dá forma apenas segundo a medida e a necessidade da species a 

que pertence, enquanto que o homem sabe produzir segundo a medida de 

cada species e sabe aplicar em toda parte a medida inerente ao objeto; por 

isso, o homem dá forma também segundo as leis da beleza.  

Precisamente por isso, só na elaboração do mundo objetivo o homem se 

prova realmente como ser genérico. Esta produção é a sua vida genérica 

operativa. Por ela, a natureza aparece como obra sua e sua realidade. O 

objeto do trabalho é, portanto, a objetivação da vida genérica do homem, na 

medida em que ele se duplica não só intelectualmente, como na consciência, 

mas também operativamente (werktätig), realmente, e contempla-se por isso 

num mundo criado por ele (MARX, 2015, p. 313, grifos no original, negritos 

nossos).  

 

Desse modo, o fenômeno artístico – assim como o trabalho – enquanto “objetivações 

do gênero humano” aparecem nos Manuscritos econômicos-filosóficos de 1844 (MARX, 

2015), como atividades que evidenciam a capacidade criadora do homem. Uma prática 

vinculada, portanto, a dimensão de um ser histórico-social ativo e criador. Nas palavras de 

Lukács (1966a, p. 24): “do mesmo modo que o trabalho, que a ciência e que todas as 

atividades sociais do homem, a arte é um produto da evolução social, do homem que se faz 

homem mediante o seu trabalho”. Por conseguinte, o filósofo afirma o caráter imanente da 

arte enquanto forma de expressão forjada nas e pelas atividades humanas:  

 

A estrutura categorial objetiva da obra de arte faz com que todo movimento 

da consciência para o transcendente, tão natural e frequente na história do 

gênero humano, se transforme de novo em imanência ao obrigar-lhe a 

aparecer como o que é, como elemento de vida humana, de vida imanente, 

como sintoma de seu ser-assim de cada momento (LUKÁCS, 1966a, p. 28). 

 

Por esse ângulo, Lukács (1966a), nos revela que a arte tem a sua gênese relacionada ao 

processo histórico, paulatino e dialético de formação e desenvolvimento do ser social 

enquanto resposta às necessidades elementares impostas pela realidade da vida cotidiana dos 

indivíduos. Justamente por isso, nos primórdios do desenvolvimento humano, a arte esteve 

imersa na compreensão transcendental desta realidade, unida, pois, aos aspectos místicos.  

 

Na vida cotidiana, desejos e satisfações são centrados de acordo com o 

indivíduo: por um lado, nascem de sua existência individual, real e particular 

e, por outro, são orientados para a satisfação real, prática, de desejos 

pessoais concretos. Não há dúvida de que a conformação artística nasceu 

originalmente desse terreno. O adorno do homem – seja objeto 

independente, seja pintura do próprio corpo –, uma dança primitiva, um 

canto etc. do período mágico, baseia-se em sua real intenção no desejo 

pessoal de um homem concreto ou de um grupo não menos determinado em 
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que cada homem é pessoal e está diretamente interessado no sucesso da 

atividade. O antropomorfismo mágico, religioso, simplesmente mantém essa 

ligação de satisfação – real ou imaginária – com os desejos do indivíduo 

como indivíduo ou como membro de um coletivo específico (LUKÁCS, 

1966a, p. 254-255). 

 

Vale dizer que esta afirmação empreendida por Lukács (1966a) coaduna com aquela 

de Ernest Fischer, publicada em 1959, em A necessidade da arte: 

 

Podemos concluir que, com evidência cada vez maior, a arte em sua origem 

foi magia, foi um auxílio mágico à dominação de um mundo real 

inexplorado. A religião, a ciência e a arte eram combinadas, fundidas, em 

uma forma primitiva de magia, na qual existiam em estado latente, em 

germe. Esse papel mágico da arte foi progressivamente cedendo lugar ao 

papel de clarificação das relações sociais, ao papel de iluminação dos 

homens em sociedades que se tornavam opacas, ao papel de ajudar o homem 

a reconhecer e transformar a realidade. Uma sociedade altamente 

complexificada, com suas relações e contradições sociais multiplicadas, já 

não pode ser representada à maneira de mitos (FISCHER, 1971, p. 19).   

 

Todavia, Fischer (1971) esclarece que apesar da arte, nos primórdios da humanidade, 

servir ao homem como um instrumento mágico para o domínio da natureza e nas relações 

sociais, seria errôneo explicá-la exclusivamente por este único elemento. Teríamos entre 

outros, a função de conferir poder: sobre a natureza, sobre os inimigos, sobre o parceiro nas 

relações sexuais, sobre a realidade, “poder exercido no sentido de um fortalecimento da 

coletividade humana” (Ibid., p. 45). 

Mas, vale a pena repetir Lukács (1966a, p. 265): “essa heterogeneidade da gênese não 

significa em momento algum o fechamento hermético dos diversos momentos, e ainda menos 

chega a impedir que a unidade estética se constitua histórica e posteriormente”. E justamente 

nesta questão precisaremos incluir uma observação do próprio Lukács (1966a) acerca das 

dificuldades em esclarecer as ambiguidades no processo de diferenciação entre as formas de 

reflexo da realidade objetiva, sobretudo as do campo estético, já que tal dificuldade se 

amplifica exatamente porque “as primeiras formas de expressão do reflexo científico e 

filosófico da realidade apresentam-se intensamente mescladas com elementos estéticos” 

(Ibid., p. 227). Além do fato de que estes elementos “procedem sem dúvida diretamente do 

período mágico, no qual as tendências mais tarde diferenciadas apareciam ainda 

indissoluvelmente unidas” (Ibid., p. 227-228). 
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Pense na poesia oriental antiga, na qual essa tendência essencialmente 

inorgânica foi preservada por um longo tempo. Mas mesmo na Grécia, onde 

a separação do conteúdo e até a objetividade foram constituídas em um 

período relativamente cedo, encontramos frequentemente produções 

científicas ou filosóficas escritas em linguagem poética e, às vezes, com 

intuição poética autêntica; tais são os poemas filosóficos dos pré-socráticos, 

ou os primeiros diálogos de Platão (LUKÁCS, 1966a, p. 227-228). 

 

Lukács (1966a) nos lembra ainda que, ao menos conceitualmente, é mais inteligível 

estabelecer a distinção entre o princípio estético e o científico – em seu tronco comum de arte 

e magia, ou religião. Pois, no primeiro caso – estético e científico – contrapõem-se os modos 

“desantropomorfizador e antropomorfizador do reflexo da realidade” (Ibid., p. 232). Já no 

segundo caso – arte, magia, religião – por tratar-se de variedades da antropomorfizacão, sem 

dúvida contrapostas em seus princípios últimos, “mas que na prática seguiram unidas durante 

milênios, e cuja separação, também por ser um processo muito lento, contraditório e irregular, 

discorre, para a própria arte, com muita problemática e com crises internas” (Ibid., Ibidem.).  

Assinalamos aqui que embora a arte e a religião reflitam o mundo de modo 

antropomorfizado – pois, nestes complexos além do homem ser o componente central, o 

reflexo também se dá por meio da consciência humana, do envolvimento da subjetividade do 

ser social –, todavia, temos aí uma diferença elementar: o antropomorfismo da arte é 

imanentista, isto é, a arte expressa o mundo como fruto do processo histórico do ser social, 

mesmo quando apresenta temáticas religiosas, já o antropomorfismo da religião é 

transcendental, pois, capta-se um mundo além do humano, exigindo, muitas vezes, um 

rompimento com o ser social concreto (LUKÁCS, 1966a). 

Contudo, para investigarmos as formas de reflexo da realidade objetiva, devemos 

atentar para o fato de que em quaisquer das formas selecionadas a referência será sempre a 

mesma realidade objetiva: 

 

Se queremos estudar o reflexo na vida cotidiana, na ciência e na arte, 

interessados por suas diferenças, temos sempre que recordar claramente que 

essas três formas refletem a mesma realidade. No idealismo subjetivo nasce 

a ideia de que as diversas espécies de ordenação humana do reflexo se 

referem a outras tantas realidades autônomas produzidas pelo sujeito, as 

quais não têm entre si contato algum (LUKÁCS, 1966a, p. 35).  

 

No momento, interessados, pois, nas especificidades inerentes à formação do reflexo 

artístico, destacamos que Lukács (1966a) coloca a arte como uma objetivação configurada de 
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modo mais tardio em relação à ciência no desenvolvimento do ser social, já que a própria luta 

pela sobrevivência impulsionaria, inevitavelmente, ao avanço do conhecimento objetivo da 

natureza, por mais rudimentar que isto possa nos parecer hoje em dia. Pensemos, por  

exemplo, na idade da pedra, cuja busca por seixos adequados já implicava um princípio de 

reflexo da realidade – de onde nasce a ciência – porque ali o homem já precisava de uma certa 

“capacidade de abstração, de generalização de experiências de trabalho, para ultrapassar as 

impressões subjetivas, pouco ordenadas, para poder apreciar claramente a conexão entre a 

forma de um seixo e sua adequação para determinada ação” (Ibid., p. 219). Porém, neste nível 

é ainda impossível que se produza um princípio de arte, porque para tanto faz-se necessário 

“que a pedra seja esculpida ou polida, transformada em ferramenta pela mão humana; [...] 

pois a técnica utilizada talvez não permita nem mesmo a recepção inconsciente de motivos 

artísticos senão em um nível relativamente alto” (Ibid., Ibidem.). Ou seja, o princípio da arte 

exige além do alcance de um nível de desenvolvimento dos próprios instrumentos, o 

desenvolvimento das capacidades humanas indispensáveis à produção e ao uso destes mesmos 

instrumentos. 

 

O reflexo científico, por mais que se reduza frequentemente a problemas 

particulares, deve sempre esforçar-se por abordar toda a possibilidade da 

totalidade extensiva e intensiva das determinações gerais de seu objeto 

estudado em cada caso. Em vez disso, o reflexo estético se orienta imediata e 

exclusivamente a um objeto particular (LUKÁCS, 1966a, p. 249).  

 

Dito de outra maneira, “o conhecimento científico se dá no plano da universalidade. Já 

a categoria central da estética, segundo o marxista Lukács, é a particularidade” (KONDER, 

2013, p. 140, grifos no original). Disso coloca-se em tela que, embora ciência e arte figurem 

como produtos das necessidades do ser social – voltarem-se a este mesmo ser social –, ambas 

mantêm peculiaridades. Lukács (1966a, p. 154), nos afirma que, na medida do possível, a 

ciência empenha-se em apreender o objeto e suas relações, evitando “a penetração de atitudes 

antropomorfizadoras que deformam a objetividade na captação da realidade”, pois, no campo 

científico, o caráter de imanência, exige à conceituação, a verificação, a comprovação, a 

negação, a superação etc.  

 

[...] o reconhecimento de leis da realidade em si, independentes da 

consciência humana, se converte aqui em veículo da consciência da 

consecução da liberdade do homem, de sua liberdade como penetração 



71 

 

intelectual nas forças reais objetivas que apenas pode ter mediante um 

conhecimento adequado, para desmascarar aquelas outras forças imaginárias, 

inconscientemente produzidas pelo homem mesmo e que este não poderá 

superar senão mediante tal esclarecimento da sua essência (LUKÁCS, 

1966a, p. 184). 

 

Em síntese, como nos diz Nicolas Tertulian (2008), esta intenção de refletir a realidade 

“de modo tão adequado quanto possível, as propriedades e relações dos fenômenos, a 

purificação dos conhecimentos de todo traço de subjetividade [...] conferem a ciência o 

caráter de reflexo desantropomorfizante do mundo” (Ibid., p. 205, grifos no original). Já no 

caso específico da arte, como nos indica Lukács (1966a, p. 258), enquanto um reflexo 

antropomorfizador da realidade, “por sua natureza, não deve perder nunca o contato imediato 

com a percepção sensível do mundo, se quiser ser estético; suas generalizações se realizam no 

marco da sensibilidade humana [...]”. Logo, a arte é entendida não somente como um meio de 

conhecer o mundo exterior – como almejava Hegel (1999)24 – mas também como um fazer, 

que permite ao homem formar-se ontologicamente. “Além do aspecto cognitivo, a arte é um 

meio de projeção dos anseios subjetivos que ultrapassam a realidade imediata” 

(FREDERICO, 2013, p. 45). É oportuno dizer que, para Marx (2015), a arte não supera o 

trabalho e nem é superada por qualquer outra forma de objetivação do ser social, posto que as 

objetivações humanas não comportem uma hierarquia, como na estrutura postulada pelo 

sistema filosófico hegeliano.  

Como bem observa Sanchez Vázquez (2011), o idealismo hegeliano, ainda que 

vislumbre a relação entre o estético e o humano, “depreende-se de sua estética, em última 

instância, que a arte se faz pelo homem, mas não para o homem” (Ibid., p. 55, grifos no 

original). Pois, também ali “o estético ganha um sentido transcendente, e, ainda que a arte seja 

uma atividade humana, não é, em última instância, senão uma fase do desenvolvimento do 

Espírito Absoluto” (Ibid., Ibidem.). Ainda neste ponto, Lukács (1966a) destaca que: 

 

A arte é em todas as suas fases um fenômeno social. Seu objeto é o 

fundamento da existência social dos homens: a sociedade em seu 

intercâmbio com a natureza, mediado, naturalmente, pelas relações de 

 
24 Conforme FREDERICO (2013), se opondo ao romantismo irracionalista, que submete a arte além dos limites 

da razão, como ao criticismo kantiano, que concebe a arte como um interesse desinteressado, Hegel colocava a 

arte como o primeiro estágio da afirmação do Espírito Absoluto, a ser superada, na sequência, pela religião e 

pela filosofia. Assim sendo, a arte se fixa como uma forma de conhecimento rumo à consciência do Absoluto a 

partir do sensível. 
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produção, pelas relações dos homens entre si, mediadas por essas 

(LUKÁCS, 1966a, p. 261). 

 

Com esta concepção histórica-materialista-dialética, Lukács (1966a) põe em relevo 

que para a configuração e desenvolvimento do complexo artístico – tanto quanto do complexo 

científico –, conferiu-se ao ser social uma divisão social do trabalho, de modo a tornar ainda 

mais intensos estes processos de reflexo, e por conseguinte, também uma divisão dos sentidos 

humanos. Ou seja, a divisão social do trabalho impeliu o ser social – em função do 

aperfeiçoamento da atividade de trabalho que desenvolve – a especializar da mesma maneira 

o seu próprio corpo, priorizando um determinado sentido em detrimento de outros. E é 

justamente esta mesma especialização, segundo Lukács (1966a), que promove a constituição 

das diversas artes. 

 

A natureza antropomorfizadora do reflexo estético tem, por sua parte, como 

consequência, que a diferenciação em espécies e subespécies (artes, gêneros) 

está ligada à possibilidade de desenvolvimento dos sentidos humanos, 

entendidos, é claro, no sentido mais amplo. Por mais que tenhamos que nos 

opor à mecânica independência dos sentidos, à maneira de Fiedler25, e ainda 

mais tarde mostraremos que o desenvolvimento estético de cada sentido 

procede ao reflexo universal da realidade, é necessário sublinhar 

resolutamente, no entanto, que esse domínio da realidade pelo reflexo 

estético se desenvolve em cada direção de maneira autônoma, relativamente 

independente dos demais (LUKÁCS, 1966a, p. 258).  

 

Assim, antes de apontar para um empobrecimento da experiência frente à 

especialização de captação do mundo por meio da especialização de um determinado órgão do 

sentido, Lukács (1966a) nos mostra que para a formação e desenvolvimento do ser social, 

trata-se de um extraordinário processo de intensificação e enriquecimento da percepção 

humana. Marx (2015), em seus Manuscritos econômicos-filosóficos de 1844, também já 

abordara esta questão ao nos colocar que os objetos produzidos pelo trabalho humano – 

enquanto exteriorização das forças essenciais humanas – condensam e acrescentam 

determinadas características a estas mesmas forças. Como por exemplo, um objeto – uma 

peça escultórica – que se direcione, majoritariamente, ao sentido da visão e ao tato, apresenta 

 
25 Konrad Fiedler (1841-1895), crítico de arte alemão. Um dos responsáveis pela criação da Teoria da Pura 

Visualidade, a qual analisa a arte apenas pelo “olhar” artístico em detrimento da técnica ou ainda dos fatores 

sócio-políticos. A ele também pertence a tese de que só existiriam artes particulares, cada uma tributária de um 

dos específicos sentidos humanos. 
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características alusivas às forças subjetivas da visão e do tato, sendo, pois, uma conformação 

dessas forças essenciais humanas. 

 

[...] somente pela riqueza objetivamente desdobrada da essência humana é 

em parte produzida, em parte desenvolvida a riqueza da sensibilidade 

humana subjetiva – um ouvido musical, um olho para a beleza da forma, 

somente, em suma, sentidos capazes de fruição humana, sentidos que se 

confirmam como forças essenciais humanas. [...] (MARX, 2015, p. 352, 

grifos no original).  

 

Eis aqui um destaque importante ao nosso trabalho na Oficina de Cerâmica do IBC 

com pessoas cegas, pessoas com baixa visão e pessoas surdocegas, posto que a experiência 

estética por meio de determinados órgãos do sentido é um processo de expressão da 

subjetividade integral de cada uma destas pessoas. Vale inserir neste ponto, um excerto de 

pesquisa realizada por Virgínia Kastrup (2018) sobre as articulações entre a arte, a cegueira e 

o conceito de cognição inventiva a partir das práticas artísticas engendradas na Oficina de 

Cerâmica do IBC: 

 

Segundo a tese da especialização das modalidades sensoriais, defendida por 

Lederman e Klatzky (1993), cada modalidade sensorial é mais habilitada 

para o tratamento de certas propriedades dos objetos e menos habilitada para 

outras. Em razão de seu modo de exploração, o tato não tem bom 

desempenho na percepção espacial (forma, tamanho e cor), mas funciona 

com excelência na percepção de propriedades materiais. No entanto, é 

preciso destacar que o tato pode efetivamente chegar a um conhecimento da 

forma. Mesmo por um processo mais lento e mais laborioso que aquele da 

visão, o tato pode atingir, para tarefas de reconhecimento, resultados 

bastante semelhantes (com exceção do limite da cor), fazendo com que, em 

termos de produto final, a distinção entre tato e visão seja atenuada. O 

trabalho que acompanhamos na oficina de cerâmica consistia, em diversos 

momentos, em desenvolver uma percepção háptica com atenção, levando a 

perceber e mesmo a aprender a reconhecer formas através do tato 

(KASTRUP, 2018, p. 78). 

 

Tal observação acerca do desenvolvimento da percepção háptica dos alunos da 

OCIBC encontra eco na Estética de Lukács (1966; 1967) a partir das observações oriundas 

dos estudos de antropologia de Arnold Gehlen26, que nos traz descrições sumamente fecundas 

para o entendimento de que não existe uma separação, menos ainda uma autonomia absoluta, 

 
26 Arnold Gehlen (1904-1976), filósofo e sociólogo alemão. Um dos principais fundadores da Antropologia 

Filosófica moderna.  
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entre os sentidos humanos, ao contrário a cooperação entre a função dos sentidos é um fato 

constatado em inúmeras experiências27. 

No panorama das investigações sobre o processo de diferenciação do reflexo artístico, 

Lukács (1966a, p. 265) ocupa-se dos “elementos estruturais da produção artística”: o 

desenvolvimento das formas abstratas do reflexo artístico da realidade, que por si só não 

constituem a arte, mas que, no entanto, transformaram-se em seus elementos essenciais ao 

longo do tempo. Para explicitar que estes elementos guardam vínculos com a natureza – 

mundo exterior – e demonstrar como a arte afirmou sua autonomia a partir deles, Lukács 

(1966a) expõe as manifestações básicas que, estão presentes na própria natureza e que serão 

desenvolvidas como recursos peculiares da arte, sendo eles: o ritmo, a simetria, a proporção e 

a ornamentística.  

Dentre as formas abstratas do reflexo artístico, o ritmo28 é aquele que percebemos de 

modo mais nítido nas atividades de trabalho, embora se relacione muito antes aos elementos 

rítmicos da própria natureza, como por exemplo, o dia e a noite, as estações do ano, as fases 

da lua, o ritmo das marés, etc., além de pertencer a determinados fenômenos rítmicos na 

existência somática do homem, como na respiração, na palpitação, nos batimentos cardíacos, 

etc. “O ritmo é, pois, um elemento da existência fisiológica do ser vivo” (Ibid., p. 267).  

Porém, Lukács (1966a, p. 271) reforça que, o ritmo animal se desenvolve de um modo 

espontâneo, “porque constitui um elemento orgânico inato da existência animal”. Já o ritmo, 

especificamente, humano é desenvolvido e aperfeiçoado por meio da atividade consciente. E 

por mais que os hábitos humanos adquiridos no decorrer desta formação possam tornar-se 

“naturalizados”, como o ritmo da caminhada, “conserva sempre o acento correspondente: é 

adquirido e não inato”. Por exemplo, quando passamos por uma doença ou um acidente e 

novamente temos que aprender a andar (Ibid., Ibidem.). 

Mas, o ritmo que saí da esfera natural e passa à esfera social dá-se em função da 

atividade de trabalho. E mesmo que ainda não possamos falar de consciência estética – já que 

neste momento o ritmo tem como função facilitar a execução das atividades laborais, 

simplificando e cadenciando os movimentos durante tais atividades –, os seus rudimentos já 

se encontram ali, para nos períodos seguintes, quando nas próprias atividades de trabalho 

 
27 Ampliaremos esta discussão na seção 2.1 Defectologia: contribuições de Vigotski à educação de pessoas 

cegas e pessoas surdocegas. 
28 Lukács (1966a) nos apresenta os estudos de outros autores sobre o exame do ritmo nas atividades humanas, 

como por exemplo, Karl Bücher, Levy-Bruhl, Pavlov, Gordon Childe, Freud, entre outros. 
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certas formas de ritmos – com características artísticas – constituírem-se, por exemplo, nos 

cantos e em certos movimentos precursores da dança (LUKÁCS, 1966a). Conforme a 

diversificação do trabalho – ferramentas, técnicas e suas relações sociais – o ritmo descola-se 

da natureza, para as atividades cotidianas imediatas no processo de trabalho para daí migrar 

para os domínios do estético. Mas, agora, já estamos diante de uma manifestação da 

consciência humana, de verdadeira criação, onde encontraremos o ritmo nas danças, nas 

melodias das canções, nas rimas e métricas da poética, nas artes figurativas, no cinema. 

Do mesmo modo que o ritmo, a simetria e a proporção também – enquanto 

características do mundo objetivo – foram descobertas pelo homem por meio das atividades 

de trabalho. Como nos aponta Lukács (1966a), a simetria29 e a proporção aparecem, num 

primeiro momento, mais diretamente ligadas às experiências do homem com a natureza. E já 

aí convive lado a lado com seu oposto: a assimetria, como por exemplo, no próprio rosto 

humano. Cabe registrar que ao passar para o domínio do estético esta assimetria-simetria do 

rosto humano aparecerá em traços intensificados. Entretanto, por mais que a natureza 

apresente ao homem formações simétricas e proporcionais ou aquelas assimétricas, será a 

atividade de trabalho que trará estes elementos à consciência humana.  

 

Parece pouco verossímil que o homem ainda em devir, o homem que ainda 

não desenvolveu sua cultura de ferramentas e utensílios, fosse capaz de 

observar ou conceituar determinações tão complicadas, tão inacessíveis sem 

uma generalização relativamente intensa, como são a simetria ou a 

proporção. [...] a produção das ferramentas e utensílios mais primitivos 

impõem já um ato prático de atenção a proporção e a simetria. A experiência 

teve que mostrar ao homem que inclusive no caso primitivo da cunha, a 

utilidade máxima supõe uma observância, aproximada ao menos, de certas 

proporções entre o comprimento, a largura e a espessura (LUKÁCS, 1966a, 

p. 306).   

 

Assim como na natureza, a proporção também aparece nas atividades de trabalho, 

como por exemplo, nas produções artesanais, ainda que com uma função técnica e não 

artística. Lukács (1966a) observa que, no quesito das problemáticas referentes à proporção, a 

reflexão científica antecipa-se à estética, mas que de maneira nenhuma fora necessário que as 

práticas artísticas esperassem a teoria sobre a proporcionalidade. “Também aqui o mais 

provável é que um largo período de tentativas e erros com as proporções nos diversos ramos 

 
29 Aqui também Lukács (1966a) nos apresenta os estudos de outros autores sobre o exame da simetria nas 

experiências do homem com o mundo exterior, como por exemplo, Hegel, Engels, Fraz Boas, Weyl e Wölfflin. 



76 

 

da produção orientou a atenção até a proporcionalidade na vida orgânica e possibilitou a 

formulação de problemas razoáveis” (Ibid., p. 307).  

 

Em primeiro lugar, ocorre frequentemente que a prática artística, em seu 

processo de libertação da tutela religiosa e mágica, busca um apoio na 

ciência; [...]. Em segundo lugar – e este é o fundamento teórico mais 

profundo desta questão – o reflexo estético aparece, sem dúvida, na obra de 

arte objetiva em sua forma própria e pura, e desencadeia as correspondentes 

vivências no receptor da obra. Assim, ele se encontra equiparado e 

independente da reflexão científica do mundo. De acordo com as épocas, os 

gêneros artísticos e as personalidades dos artistas, esta intervenção do 

reflexo científico no processo criador será muito distinta, objetiva e 

subjetivamente; em determinadas artes, como na arquitetura, é impossível 

imaginar sequer a ausência daquela influência, como componente integrante, 

do processo criador (LUKÁCS, 1966a, p. 307). 

 

Ora, e como a proporção deixa de ser uma questão prática do trabalho para migrar à 

esfera do estético? A proporção necessita converter-se em força evocadora capaz de transmitir 

sentimentos ao receptor da obra. Aqui Lukács (1966a, p. 308) dialoga com uma contribuição 

kantiana: “Kant percebe corretamente que a linha fronteiriça deve ser buscada nas relações 

reais que subjazem a ambos os conceitos”: do “agradável” e do “belo”. Pois, o sentimento do 

agradável exige a presença real do objeto – a utilidade concreta de um objeto determinado – 

enquanto que a passagem ao estético supõe uma relação de desprendimento acerca dessa 

vinculação prática da vida cotidiana. Contudo, Lukács (1966a, p. 309) identifica que, por 

conta de seu idealismo subjetivo, Kant – “que não reconhece reflexo algum de uma realidade 

independente da consciência” – desemboca em rígidas contraposições: o sentimento de belo 

como indiferença total em relação à existência de seu objeto (§2 KANT, 2019, p. 100-101).  

“A vivência de toda ‘realidade artística’ contém necessariamente um momento de 

alusão à própria realidade ‘real’”, conforme nos adverte Lukács (1966a, p. 309). E por maior 

que seja a distância entre “as duas ‘realidades’, o desdobramento não desaparece nunca 

totalmente; na acepção por parte do sujeito receptor há sempre uma compreensão da correção 

do reflexo, correção em amplo sentido, não precisamente como uma fotografia” (Ibid., p. 

310). 

Podemos colocar que em uma vivência estética, por um lado, o indivíduo concentra-se 

exclusivamente na representação, colocando em suspenso o interesse prático imediato, mas, 

que por outro lado, esta vivência só poderá ter efeito verdadeiramente estético sobre ele, caso 
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seja capaz de lhe transmitir conteúdos evocativos, nos quais lhes possibilitem encontrar 

consigo mesmo e com seu mundo.  

 

Mesmo o receptor mais simples se apropria da arte em sua condição de 

homem inteiro: suas vivências, suas experiências de vida, etc., antes que a 

obra de arte exerça seu efeito sobre ele, são um pressuposto ineliminável de 

tal efeito, e a impressão realmente profunda, autenticamente estética da obra, 

torna-se posse irrevogável desse homem inteiro (LUKÁCS, 1966a, p. 307). 

 

Mas, vale dizer que, entre a satisfação puramente estética diante de uma obra de arte e 

o sentimento particular gerado pelos objetos materiais práticos da vida operam-se conexões e 

transições “extremamente fluídas, o que nos mesmos objetos podem desencadear em um 

mesmo homem uma escala de vivências que vai desde a satisfação pela utilidade até a 

evocação estética” (LUKÁCS, 1966a, p. 312), mostrando, “primeiro – contra Kant – que o 

útil e o estético não formam nenhuma contraposição metafisicamente rígida, e, segundo, um 

traço essencial do caráter estético de toda esta esfera” (Ibid., Ibidem.). Sinalizamos ainda que, 

que algumas artes, como a arquitetura, por exemplo, a síntese entre os dois elementos: 

utilidade e beleza, é exigência mister à sua constituição. E que mesmo o artesanato trafega 

entre estes dois pontos: em nosso caso na Oficina de Cerâmica do IBC, o trabalho de 

produção de peças utilitárias, por exemplo, não exime as questões referentes ao diálogo entre 

o útil e o belo. 

A proporcionalidade, como categoria abstrata, “como abstrato princípio de ordenação 

da vida orgânica artisticamente refletida”, como diz Lukács (1966a, p. 315), já se apresentava 

na Antiguidade, mas, “seu tratamento teórico e sua aplicação artística prática culminam no 

Renascimento, período no qual a conquista científica da realidade estava intimamente 

entrelaçada, objetiva e subjetivamente, com seu domínio artístico”. Logo, a “seção áurea30 

está intimamente relacionada com o problema da beleza, da representação bela da beleza do 

ser humano” (Ibid., Ibidem.). Mas, as investigações dos grandes artistas renascentistas 

interessavam-se pela proporcionalidade de “relevância artística a propósito dos mais diversos 

tipos de sujeitos humanos representados” (Ibid., Ibidem.). Mas, surge aqui uma questão de 

relevância filosófica: “pode expressar corretamente o essencial do ser humano – em uma 

ordem de representação – mediante a captação das proporções de sua aparência física?” 

 
30 Constante real algébrica irracional, utilizada pelo escultor grego Fídias (480 a.C.-430 a.C.) na concepção do 

Parthenon. Nas artes egípcia, grega e assíria da Antiguidade à seção áurea foi atribuído um sentido sagrado e no 

Renascimento, passou a ser por muitos considerada como a regra da beleza.  
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(LUKÁCS, 1966a, p. 315). Logo, o grande interesse dos artistas e pensadores do período 

renascentista centra-se em torno deste problema. Para Lukács (1966a), as reflexões teóricas de 

Albrecht Dürer (1471-1528) são emblemáticas diante da complexidade do tema, pois traziam 

à tona a questão ontológica fundamental do ser orgânico: 

 

Seria um erro acreditar que a proporcionalidade é uma categoria por assim 

dizer local, especial, exclusiva das artes figurativas. Nelas aparece sem 

dúvida sua forma própria e originária, porque o exatamente medido se põe 

em uma relação dialética com o orgânico, antes de tudo com o corpo 

humano. Mas este problema desempenha em todas as artes um papel 

importante em um sentido não literal, embora não casualmente não literal 

(LUKÁCS, 1966a, p. 321).  

 

Além do mais, “por trás de todas as questões de proporcionalidade encontram-se os 

problemas de concepção do mundo: as do criador artístico e da sociedade na qual e para a 

qual nascem suas obras” (LUKÁCS, 1966a p. 321). Por isso, nos diz Lukács (1966a): “não 

nos assustará já que o próprio Aristóteles coloque problemas da proporção no centro de sua 

ética. [...] O centro metodológico de sua ética resulta por ser um problema de justa proporção” 

(Ibid., p. 321-322). Podemos até pensar que, neste caso da ética aristotélica, a proporção seja 

apenas uma mera metáfora. Porém, faz-se necessário ater-nos ao fato de que naquele contexto 

a “beleza é uma categoria central na vida e na arte: nem na vida nem na arte pode a beleza 

construir com valores estéticos ou éticos de natureza fugaz e relativa” (Ibid., p. 322), pois, a 

beleza “tem que determinar essencialmente a estrutura do homem”. Se esta determinação não 

é transcendente, se não é um mero eco prestado a um “além”, então esta estrutura “tem que 

significar uma harmonia, imanente ao homem, entre relações e situações terrenas”, já que 

“representam a visualização da harmonia de sua estrutura física, à relação de harmonia de 

suas capacidades intelectuais e morais” (Ibid., Ibidem.). Neste ponto Lukács (1966a), já nos 

coloca que a resposta à questão apresentada acima se relaciona intimamente à fixação do 

lugar da beleza no sistema da estética e que independente do andamento que possamos dar a 

esta questão,  

 

[...] uma vez alcançado o estágio mais alto de consideração estética, é claro 

que está confirmado, consciente ou inconscientemente, a essência 

antropomorfizadora do reflexo.  [...] O reflexo estético, mesmo em seus 

modos abstratos de manifestação, é, como temos visto, uma reprodução o 

mais fiel possível à realidade objetiva [...]. Mas devemos indicar que o 

reflexo antropomorfizador no estético não é um simples comportamento 
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subjetivo, ao contrário, é determinado nessa direção por seu objeto: pela 

sociedade em seu metabolismo com a natureza, mediada pela peculiaridade 

das relações de produção determinadas pelo próprio metabolismo 

(LUKÁCS, 1966a, p. 323).  

 

Assim, em épocas de intensificação da tendência antropomorfizadora, a beleza se 

converte em categoria regente das práticas artísticas, e a vinculação com as dimensões e as 

proporções torna-se excessivamente íntima: “foi assim que aconteceu no helenismo clássico e 

no Renascimento” (Ibid., p. 325). Já em épocas, que por motivos socialmente diversos e 

muitas vezes contrapostos, produzem-se tendências cujas referencialidades da arte para o 

homem podem mitigar-se consideravelmente:  

 

[...] foi assim que ocorreu em muitos períodos da arte oriental, cujos motivos 

que levaram nesse sentido eram de natureza religioso-teleológica, e também 

na arquitetura moderna, na qual exerce uma pressão irresistível, em primeiro 

lugar, sobre o problema do mais-valor da terra nas grandes cidades 

(LUKÁCS, 1966a, p. 325-326).  

 

Passemos agora a ornamentística – uma das formas mais características da atividade 

estética. Aqui também verificamos a fluidez entre a atividade utilitária e a atividade estética, 

pois, um longo período histórico fez-se necessário para que “as regularidades e os 

paralelismos descobertos durante o processo de trabalho primitivo adquirissem a autonomia 

da atividade ornamental propriamente dita” (TERTULIAN, 2008, p. 220).  

 

A ornamentística pode, segundo isso, descrever-se como uma formação 

fechada em si mesma, estética, com intenção evocativa, e cujos elementos 

construtivos são as formas abstratas de reflexo, o ritmo, a simetria, a 

proporção, etc., como tais, ao passo que as formas concretas de reflexo, as 

formas com conteúdo, parecem excluídas do complexo ornamental 

(LUKÁCS, 1966a, p. 327). 

 

Apesar disso, Lukács (1966a) afirma que essa descrição não deve ser entendida em 

sentido metafísico rígido, pois, como podemos observar nas próprias manifestações clássicas 

da ornamentística há a presença de objetos da realidade objetiva, como os motivos vegetais, 

animais, constantes nas tapeçarias orientais, nas decorações dos templos góticos, etc. De fato, 

a arte ornamental nasce do predomínio do reflexo abstrato, “carece de mundo precisamente 

porque ignora a consciência objetiva e as conexões do mundo real, porque em seu lugar se 

põem conexões abstratas de natureza predominantemente geométrica” (Ibid., p. 327-328). De 
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acordo com Lukács (1966a), a gênese da arte ornamental relaciona-se, sobretudo ao prazer 

humano de se enfeitar. O filósofo ainda partilha da hipótese arqueológica e etnográfica 

segundo a qual o adorno corporal é precedente àqueles gravados nas ferramentas e utensílios 

de trabalho, com função inicialmente de caráter mágico ou utilitário. Embora não refute a tese 

darwiniana do papel da sexualidade ao estímulo de se enfeitar, Lukács (1966a) considera que 

a atividade de trabalho conferiu à atração do homem pelo adorno uma dimensão 

completamente nova em relação aos impulsos animais para enfeitar-se. Portanto, refuta 

novamente a defesa da existência de uma espontaneidade estética original “inata”. 

 

Em primeiro lugar, o ornamento é inato ao animal; por isso não pode nem o 

aperfeiçoar, nem o piorar. Ao contrário, o homem não está adornado por 

natureza, se adorna ele mesmo; adornar-se é para ele atividade própria, um 

resultado de seu trabalho. O traço acrítico de Darwin consiste em passar por 

alto desse momento decisivo. Por isso seu material sobre a gênese do 

adorno, tão rico em si mesmo, é pouco convincente (LUKÁCS, 1966a, p. 

330).  

 

Convém assinalar que Lukács (1966a) não desconsidera o caráter sexual que o adorno 

possa vir a representar na sociabilidade humana, porém, justamente por conta da atividade de 

trabalho e suas relações sociais advindas imputa-se ao adorno um caráter de mediação: signo. 

A culminância da ornamentação enquanto atividade estética autônoma – arte ornamental – 

vincula-se à arquitetura, onde este elemento expande-se para além do puramente prático ou 

técnico. Pois, ali – ainda que subordinada ao espaço arquitetônico ao qual se entrelaça – a 

ornamentação destina-se a um princípio decorativo e contemplativo. 

 

Precisamente deste ponto de vista tem grande importância a diferenciação 

que temos traçado entre ornamentação das ferramentas e utilização 

decorativa da ornamentística na arquitetura. Pois, o processo objetivo de 

separação encontra-se realizado em princípio no segundo caso (LUKÁCS, 

1966a, p. 338-339).  

 

Lukács (1966a) afirma a íntima conexão entre a arte ornamental e a ciência, já que o 

procedimento geométrico, exatamente pelo seu caráter abstrato, atravessa estas duas esferas: 

arte e ciência – as aproximando, sem, no entanto, confundi-las. Por certo, a geometria é o 

primórdio da ciência, já que a partir dela o homem pode criar relações de ordenação, obtendo 

um sentimento de satisfação e prazer pelo domínio estável em um mundo perturbador que se 

manifestava em seu entorno.  
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A facilidade da percepção visual conjunta do todo, da recepção dos detalhes, 

tem, pois, já um caráter puramente estético: o caráter de um reflexo da 

realidade objetiva cuja intenção não ultrapassa, apesar de tudo, a 

transformação mais adequada possível do Em-si em um Para-nós (LUKÁCS, 

1966a, p. 345). 

 

De tal modo que, as relações abstratas entre os fenômenos, materializadas em suas 

propriedades geométricas se impõem antes de seu conteúdo concreto, “sendo o concreto 

apenas uma conquista mais tardia da atividade cognitiva” (TERTULIAN, 2008, p. 221). 

Assim, como objeto da reflexão, “o vínculo com a ciência se expressa no fato de que uma 

ornamentística geométrica, em sua forma realmente desenvolvida (antes de tudo no Egito), 

praticamente antecipa em milênios os resultados de uma ciência posterior baseada em 

matemática avançada” (LUKÁCS, 1966a, p. 346). Como bem frisa Lukács (Ibid., Ibidem.), ao 

fazer referência à constatação de Hermann Weyl31, em sua obra sobre a simetria, segundo a 

qual a ciência do século XX validaria, matematicamente o conjunto das combinações 

geométricas da arte decorativa e ornamental egípcia.  

Contudo, a abstração materializada na forma da arte ornamental, não pode confundir-

se com a ausência de conteúdo, como observação efetuada por Kant (LUKÁCS, 1966a). Pois, 

para ilustrar a noção de beleza livre (pulchritudo vaga) – famosa lição de sua estética –, Kant 

(2019) afirma que “os desenhos à la grecque, a folhagem em molduras ou papéis de parede 

etc. nada significam por si mesmos: não representam nada, não representam um objeto sob 

determinado conceito, e são belezas livres” (§16 Ibid., p. 125-126, grifos no original), 

selecionando um privilegiado campo de exemplificação ao formalismo estético: um prazer 

“sem conceito”. Contudo, Lukács (1966a) nos demonstra que esta suposta ausência de 

conteúdo da arte ornamental – que despertava o interesse de Kant (2019, p. 126) porque não 

“limitaria a liberdade da imaginação que joga, por assim dizer, na observação da figura” – 

seria apenas aparente.  

 

A essência abstrata da ornamentística geométrica não é de modo algum, 

como acreditava Kant, algo sem conteúdo o “sem conteúdo”, embora o 

conceito tenha sido absorvido sem vestígios pela instabilidade sensível 

imediata. Não possui nenhum conteúdo especificamente objetivo, mas 

 
31 Hermann Weyl (1885-1955), matemático alemão, cujos estudos são de relevância para a Física teórica e a 

Teoria dos Números. Personagem chave na criação do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, nos Estados 

Unidos. 



82 

 

apenas uma generosidade abstrata: mas isso produz apenas um caráter de 

conteúdo altamente especializado, e não uma total ausência de conteúdo 

(LUKÁCS, 1966a, p. 348). 

 

A peculiar situação da ornamentística deve-se a extração dos objetos e suas conexões 

da realidade imediata, apresentando-se como uma “reconfiguração ordenada de um aspecto 

essencial da realidade, como a abstração sensível e perceptível de uma ordem geral”, que 

diante “a realidade imediata conserva essa ordem uma certa imprecisão [...]; mas sem perder 

totalmente seu caráter de realidade” (LUKÁCS, 1966a, p. 355). 

 De fato, todo ornamento é uma “unidade indissolúvel de íntima autenticidade entre o 

material e a livre e oscilante imaterialidade” (Ibid., p. 355). O primeiro é fácil de 

percebermos: porque a gênese da ornamentística não pode ser deduzida diretamente da 

evolução da técnica, já que a execução de figuras geométricas exatas, em cada tipo de 

material (têxtil, cerâmica, pedra, marfim, madeira, entre outros), pressupõe um alto nível de 

domínio de cada matéria em específico. E não se trata apenas de uma perfeição técnica, mas, 

sobretudo de conseguir colocar em evidência as possibilidades visuais de acordo com cada 

material trabalhado. “Estas possibilidades são distintas em cada material, de tal modo que a 

realização do mesmo objetivo, da visualidade geométrica, a claridade, a ordem, a precisão, 

etc., exigem e produzem diversas linhas evolutivas técnico-artísticas” (LUKÁCS, 1966a, p. 

356). “O que temos chamado a imaterialidade do efeito contém aparentemente uma finalidade 

e uma elaboração contrárias a isso. E de fato encontramos aqui uma contradição dialética real, 

fecunda e progressiva para a evolução artística” (Ibid., Ibidem.). A imaterialidade relaciona-se 

de modo intrínseco “com o caráter geométrico da ornamentística, com sua essência de 

mundo” – apresentados nos parágrafos anteriores: os elementos geométricos do ornamento 

são, pois, ao menos “ideais” (Ibid., p. 356). Logo, Lukács (1966a), a partir da lógica 

hegeliana, nos esclarece que: 

 

A imaterialidade antes descrita da ornamentística não se encontra, pois, em 

contradição senão com a materialidade do material (pedra, marfim, etc.), 

com sua elaboração fiel ao mesmo, e não com uma materialidade dos objetos 

mesmos a que houvesse que dar forma. Por isso, a contradição tem que ser 

simplesmente externa, uma “passagem à outra coisa”, o qual foi considerado 

por Hegel como sinal do nível mais baixo da dialética, a “esfera do ser” (por 

contraposição à da essência) (LUKÁCS, 1966a, p. 358).  
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Justamente por isso, a arte ornamental pode alcançar uma reconfiguração da forma 

geométrica. Mas, conforme Lukács (1996a), os frutos desta arte não são do mesmo caráter 

formalista que os da arte abstrata do século XX, pois, a ausência de mundo da arte ornamental 

é um espelhamento de condições históricas singulares, de uma determinada fase do 

desenvolvimento histórico do gênero humano que não se repetirá. Ainda que a vontade por 

projetar aquele momento primevo suscite às concepções estéticas modernas uma recusa a todo 

reflexo da realidade. Nesse sentido, a estética lukacsiana traz a baila o conceito de mimese, 

permitindo-nos compreender que, apesar da separação da arte de outras atividades humanas, 

“sua autonomia não poderá se afirmar a não ser que esteja indissoluvelmente ligada à sua 

heteronomia” (TERTULIAN, 2008, p. 233). Trata-se, pois, de uma questão da forma da 

criação artística: o reflexo artístico da realidade.  

Por certo que a teoria do reflexo não é absolutamente uma novidade na esfera da 

estética – já se constituía em problema central na Poética32 de Aristóteles. Porquanto, como 

nos afirma Lukács (1966b), é de extrema relevância apresentá-la em diálogo com seus 

representantes mais consistentes – assim como em Aristóteles, por exemplo. Pois, quando a 

teoria do reflexo é apresentada de maneira mecanicista-materialista, as fronteiras entre a ciência 

desantropomorfizadora e a arte são obscurecidas, e a peculiaridade da estética desaparece ou, pelo 

menos inevitavelmente, torna-se obscura (LUKÁCS, 1966b, p. 216). De fato, não se deve 

depreender que a noção do reflexo aplicada à arte suponha a transformação da criação 

artística em um campo de plena concordância com a realidade objetiva independente do 

humano. Nisto a citação de Sánchez Vázquez (2011) nos é ilustrativa: 

 

Num quadro ou num poema não entra, por exemplo, a árvore em si, 

precisamente a árvore que o botânico trata de apreender, mas uma árvore 

humanizada, isto é, uma árvore que testemunha a presença do humano. 

Assim, portanto, quando se fala de uma verdade artística, ou um reflexo da 

realidade na arte, esses termos têm de passar de um plano filosófico geral 

para outro propriamente estético. Apenas desse modo, ao ganhar significado 

peculiar, pode-se falar de arte como forma de conhecimento. Com que 

concorda essa árvore humanizada? Pura e simplesmente com a árvore real 

que cresce sem ser tocada pelas mãos do homem? Ou, antes, com o próprio 

homem que a humaniza? (VÁZQUEZ, 2011, p. 29).   

 

 
32 Na Poética, Aristóteles desenvolve a ideia da arte como mimese, colocando que não apenas a poesia, mas 

ainda, o teatro, a música, a dança e as artes plásticas, são produções miméticas, nos mostrando, portanto que, não 

é o meio de expressão que define a arte, mas sim o fato de constituir-se em uma mimese de algo existente no 

mundo (ARISTÓTELES, 2015, p. 37-39 – Seções de 1 a 5: Introdução à Poética). 
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O conceito de mimese na estética lukacsiana, distante de imputar à arte uma missão de 

evocar a realidade em sua pura exterioridade – como no caso do naturalismo33 – apresenta-se 

como um caminho para que o processo de atividade estética possibilite, como nas palavras de 

Nicolas Tertulian (2008, p. 252), “o mergulho na imanência da realidade objetiva e a 

intensificação da subjetividade”, o que poderia denotar a um “espírito não prevenido um 

simples artifício dialético, até mesmo um paradoxo, irrealizável na intuição direta”.  

 

Mas, ao mesmo tempo em que combate o naturalismo, a estética do 

marxismo combate, com não menos firmeza, um outro falso extremo: a 

concepção que, partindo da ideia de que a mera cópia da realidade deve ser 

rejeitada e da ideia de que as formas artísticas são independentes dessa 

realidade superficial, chega-se a atribuir, no âmbito da teoria e da prática da 

arte, uma independência absoluta às formas artísticas (LUKÁCS, 2010, p. 

25).  

 

Ainda que não comporte no escopo desta seção uma descrição histórica do conceito de 

mimese, cabe dizer – ao menos em síntese – que as produções miméticas, originárias em sua 

gênese das práticas mágicas, ao intencionarem provocar no espectador as mais variadas 

emoções, a fim de persuadir, provocar, sensibilizar, etc., emanavam de ações imitativas que 

transbordavam para um caráter evocativo. Vê-se de antemão que engloba uma potência 

expressiva – ainda que em um modo de expressão primeva e menos exato do ponto de vista 

conceitual – mas, que já não repousava sobre subjetividades passivas. Assim, as práticas 

mágicas miméticas constituem-se em passagem para a arte enquanto um campo de 

possibilidades à amplificação das subjetividades humanas (LUKÁCS, 1966b).  

Como nos mostra Lukács (1966b), a arte, enquanto caminho para tornar sensível a 

essência, coloca a subjetividade – por meio de uma forma específica de reflexo: a mimese – 

em efetiva conexão com a totalidade do gênero humano, em uma abrangência máxima da 

vida. Por isso, a peculiaridade mimética da arte apresenta como traço dominante um caráter 

realista (Ibid.). Todavia, o realismo assim entendido, não é um estilo artístico circunscrito a 

uma corrente artística ou literária.  

 

Trata-se, antes de mais nada, daquela honestidade estética incorruptível, 

isenta de qualquer vaidade, própria dos escritores e artistas verdadeiramente 

 
33 “Nessa corrente literária, a realidade confunde-se com sua manifestação imediata, com sua aparência. Como se 

sabe, o Naturalismo expressa uma concepção cientificista que reduz o homem às funções fisiológicas e ao 

determinismo do meio ambiente e da raça. Essa redução do homem ao reino animal condena a vida humana ao 

fatalismo [...] das leis naturais” (FREDERICO, 2013, p. 93). 
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grandes. Para eles, a realidade, tal como ela é, tal como se revelou em sua 

essência após pesquisas cansativas e aprofundadas, está acima de todos os 

seus desejos pessoais mais caros e mais íntimos. [...] Tal é a honestidade que 

podemos constatar e estudar em Cervantes, em Balzac, em Tolstoi. [em 

Shakespeare, em Goethe, em Dostoievski, em Goya] (LUKÁCS, 2010, p. 33, 

intervenção nossa entre colchetes). 

 

Como é passível de observação, o realismo não coaduna com nenhuma concepção 

vulgar da arte, que deduz mecanicamente o valor da obra a partir das concepções políticas de 

seu criador.  Só a título de exemplificação, quando Ferdinand Lassale34 publicou, em 1859, 

seu drama literário Franz von Sickingen – Eine Historische Tragödie, e enviou exemplares 

para apreciação de Marx e Engels (1859/2012), em resposta, ambos escreveram 

separadamente a Lassalle, mostrando-lhe as problemáticas de um realismo vulgar.  

Marx (2012) aponta-lhe o fato de a composição da peça seguir mais a linha de Schiller 

ao invés da de Shakespeare: “Tu te verias obrigado, querendo ou não, a shakespeareanizar 

muito mais o teu drama – e considero atualmente o teu defeito mais grave o ter escrito à moda 

de Schiller, transformando os indivíduos em simples portadores do espírito da época” (Ibid., 

p. 75, grifos no original).  Engels (2012) coloca a Lassalle que, a obra se beneficiaria caso as 

motivações históricas dos comportamentos dos personagens fossem apresentadas na “própria 

ação cênica [...] da maneira mais dinâmica (diria mais espontânea), de modo a tornar 

desnecessários os reiterados discursos racionalizadores (nos quais reconheço com prazer seu 

antigo talento de orador, que brilhou nos processos judiciais)” (Ibid., p. 78). Logo, inferimos 

que a subjetividade do criador – imprescindível ao surgimento da obra de arte – não se 

identifica simplesmente com a individualidade cotidiana deste criador, pois, “a criação exige 

que ele universalize a si mesmo, que se eleve da sua singularidade meramente particular à 

particularidade estética” (LUKÁCS, 1970, p. 269). 

 

Quando a juventude soviética comparece às representações de Casa de 

Bonecas ou de Romeu e Julieta e revive apaixonadamente as suas figuras e 

os seus eventos, é claro que cada espectador sabe que eventos concretos 

daquela espécie estão completamente fora de sua vida, que pertencem 

inapelavelmente ao passado. Mas de onde deriva a força evocativa destes 

dramas? Acreditamos que resida no fato de que neles é revivido e feito 

presente precisamente o próprio passado, e este passado não como sendo a 

 
34 Ferdinand Lassale (1825-1864) é considerado o precursor da socialdemocracia alemã. Sua obra direciona-se 

prioritariamente às questões de direito e, à exceção do drama Sickingen, não se dedicou a qualquer atividade 

relacionada à arte.  
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vida anterior pessoal de cada indivíduo, mas como a sua vida anterior 

enquanto pertencente à humanidade (LUKÁCS, 1970, p. 268). 

 

Acreditamos, como Lukács (1970), que esteja aí o fio condutor à questão de Marx 

(2008) no epílogo desta seção: “nas grandes obras de arte, os homens revivem o presente e o 

passado da humanidade, [...], mas o revivem não como fatos exteriores [...] e sim como algo 

essencial à própria vida, como momento importante também para a própria existência 

individual” (LUKÁCS, 1970, p. 268).  

 

1.4 ARTE E VIDA COTIDIANA 

 

Se nós representarmos a cotidianidade como um grande rio, pode se 

dizer que dele se desprendem, em formas superiores de recepção e 

reprodução da realidade, a ciência e a arte, se diferenciam, e se 

constituem de acordo com suas finalidades específicas, alcançando 

sua forma pura nessa especificidade – que nasce das necessidades da 

vida social – para depois, em consequência de seus efeitos, de sua 

influência na vida dos homens, desembocar de novo na corrente da 

vida cotidiana. György Lukács, 1966a 

 

Depreendemos desta analogia do rio de Heráclito de Éfeso, descrita por Lukács 

(1996a), logo nas páginas iniciais de sua Estética, que as formas de objetivação humanas – 

ciência e arte – têm como ponto de partida a vida cotidiana, já que, constituíram-se ao longo 

do processo histórico diante das necessidades postas pela cotidianidade. Todavia, ao 

separarem-se lentamente das práticas cotidianas, adquirindo especificidades inerentes e certa 

autonomia, configuraram-se em formas superiores de reflexo da objetividade, no entanto, sem 

jamais desatar os laços com a vida cotidiana, pois, será para a cotidianidade que, 

ulteriormente, os frutos destas objetivações retornam, enriquecendo-a extensiva e 

sucessivamente. Entretanto, Lukács (1966; 1967) não considera a questão encerrada neste 

ponto – pela mera existência das objetivações humanas, como a arte e a ciência, por exemplo. 

A profundidade ontológica de seus estudos coloca no centro do debate as finalidades destas 

objetivações na vida cotidiana de cada subjetividade. Por isso, inicia sua Estética (Ibid.) com 

esta reflexão sobre o cotidiano e, já aqui cabe apontar a “diferença substantiva” – nos dizeres 

de Celso Frederico (2013, p. 133) – entre as considerações de Lukács (Ibid.) e as de Martin 

Heidegger, em Ser e tempo (2005).  
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Se a prática do cotidiano perde sua vinculação dinâmica com o 

conhecimento, com a ciência, segundo esta descrição fenomenológica-

ontológica, se o conhecimento e a ciência não surgem das questões trazidas 

pelo cotidiano, se este não se enriquece constantemente com os resultados 

que produzem àqueles, não se alarga e se aprofunda com eles, então o 

cotidiano perde precisamente seu traço essencial que é de ser a fonte 

desembocadura do conhecimento e da ação humana. Esvaziada de todas 

estas interações, o cotidiano aparece em Heidegger como exclusivamente 

dominado pelas forças da alienação, que deformam o homem. Por outro 

lado, aquele que avança na alienação, e apesar da alienação, desaparece com 

a “purificação” ontológica dos fenômenos (LUKÁCS, 1966a, p. 71-72).  

 

Seguindo, pois, o caminho contraposto ao de Lukács (1966; 1967), Heidegger (2005), 

reduz toda objetividade e quaisquer comportamentos que dali subjazem “para as ‘formas 

originárias’ mais simples e gerais, com objetivo de explicitar deste modo exclusivamente sua 

essência mais profunda, independentemente de toda totalidade histórico-social (LUKÁCS, 

1966a, p. 72). Porquanto Heidegger (2005) identifica a cotidianidade (die Altäglichkeit) com o 

campo da “queda” (Verfall), da “inautenticidade” e do “decair” (der Abstruz) (TERTULIAN, 

2016, p. 92).  

Permitir-nos-emos aqui apenas uma observação: nos marcos delimitadores da 

totalidade histórica da sociabilidade capitalista, as objetivações humanas – sejam elas da 

esfera do cotidiano, ou ainda da ciência ou da arte – enquanto sínteses históricas de 

complexos sociais, podem produzir alienação, posto que o processo de constituição e 

diferenciação entre tais objetivações, bem como, as funções destas mesmas objetivações, 

imbricam-se em relações sociais de produção e reprodução mediadas por uma gama de 

estranhamentos. E recordemos as palavras de Marx (2017) – discutidas de modo mais detido 

ao final da seção 1.2 deste capítulo – acerca da possiblidade de superação (Aufhebung) da 

sociabilidade capitalista a partir desta mesma realidade objetiva. Sem desconsiderarmos ainda 

que, desde a Ideologia alemã, Marx e Engels (2007), já colocavam como problemática 

filosófica, a vida cotidiana: “Os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes 

maneiras; o que importa é transformá-lo” (Ibid., p. 535, grifos no original).  

Além disso, nas últimas quatro décadas, como nos adverte José Paulo Netto (2007), a 

tradição marxista concentrou significativos estudos críticos aptos a configurar “os 

componentes essenciais de uma teoria da vida cotidiana” (Ibid., p. 65). No âmbito deste 

acervo, a “contribuição mais decisiva para uma tal teoria está contida nos trabalhos 
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derradeiros de G. Lukács” (Ibid., Ibidem.). Esta relevante contribuição de Lukács35 (1966a) 

apresenta-se, sobretudo na Peculiaridade do estético – onde nos pontua detalhadamente as 

complexas interrelações entre as esferas do cotidiano, da ciência e da arte.   

 

Os reflexos científicos e estéticos da realidade objetiva são formas de reflexo 

que se constituem e diferenciam, cada vez mais finamente, no curso da 

evolução história, e que tem na vida real seu fundamento e sua consumação 

última. Sua peculiaridade se constituí precisamente pela direção que exige o 

cumprimento, cada vez mais preciso e completo, de sua função social. Por 

isso, na pureza – surgida relativamente tarde – em que descansa sua 

generalidade científica ou estética, constituem os dois polos do reflexo geral 

da realidade objetiva; o ponto médio fecundo entre estes dois polos é o 

reflexo da realidade próprio da vida cotidiana (LUKÁCS, 1966a, p. 34).  

 

Mas, para que não nos enganemos com interpretações prematuras, fragmentadas ou 

ainda efusivas acerca da vida cotidiana, sob os riscos neopositivistas ou irracionalistas, 

Lukács, em 1971, em uma entrevista concedida à Universidade de Marburg, na Alemanha, 

nos traz um exemplo admirável sobre a materialidade do cotidiano – fato insuprimível do 

contexto da existência do ser social.  

 

Quando um automóvel vem ao meu encontro numa encruzilhada posso vê-lo 

como um fenômeno tecnológico, como um fenômeno sociológico, como um 

fenômeno relativo à filosofia da cultura, etc.; no entanto, o automóvel real é 

uma realidade, que poderá me atropelar ou não (HOLZ; ABENDROTH, 

1971, p. 14). 

 

Em diálogo com estas proposições lukacsianas acerca das determinações fundamentais 

da cotidianidade, José Paulo Netto (2007, p. 66) reforça que “a vida cotidiana é ineliminável” 

na produção e reprodução do ser social.  

 

O que, em Lukács, não lhe confere nenhum caráter meta-histórico: se em 

toda a sociedade existe e se põe a cotidianidade, em cada uma delas a 

estrutura da vida cotidiana é distinta quanto ao seu âmbito, aos seus ritmos e 

regularidades e aos comportamentos diferenciados dos sujeitos coletivos 

(grupos, classes, etc.) em face da cotidianidade (NETTO, 2007, p. 66, grifos 

no original). 

 

 
35 Contributo “sobre o qual, aliás, repousa o essencial dos trabalhos de Heller sobre a cotidianidade. [...] De fato, 

até inícios da década de 1970 [...] Agnes Heller era uma fiel discípula de Lukács – como aliás, a chamada ‘escola 

de Budapeste’: sua evolução posterior, porém, conduziu-a a um progressivo afastamento das posições 

lukacsianas (e, mesmo, do materialismo)” (NETTO, 2007, p. 65). 
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Não é nossa pretensão aqui estudar detalhadamente a estrutura da vida cotidiana, no 

entanto, para o escopo de nosso trabalho na Oficina de Cerâmica é de suma relevância a 

apreensão dos componentes fundamentais da cotidianidade, já que é neste solo que se 

encontram possibilidades às vivências das relações sociais e uma efetiva crítica à própria vida. 

De acordo com Lukács (2013; 1966; 1967), a vida cotidiana estrutura-se sobre três 

componentes ontológicos fundamentais: a heterogeneidade, a imediaticidade e a 

superficialidade.  

A cotidianidade, composta por uma gama heterogênea de atividades36 – partes 

orgânicas inerentes à própria vida, como por exemplo, a organização das atividades referentes 

ao trabalho, à vida pessoal, aos momentos de lazer e de atividades sociais, etc. –, na qual o ser 

social encontra-se imerso desde o nascimento, impõe-lhe comportamentos expressos de 

antemão sob os desígnios de uma ação pragmática e de um pensamento materialista 

espontâneo. Portanto, para a vida cotidiana o ser social deverá responder sem colocar em 

causa a sua objetividade material – como, por exemplo, quando atravessa uma rua sem 

questionar a natureza da representação mental do carro (LUKÁCS, 1966a). Nesta 

organicidade cotidiana, em que repostas são requeridas frente às mais variadas situações, a 

busca pelo desfecho eficaz confere uma imediatez cujo critério é o de utilidade, o que nem 

sempre implica o critério de verdade. Outra ressalva válida aqui é que, estas determinações 

impostas pela cotidianidade fazem com que cada ser social apenas se perceba como ser 

singular, afinal é sobre o “eu” que recaem as necessidades da própria vida: as paixões, as 

dores, os afetos, etc., esmaecendo-se, pois, o nexo do ser social com o gênero humano 

(LUKÁCS, 1966; 1967). Desse modo, na dinâmica da vida cotidiana, o ser social relaciona-se 

com a realidade objetiva de modo exclusivamente espontâneo, imediato e pragmático, 

justamente pelo fato de a cotidianidade constituir-se por um conjunto de atividades 

heterogêneas, que embora solicitem deste ser social o emprego de múltiplas capacidades, o 

faz em distintas direções, não demandando, portanto, de nenhuma delas certa intensidade e 

amplitude (LUKÁCS, 1966a). 

Mas, se na cotidianidade não é possível ao ser social concentrar todas as suas “forças 

essenciais” de modo homogêneo nas atividades nas quais desenvolve e se envolve, 

 
36 De acordo com Heller (1985, p. 18), “a significação da vida cotidiana, tal como seu conteúdo não é só 

heterogênea, mas igualmente hierárquica. Todavia, diferentemente da circunstância da heterogeneidade, a forma 

concreta da hierarquia não é eterna e imutável, mas se modifica de modo específico em função de diferentes 

estruturas econômico-sociais”.  
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restringindo a sua dimensão subjetiva a uma singularidade particular, Lukács (1966a) nos 

revela que as objetivações da ciência e da arte podem vir a romper com esta tendência 

orientada à particularidade do cotidiano, posto que nos reflexos científicos e estéticos 

pressupõe-se uma orientação de homogeneização, ou seja, que o ser social possa efetivamente 

concentrar-se em objetivações menos imediatas e instrumentais. Temos aqui, o processo que 

Lukács (1966; 1967) designa do “homem inteiro”37 ao “homem inteiramente”: a “suspensão” 

da subjetividade particular em direção ao contato com o gênero humano. Porém, não devemos 

ignorar que tanto aquele que emprega suas “forças essenciais” em atividades privilegiadas, 

como na arte ou na ciência, por exemplo, como naquele que se apropria de tais atividades, a 

singularidade particular também se manifesta, já que a vida cotidiana é onde todos vivem, 

sem exceção. Como nos explica José Paulo Netto (2007): 

 

As suspensões que engendram estas objetivações, contudo, não cortam a 

cotidianidade (insuprimível e ineliminável) – são, justamente, “suspensão da 

cotidianidade”. Elas – que permitem aos indivíduos, via homogeneização, 

assumirem-se como seres humanos-genéricos – não podem ser contínuas: 

estabelecem um circuito de retorno à cotidianidade; ao efetuar esse retorno, 

o indivíduo enquanto tal comporta-se cotidianamente com mais eficácia e, ao 

mesmo tempo, percebe a cotidianidade diferencialmente: pode concebê-la 

como espaço compulsório de humanização (de enriquecimento e ampliação 

do ser social) (NETTO, 2007, p. 70, grifos no original).  

 

Tragamos essa ponderação à esfera específica da arte: por quais caminhos se produz 

efetivamente esta homogeneização? De acordo com Lukács (1966b), esse meio homogêneo – 

capaz de transformar o homem inteiro do cotidiano em homem inteiramente – enquanto 

“consequência do estreitamento do reflexo do mundo, da mimese, a apenas um órgão [sensível 

específico] (visualidade, etc.) [audibilidade, tatibilidade, por exemplo]” – contribui à 

reprodução e desfrute satisfatório da humanidade em cada subjetividade (Ibid., p. 200, 

intervenção nossa entre colchetes). Então, as palavras de Lukács (Ibid., Ibidem.) nos mostram 

que o meio homogêneo da esfera estética, num primeiro momento, tem sua produção 

articulada pela vivência de determinados aspectos da realidade objetiva por meio da 

concentração a um sentido humano específico (visualidade, audibilidade, tatibilidade, por 

exemplo), seguida da “suspensão” das finalidades imediatas da vida cotidiana. Assim, 

 
37 Lukács (1966a, p. 245) nos esclarece que o homem inteiro “é aquele que vive com seus semelhantes, 

desenvolve nessa sociedade suas mais elementares manifestações vitais e consequentemente tem em seus 

sentidos elementos e tendências profundamente comuns com as de outros homens”.  
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averiguamos novamente – como exposto na seção 1.3 do presente capítulo – que no processo 

de criação artística, considera-se, portanto, um processo de formação, desenvolvimento e 

refinamento sensitivo mediante ainda a divisão social do trabalho, posto que na própria 

criação da obra de arte – objetivação – estabelece-se a ampliação e o enriquecimento da 

subjetividade do criador, tanto quanto daqueles que se apropriam desta exteriorização da 

subjetividade do criador.  

 

Todo meio homogêneo nasce da necessidade dos homens de captar o mundo 

para eles objetivamente dado, que é, ao mesmo tempo, o mundo de suas 

alegrias e de seus sofrimentos e, sobretudo, o mundo de sua atividade, da 

construção de sua própria vida interior e de seu domínio sobre a realidade 

(LUKÁCS, 1966b, p. 345).  

 

Portanto, coloquemos acerca desta questão das possibilidades de apropriação das 

objetivações do gênero humano, como a arte, por exemplo, a observação de Antonino 

Infranca (2014) sobre a distinção lukacsiana entre a divisão social do trabalho e a divisão 

capitalista do trabalho: 

 

Lukács põe uma clara distinção entre divisão social do trabalho e divisão 

capitalista do trabalho: “A divisão social do trabalho é mais antiga que a 

sociedade capitalista, mas, após a extensão crescente assumida pelo domínio 

da relação-mercadoria, suas repercussões adquirem uma difusão e uma 

profundidade que marcam uma transposição da quantidade à qualidade. O 

elemento fundamental da divisão social do trabalho é a separação cidade e 

campo” (LUKÁCS, 1938/1977, p. 161 apud INFRANCA, 2014, p. 142). 

 

Apreendemos, assim, a real extensão e profundidade da divisão capitalista do trabalho: 

à fragmentação da subjetividade moderna, já que neste modo de sociabilidade capitalista a 

divisão do trabalho separa e isola elementos estruturais da própria atividade de trabalho que, 

em sua gênese, encontravam-se fundamentalmente unidos, como por exemplo, o trabalho 

manual e o trabalho intelectual.  

 

Acrescente-se que o desenvolvimento do capitalismo diferencia 

ulteriormente o trabalho espiritual em diversos campos separados, que 

assumem interesses particulares, materiais e espirituais, em concorrência 

entre eles, criando uma subespécie de especialistas. [...] À diferença entre 

trabalho físico e trabalho espiritual soma-se a divisão entre intelecto e 

emocional. [...] A alma de cada ser humano que vive na sociedade capitalista 

está envolvida nesta separação, nessa cisão interna [...] Marx, analisando a 

subordinação do homem à divisão capitalista do trabalho, realça justamente 
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o caráter angustiante e animalesco dessa subordinação (LUKÁCS, 

1938/1977, p. 161-162; 166; 168 apud INFRANCA, 2014, p. 142- 143). 

 

Lukács (1966; 1967) nos revela que apesar da ausência de uma crítica da economia 

política como elaborada por Marx n’O capital (2017), encontramos em determinadas 

produções literárias do Romantismo alemão, a expressão dialética real do desenvolvimento 

das subjetividades nesta sociabilidade capitalista, a exemplo dos destinos dos personagens dos 

romances, poemas e tragédias de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). No mesmo caso 

das Cartas de Friedrich von Schiller (1759-1805), que expõem as contradições decorrentes do 

despertar da modernidade na vida humana.  

 

Doutro lado, Marx em seus Manuscritos econômicos-filosóficos de 1844 

citava explicitamente Fausto e a grande faculdade de Mefistófeles em 

conceder a Fausto o poder de dominar o mundo, assim como o dinheiro 

permite, a quem o possui, ter todo o poder que desejar. Mefistófeles é, 

portanto, a essência diabólica do dinheiro. O Fausto e a Fenomenologia do 

espírito conseguem exprimir esta concepção e por isto formam a dupla da 

grande cultura progressista alemã da primeira metade do século XIX 

(INFRANCA, 2014, p. 148, grifos no original).  

 

De fato, o especialmente relevante nas objetivações artísticas, é precisamente que em 

seus reflexos antropomorfizadores expressam-se as mais profundas necessidades humanas, 

contido aí uma irrefutável dialética de tensões: abrem-se efetivas possibilidades à ampliação e 

ao enriquecimento do ser social, permitindo-lhe, enfim, apropriar-se da “autoconsciência” da 

generecidade humana, mas, a vida cotidiana – enquanto fato ineliminável – permanece em sua 

singularidade – ainda que em outras bases de entendimento e prática. Contudo, frisemos: à 

medida que cada subjetividade singular se relaciona de modo mais humano (consciente)38 

com as objetivações genéricas, maiores são as chances desta relação também ampliar-se e 

enriquecer-se consigo mesmo – é esta a dialética do processo de constituição de 

desenvolvimento tanto do gênero humano quanto de cada ser social.  

 

Na arte, ao contrário, o processo evolutivo da humanidade se refere 

imediatamente a cada homem singular. Pois, a evocação artística se propõe 

antes de tudo que o receptor viva como coisa própria a refiguração do mundo 

objetivo dos homens. O indivíduo deve encontrar-se a si mesmo – seu 

próprio passado ou seu presente – nesse mundo, e tomar assim consciência 

 
38 Apontamos que a consciência humana enquanto construção subjetiva da realidade objetiva teve como 

fundamento o desenvolvimento da atividade dos seres vivos, conforme análises de Leontiev (1978a). 
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de si mesmo como parte da humanidade e de sua evolução (LUKÁCS, 

1967a, p. 308).  

 

No interior desta esfera estética a “suspensão” da subjetividade para além da vida 

cotidiana, simultânea a ampliação e ao enriquecimento desta mesma subjetividade, põe em 

relevo a existência do homem como social – e um vir-a-ser – como ser social. A arte 

representa, pois, a possibilidade ímpar de vivenciar a própria humanidade, não como categoria 

abstrata, mas sim, por meio de evocações miméticas que expressam emoções, sentimentos, 

relações e condições de uma realidade histórica transpassada por conflitos e contradições 

efetivamente humanas. Empreguemos as palavras de Ernest Fischer (1971) para elucidar esse 

nosso comentário: 

 

Só a arte pode fazer todas essas coisas. A arte pode elevar o homem de um 

estado de fragmentação a um estado de ser íntegro, total. A arte capacita o 

homem para compreender a realidade e o ajuda não só a suportá-la como a 

transformá-la, aumentando-lhe a determinação de torná-la mais humana e 

mais hospitaleira para a humanidade. A arte, ela própria, é uma realidade 

social (FISCHER, 1971, p. 57, grifos no original).  

 

Disso deriva a relevância do reflexo antropomórfico consciente: referência ao humano 

assentando-se tanto na criação quanto na fruição artísticas, figurando, pois, a historicidade do 

ser social em distintas formas e diversos modos de ser humano. 

 

A obra de arte é capaz de despertar e desenvolver a autoconsciência do 

indivíduo no mais alto sentido da palavra. Essa finalidade é inalcançável sem 

uma refiguração fiel do eu em-si no objeto representado. Pois, a 

autoconsciência despertada pela evocação artística seria um autoengano, 

uma frase oca, até mesmo uma armadilha, se seu conteúdo não for – em 

última instância – um momento importante para a evolução da humanidade, 

e precisamente tal como é ou foi em si. Por isso, como havíamos falado 

antes, o Em-si é onipresente no reflexo estético. Mas, por essa mesma razão 

é impossível que apareça em sua forma pura, epistemologicamente abstrata e 

vazia de conteúdo, como se apresenta o reflexo científico (LUKÁCS, 1967a, 

p. 308-309).  

 

A questão aqui é que o mundo da obra de arte – estruturado e apropriado ao estético – 

desperta, em maior ou menor grau, a autoconsciência genérica imanente da subjetividade 

particular, transformando-a em uma subjetividade mais autêntica e profundamente subjetiva, 

isto é, “a personalidade consegue um âmbito de domínio mais amplo e firme que na vida 
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cotidiana, e ao mesmo tempo, ultrapassa amplamente a particularidade” (LUKÁCS, 1966b, p. 

256).  

Mas, à primeira vista poderíamos perguntar: como se explica que a partir de uma 

“perda” de si neste mundo da obra de arte – reflexo da realidade objetiva – possa haver uma 

“volta” a si, amplificada e enriquecida como resultado desta mesma “perda” de si? Lukács 

(1966b) nos responde com a seguinte colocação:  

 

A transformação do sujeito, sua suspensão da particularidade da vida 

cotidiana, é o processo que consiste em transformá-lo de tal modo que seja 

capaz de se converter em “espelho do mundo”, como disse Heine a propósito 

de Goethe. A profundidade do reto conhecimento do mundo e da reta 

vivência do Eu coincidem aqui em uma nova imediatez (LUKÁCS, 1966b, 

p. 257).  

 

Inferimos então que, no caso do reflexo artístico, o caráter nuclear do ser social 

manifesta-se em sua capacidade de sentir e pensar a sua subjetividade particular (interno) em 

comunhão com a humanidade (externo) ali contida, ou seja, na esfera estética, o ser social – 

perante a dialética interno-externo – poderá vir a (re)conhecer de modo mais intenso e 

verdadeiro o seu núcleo em íntima conexão com a humanidade presente nas relações sociais 

das quais também é autor e partícipe. Como nas palavras de Goethe (1820, p. 304 apud 

HEGEL, 1997, p. 24): 

 

A natureza ricamente e de bom grado tudo dá; 

Ela não tem núcleo 

Nem casca 

Ela é tudo de uma vez;  

Experimenta-te a ti sobretudo 

[E apenas vê] se tu és [só] núcleo ou [só] casca  

 

Sob esta mediação dialética interno-externo fundamenta-se um pertencimento da 

subjetividade particular a humanidade presente em cada relação do ser social, pois, como 

Marx (2015) já nos advertira nos Manuscritos econômicos-filosóficos de 1844:  

 

A vida individual e a vida genérica do homem não são diversas, por muito 

que – e isso necessariamente – o modo de existência da vida individual seja 

um modo mais particular ou mais universal da vida genérica, ou por mais 

que a vida genérica seja uma vida individual mais particular ou mais 

universal (MARX, 2015, p. 348, grifos no original).  
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Na perspectiva estética, a afirmativa marxiana, apresenta-nos a problemática – 

apontada por Lukács (1966b) – sobre a relação entre a subjetividade particular (do criador ou 

ainda do fruidor) e a arte enquanto autoconsciência da generecidade humana. Pois, como é 

sabido, na arte não podemos dissociar a produção artística da subjetividade particular do seu 

criador, afinal sem a personalidade do artista inexistiria a própria obra. No entanto, essa 

mesma obra de arte é expressão não somente de um mundo puramente privado, individual, 

mas sim, de um processo constituído por uma subjetividade muito além dos particularismos. 

Cabe ainda destacar que, embora esta peculiaridade do estético – a inseparabilidade entre a 

subjetividade particular e a objetividade da obra – faça-se presente na relação, não se trata 

aqui de um sujeito-objeto idênticos. 

 

A transposição deste fato para uma terminologia filosófica pode ter um som 

paradoxal. Sua dificuldade se deve, em último lugar, à necessidade de 

utilizar categorias – e relações entre elas – que, se referiam à própria 

realidade objetiva, necessariamente teriam que produzir, como categorias de 

conhecimento, uma deformação idealista. [...] Aqui se aprecia claramente 

que isso na estética não se trata de um Sujeito-Objeto idêntico em sentido 

estrito. O fato estético mesmo é, na realidade, muito sensível e se encontra 

documentado por inumeráveis dados históricos (LUKÁCS, 1966b, p. 257). 

 

Nesta afirmação de Lukács (Ibid., Ibidem.), observamos com Tertulian (2008, p. 255-

256): “O que constitui no âmbito da ontologia ou da teoria do conhecimento um erro – a tese 

segundo a qual ‘não existe objeto sem sujeito’ – se torna no âmbito da estética uma viga 

mestra do sistema”. Justamente neste ponto estamos diante da tese inovadora da estética 

lukacsiana. Em linhas gerais, faz-se necessário entender que no processo de criação, o artista 

ao selecionar as temáticas – seu conteúdo vital experenciado – que serão reconfiguradas no 

“mundo” da obra de arte, precisará também ponderar acerca da forma artística, de tal modo 

que esta mostre-se em unidade dialética ao próprio conteúdo já selecionado. Portanto, ainda 

que não possa ser ponderado pelos preceitos da lógica, em seu processo de criação, o artista – 

em vista da transformação da sua subjetividade na objetividade da obra – precisa transmutar 

em formas artísticas a organicidade dos conteúdos inerentes ao processo social, engendrados 

nas experiências cotidianas e vivenciados tanto por si mesmo quanto por outras subjetividades 

fruidoras de sua produção estética.  

 

O êxito desse processo depende – uma vez pressuposta a capacidade – de se 

e em que medida [o artista] é capaz de apagar de si mesmo o meramente 
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particular, de encontrar e expor em si mesmo o específico e fazê-lo ademais 

vivenciável como a essência de sua personalidade, como centro organizador 

de suas relações com o mundo, com a história, com o momento dado do 

processo deste, e tudo isso como expressão maximamente profunda do 

reflexo do mundo mesmo (LUKÁCS, 1966b, p. 257-258, intervenção nossa 

entre colchetes). 

 

Aqui, reforçamos a relevância de conteúdos retirados das contradições humanas, pois, 

por meio da obra de arte tensiona-se o que é imprescindível à vida humana – “decidir na arte 

quais são os valores humanos que merecem se desenvolver, quais os que devem ser 

preservados e até continuar, e quais devem ser esquecidos” (LUKÁCS, 1966b, p. 539-540). 

Contudo, não se subentende daí a subordinação da arte aos interesses morais, utilitários ou 

pragmáticos, pois, ao contrário disso, Lukács (Ibid., p. 541) nos coloca que: “Trate-se de um 

poema de amor ou de uma natureza morta, de uma melodia ou uma fachada arquitetônica, o 

produto artístico expressa o histórico referido ao homem”.  

Dito de outra maneira, a vida cotidiana oferece ao artista vivências que poderão 

transmutar-se em formas artísticas específicas e que posteriormente poderão ser fruídas por 

outras subjetividades em uma “suspensão” do cotidiano, permitindo-lhes um reconhecimento 

de si, de modo mais amplo e enriquecido na própria generecidade humana. Assim, não é 

função da arte decidir por quais caminhos deverão seguir a sociabilidade humana, mas, 

tampouco, poderá esquivar-se das aberturas para questionar em lentes críticas as 

contraditórias direções desta mesma sociabilidade.  Registremos ainda que, as possibilidades 

de ampliação deste “homem inteiro” – singular particular – rumo ao seu desenvolvimento 

integral de “homem inteiramente” – genérico universal – imbrica-se às determinações 

históricas favoráveis – ou não – a estas possibilidades.  

 

A transformação do homem inteiro da cotidianidade no homem inteiramente 

tomado que é o receptor em cada caso, ante cada concreta obra de arte, 

move-se precisamente na direção de uma tal catarse, extremamente 

individualizada e, ao mesmo tempo, de suma generalidade. [...] A obra de 

arte concentra em sua identidade de conteúdo e forma dois importantes 

complexos relacionais: a de si mesma com a realidade objetiva como uma 

totalidade à qual ela deve seu próprio nascimento, e a de uma possibilidade 

de exercer alguma influência sobre o espírito do receptor. [...] Certamente 

não será necessário explicar cuidadosamente que a capacidade 

correspondente está intimamente relacionada à crítica da vida (LUKÁCS, 

1966b, p. 501-502).  
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Como podemos observar, coloca-se nesta passagem o entendimento sobre o efeito 

evocativo causado pela arte – a catarse: “uma sacudida tal da subjetividade do receptor que 

suas paixões vitalmente ativas exigem novos conteúdos, uma nova direção, e, assim, 

purificadas, convertam-se em embasamento anímico de ‘disposições virtuosas’” (LUKÁCS, 

1966b, p. 508). Logo, a sacudida que o processo catártico promove ao “núcleo” da 

subjetividade do ser social, por meio da capacidade crítica configurada nas formas artísticas, 

ao irradiar-se para a “casca” desta subjetividade – para as relações sociais postas pela/na vida 

cotidiana – prepara possibilidades à ampliação e ao enriquecimento dos sentimentos e 

pensamentos do ser social, isto é, uma elevação à sua formação e desenvolvimento 

omnilateral, pois, como nos adverte Lukács (1967b):  

 

[...] a maioria das formações sociais põem obstáculos ao desenvolvimento 

omnilateral do homem, mas, sobretudo, que esse desenvolvimento 

omnilateral das capacidades humanas requer um instrumental produzido pelo 

homem mesmo e que complementa, amplia e aprofunda sua existência 

natural (LUKÁCS, 1967b, p. 41).  

 

Deste efeito, o processo catártico dialoga em essência com a ética, mas, como já 

explicitamos, sem subordinar a arte a ética. Ainda que o elo entre estas duas esferas seja a 

vida cotidiana – os seus elementos vitais –, a peculiaridade do estético exposta naquele 

processo catártico nos demonstra que por meio dele, a subjetividade fruidora constrói outras 

lentes críticas capazes de elucidar desde as relações sociais até aquelas consigo mesmo que, 

por conta da imediatez da vida cotidiana, encontram-se obscurecidas ou opacas. Entretanto, 

não se estabelece aí uma exigência ao reflexo artístico: uma transformação literal e direta da 

sociabilidade humana. E ainda assim, como nos assegura Lukács (1966b, p. 387), “somente a 

arte pode ir muito mais longe, pode ser muito mais radical que suas contemporâneas, a ciência 

ou a filosofia, na dissolução dos dados da vida fetichizados na obviedade ingênua”.  

Com efeito, a questão exposta por Lukács (Ibid.), abarca como a arte – em sua 

autenticidade – traz consigo possibilidades à desfetichização, embora até mesmo contra a 

vontade do próprio artista, ou ainda como a renúncia a esta tendência de luta pela integridade 

do ser social, inclina-se a cristalizar o caráter fetichizado das relações sociais de produção e 

reprodução de uma realidade objetiva estranhada. Se por meio da arte nos é possível abrir 

brechas para além das formas de fetichização favoráveis e mantenedoras da sociabilidade 

capitalista, pois, poderemos fruir ali na obra de arte a humanidade do próprio ser social, as 
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situações contraditórias e concretas, de virtudes e vícios da experiência histórica dos 

diferentes modos de ser humano. Percebe-se que “Há aqui um sistema capilar infinitamente 

ramificado de relações que levam da vida à arte, e da arte à vida” (LUKÁCS, 1966b, p. 541). 

Neste sentido, a estética lukacsiana nos mostra a estreita e intensa vinculação entre a arte e a 

vida cotidiana, porquanto em cada obra de arte, nos processos de criação singulares e 

irrepetíveis, o artista encontra nas necessidades da própria vida desde os materiais até o 

acabamento formal capaz de elevar a subjetividade do homem inteiro em homem 

inteiramente. 



CAPÍTULO 2 

 

 

A EDUCAÇÃO DAS PESSOAS CEGAS 

 

Sobre o monumento a V. Haüy, fundador da instrução dos cegos, 

estão escritas umas palavras dirigidas à criança cega: “Encontrarás 

a luz na instrução e no trabalho”. No conhecimento e no trabalho viu 

Haüy a solução da tragédia da cegueira, e indicou o caminho para o 

qual caminhamos agora. A época de Haüy deu a instrução para os 

cegos, nossa época deve dar-lhes o trabalho. Lev S. Vigotski, [s.d.] 

1997 

  

Frequentemente deparamo-nos com assertivas sobre o processo de educação das 

pessoas cegas – que se trata tão-somente de uma questão de inclusão na educação 

escolarizada comum – de fato certezas que têm sido consideradas quase que exclusivamente 

como unanimidades isentas de historicidade e de contradições. Sabemos que na sociedade 

capitalista, a apropriação das objetivações humanas materiais e imateriais historicamente 

produzidas não foge à regra da lógica do capital. Quais questões – em essência – se 

apresentam acerca da educação das pessoas cegas? Diremos que as mesmas que as da 

educação das pessoas não cegas: a relação entre a educação escolarizada e a vida cotidiana do 

ser social em face das possibilidades de desenvolvimento e humanização e emancipação, 

afinal a produção e a reprodução das relações sociais de dominação e exclusão – inerentes a 

sociabilidade do capital – permeiam a vida do ser social em todas as esferas. Ademais, como 

adverte-nos Lukács (2013, p. 119): “Não existe nenhum problema humano que não tenha 

sido, em última análise, desencadeado e que não se encontre profundamente determinado pela 

práxis real da vida social”.  

Somos responsabilizados todos, por nossos processos individuais de inclusão/sucesso 

ou de exclusão/fracasso, subsidiadas pelas estratégias de “exclusão includente” e “inclusão 

excludente” (KUENZER, 2005, p. 14). Na educação das pessoas cegas, tais estratégias são 

cotidianamente vivenciadas, posto que apesar de inclusas no sistema formal de educação – 

comum ou especial – uma parcela considerável permanece excluída dos processos de criação 

da própria vida – exclusão que reverbera no desenvolvimento integral destas pessoas. De 

imediato, esclarecemos que não fazemos alusão que coincida com certo pensamento 

pragmatista ou idealista, já que as relações das quais falamos – as mesmas expressas nas 
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palavras de Vigotski (1997, p. 102) na passagem supracitada – diz do trabalho enquanto 

atividade humana – ato consciente e volitivo – de formação e transformação do mundo (físico 

e social) que a um só tempo forma e transforma os atributos que constituem o próprio ser 

social, exatamente por ser esta atividade, como qualquer outra no agir humano, práxis 

histórica (MARX, 2015).  

A práxis tal qual nos falam Marx e Engels (2007), não se circunscreve meramente ao 

ideal, mas de modo algum rejeita ou sustenta a irrelevância da teoria para a nossa apreensão 

da realidade objetiva, igualmente como não se circunscreve erroneamente ao materialismo 

mecanicista, onde a realidade cumpre seu trajeto prescrito e independentemente da 

consciência humana. Trata-se ainda de um entendimento há muito constatado por Lukács 

(2013, p. 186): “o movimento do ser social consiste, em última análise, da atuação conjunta 

de decisões alternativas singulares que se tornam realidade”. Mas, uma realidade que na 

própria práxis vai nos desvelando um “jorrar ininterrompido de novidade qualitativa” 

conforme também observa Konder (2013, p. 203) em Lukács. 

No que tange este complexo processo do/no psiquismo humano, a teoria histórico-

cultural da psicologia soviética – com bases configuradas em um contexto de luta 

revolucionária para a constituição do socialismo – no desafio de criar uma abordagem nova 

que abarcasse a consolidação da atividade humana consciente nos pressupostos do 

materialismo histórico-dialético, postulou pioneiramente que, os determinantes do 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores – as mesmas que nos distinguem de 

outros seres vivos da natureza – encontram-se na cultura historicamente sistematizada pelo 

intercâmbio metabólico entre natureza e sociedade. Destacamos que Vigotski desempenhou 

imprescindível contribuição para a formulação e constituição desta tese revolucionária, mas, 

também destacamos – com suas próprias palavras – que: “Qualquer inventor, mesmo um 

gênio, é sempre fruto de seu tempo e de seu meio. Sua criação surge de necessidades que 

foram criadas antes dele e, igualmente, apoia-se em possibilidades que existem além dele” 

(VIGOTSKI, 2018, p. 44).  

O trio precursor, a “troika” – Vigotski, Leontiev e Luria –, em subsequente associação 

a outros pesquisadores – teceu aprofundamentos teóricos fundamentais ao entendimento do 

desenvolvimento do psiquismo humano, tendo claro o pressuposto de que nenhuma teoria 

científica se coloca de modo “neutro”, insipidamente isolado de uma concepção de mundo. 

Embora o ser social não possa captar a realidade de uma só vez, ao aproximar-se do que 
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existe objetivamente, é capaz de perceber as mediações e as contradições, formular conceitos, 

agir em um movimento histórico de transformação constante desta realidade, aproximando-se, 

pois, de sua totalidade – passagem do concreto caótico ao concreto pensado por meio da 

práxis (KOSÍK, 1969). Deste modo, a realidade é apropriada pelo ser social em sua atividade 

sensível por meio de seus processos psíquicos mediados, que possibilitam o desenvolvimento 

do reflexo psíquico subjetivo consciente da realidade objetiva.  

Neste sentido, o entendimento do desenvolvimento do ser social converte-se de uma 

interpretação reducionista do ser social como sendo um tipo de ser natural (circunscrito a 

teoria da conversão do ideal social ao natural) para o caráter dialético da unidade material e 

ideal em um constante processo de desenvolvimento histórico intrinsecamente relacionado 

com sua atividade. Portanto, o “percurso do desenvolvimento não ascende do natural ao 

cultural, mas imbrica contínua e permanentemente essas linhas” (MARTINS, 2013, p. 79).  

Esclarecem-se nestes pressupostos a justificativa para refletirmos um ensino 

efetivamente orientado para o desenvolvimento integral do ser social, e propor uma conexão 

entre ensino e atividade que não se identifica com os pressupostos das “modernas escolas 

ativas do trabalho – do sloyd, do learning by doing – de inspiração positivista pragmática ou 

de qualquer outro tipo” (MANACORDA, 2007, p. 15, grifos no original).  

Para galgar tal intento, neste capítulo recuperaremos a institucionalização da educação 

das pessoas cegas, intencionando refletir acerca das concepções sobre a deficiência visual 

engendradas na modernidade, posto que essas ideias – consideradas naturais – se reproduzam 

nas práticas pedagógicas na educação das pessoas cegas, das pessoas com baixa visão e das 

pessoas surdocegas.  

Ainda que não intencionemos apresentar na primeira seção deste capítulo, os 

meandros da constituição da Filosofia Moderna – Grande Racionalismo Clássico – e da 

Filosofia da Ilustração – Iluminismo –, acreditamos como Carlota Botto (1996), que são estes 

os períodos de nascedouro da intensificação e da preocupação com o pensamento pedagógico 

na medida em que por meio da educação “poderiam ocorrer as necessárias reformas sociais 

perante o signo do homem pedagogicamente reformado” (Ibid., p. 21), sobretudo, a partir de 

três aspectos fundamentais à constituição da dimensão pedagógica do pensamento iluminista 

– uma nova perspectiva perante a ciência, um conceito próprio de infância e um projeto 

específico de escolarização – enquanto tríplice conquista para o modelo civilizatório 
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condizente com a modernidade. O que ressoava ineditismo – ainda que trouxesse traços de 

outros períodos históricos. 

Na sequência examinaremos a contribuição dos estudos de Lev Semionovich Vigotski 

para a educação das pessoas cegas e das pessoas surdocegas. Uma vez que as formulações do 

autor no âmbito dos Fundamentos de defectología (1997), constituem-se em um campo 

revolucionário para o desenvolvimento e a aprendizagem humanos, sobretudo para o 

entendimento da deficiência enquanto uma condição social mais que biológica. Para o estudo 

do primeiro texto reunido no volume V de Os novi defectologuii, contamos com a tradução de 

Zoia Prestes (mimeo), assim como para a consulta e a reflexão de alguns conceitos-chave da 

teoria vigotskiana (PRESTES, 2012a).   

No terceiro momento desta reflexão interessa-nos perscrutar caminhos para o exercício 

de resistências das pessoas cegas, das pessoas com baixa visão e das pessoas surdocegas 

frente ao que podemos esboçar como paradigma cultural visuocêntrico. A partir dos estudos 

de Michel Foucault (1995; 1988; 1985; 1981), sobre poder e resistência, teceremos um 

diálogo com a proposta de interseccionalidade, apontada em autoras como Angela Davis 

(2018; 2016; 2011), Cinzia Arruzza (2019) e Kimberle Crenshaw (2002), intencionando 

extrair e ao mesmo tempo superar aspectos centrais das teorias do filósofo francês. Desse 

modo, a seção propõe-se a compreender a deficiência na sociabilidade capitalista, enquanto 

ponto de intersecção às discussões de raça, gênero e classe, caminho que dimensionamos 

como fulcral para pensar a emancipação do gênero humano em sua integralidade. 

Na seção conclusiva, o estudo do livro Psicologia da arte (VIGOTSKI, 2001), abre-

nos especificamente o tema da arte na formação e desenvolvimento do psiquismo humano. 

Nesta direção, ancorados nos pressupostos apresentados por Lev Semionovich Vigotski 

(2001), do mesmo modo, que nos estudos de Gaston Bachelard (2013a; 2013b; 1994; 1989), 

acerca da imaginação criadora, buscamos compreender a especificidade da arte nas relações 

entre o cotidiano das pessoas cegas, das pessoas com baixa visão e das pessoas surdocegas, e 

as determinações da sociedade capitalista no contexto da Oficina de Cerâmica do Instituto 

Benjamin Constant (OCIBC). 

 

2.1 MODERNIDADE E VISÃO: antecipando questões 

 

Suponho que os homens tenham chegado aquele ponto em que os 

obstáculos prejudiciais à sua conservação no estado de natureza 
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sobrepujam, por sua resistência, as forças que cada indivíduo pode 

empregar para se manter nesse estado. Então, esse estado primitivo já 

não pode subsistir, e o gênero humano pereceria se não mudasse seu 

modo de ser. Jean-Jacques Rousseau, [1762] 2006 

 

Caso esbocemos uma restrita observação sobre as datas de implantação em Paris do 

Institute Nationale des Jeunes Aveugles [Instituto Nacional dos Jovens Cegos] – 1784 –, e da 

publicação da obra O contrato social – 1762 –, de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), de 

imediato perceberemos que apenas vinte e dois anos separam estes dois fatos. Todavia, se 

ampliarmos esta nossa observação e, inserirmos o fato de que nesta obra, Rousseau (2006) 

afirma sua crença na possibilidade de transformação do homem que, diga-se de passagem, 

teria como consequência uma sociedade livre e igualitária proposta em seu Contrato, e 

somarmos a isso, o fato do Institute Nationale des Jeunes Aveugles configurar-se como a 

primeira instituição dedicada ao ensino e à escolarização das pessoas cegas, podemos inferir 

que, ambos os fatos inserem-se nas questões travadas naquele período na Europa Ocidental 

acerca das concepções da “essência humana”.  

É sabido que, em meados do século XVIII, a reflexão sobre o homem organizou-se de 

maneira ímpar, sobretudo por intermédio da ampla circulação de obras – livros, panfletos, 

cartas, opúsculos, revistas, literatura –, cujos temas dos mais diversos tornaram-se objeto de 

intensos debates intelectuais. Tais publicações, em contraste com os períodos antecedentes, 

em que o homem e o mundo eram pensados em subordinação à ordem natural e aos preceitos 

religiosos, difundiram a ideia de que é o próprio homem o autor de si mesmo – note-se um 

“homem” ainda abstrato –, que não poderia deter-se ao modo “primitivo” – como destacado 

na citação de Jean-Jacques Rousseau (1762/2006, p. 20). Uma das chaves de leitura sobre este 

processo de secularização no entendimento do homem é a relação com a estruturação do 

modo de produção capitalista, e, por conseguinte, com o fortalecimento de uma crescente 

burguesia mercantil, econômica e industrial, contribuindo sobremaneira para o 

desenvolvimento das ideias do pensamento liberal burguês, fincadas, principalmente, na 

propriedade privada, na democracia representativa e em uma filosofia que “[...] leva o nome 

de as luzes (na França), iluminação (Enlightenment, na Inglaterra), esclarecimento 

(Aufklärung, na Alemanha), iluminismo (na Itália)” (SEMERARO, 2011, p. 70, grifos no 

original). 
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[...] de fato, o “iluminismo”, a convicção no progresso do conhecimento 

humano, na racionalidade, na riqueza e no controle sobre a natureza – de que 

estava profundamente imbuído o século XVIII – derivou sua força 

primordialmente do evidente progresso da produção, do comércio e da 

racionalidade econômica e científica que se acreditava estar associada a 

ambos. E seus maiores campeões eram as classes economicamente mais 

progressistas, as que mais diretamente se envolviam nos avanços tangíveis 

da época: os círculos mercantis e os financistas e proprietários 

economicamente iluminados, os administradores sociais e econômicos de 

espírito científico, a classe média instruída, os fabricantes e os empresários 

(HOBSBAWM, 2017, p. 47).  

 

Denominados de “iluministas”, estes filósofos que se intitulavam como homens do 

“século das luzes”, acreditavam ser aquele século o ápice da maturidade intelectual e racional 

do homem, como destaca-nos Carlota Boto (2017, p. 180): “Os porta-vozes das Luzes eram, 

sem dúvida, intelectuais. Eram pessoas dedicadas ao cultivo das ciências e das letras no 

século XVIII [...]”. Muito embora, este ofício intelectual estivesse igualmente presente nas 

relações que conservavam com o Antigo Regime, julgavam distanciá-lo de suas atividades 

cotidianas. Com efeito, a sociabilidade, “traduzida pelo cultivo de um ambiente cultural, a um 

só tempo, humanista, artístico e científico” (Ibid., Ibidem.), ressoava a consciência de si em 

perspectivas teóricas, posicionamentos políticos e enfrentamentos intelectuais, expressando-se 

em controvérsias até mesmo no âmbito interno de cada país, já que não havia uma única 

corrente de pensamento, um manifesto ou um programa de ideias, que definisse o Iluminismo 

como um movimento (SEMERARO, 2011). Entretanto, como evidencia-nos Eric Hobsbawm 

(2017):  

 

É mais correto chamarmos o “iluminismo” de uma ideologia revolucionária, 

apesar da cautela e moderação política de muitos de seus expoentes 

continentais, a maioria dos quais – até a década de 1780 – depositava sua fé 

no despotismo esclarecido. Pois, o Iluminismo implicava a abolição da 

ordem política e social vigente na maior parte da Europa (HOBSBAWM, 

2017, p. 49). 

 

 Exatamente por este destaque – “abolição da ordem política e social vigente na maior 

parte da Europa” (Ibid., Ibidem.) –, consideramos a possibilidade de identificação de traços 

comuns a esta intelectualidade, no caso, a defesa do pensamento racional enquanto ferramenta 

capaz de esclarecer a humanidade – pois, a instrução conduziria não somente a um acréscimo 

de conhecimento, mas também a um aprimoramento moral daquele que conhece –, bem 

como, à crítica obstinada à autoridade religiosa – inclusas aí à crítica ao autoritarismo 
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religioso e absolutista e à crítica aos privilégios do clero e da aristocracia – e sua ampla e 

irrestrita influência social e política na Europa do Antigo Regime (BOTO, 2017).  

Recordemos que, tais ideias embora originais em seu conjunto articulado, como já 

destacamos, são tributárias de uma orientação racionalista e que, portanto, associadas ao 

desenvolvimento científico, cultural e político que despontara desde a renascença, 

especialmente encarnado nas concepções de Nicolau Copérnico (1473-1543), Galileu Galilei 

(1564-1642), Isaac Newton (1643-1727), Leonardo da Vinci (1452-1519), Nicolau Maquiavel 

(1469-1527) e Martinho Lutero (1483-1546) –, para citarmos alguns. No entanto, é sobretudo 

no racionalismo de René Descartes (1596-1650), cuja reflexão sobre a legitimidade do 

conhecimento, que engloba tanto o indivíduo que pensa quanto a razão – como fontes seguras 

do próprio conhecimento – que se centra o desenvolvimento do pensamento ilustrado.  

Em seu Discurso do método (1637/1996), René Descartes apresenta-nos o método 

científico composto por quatro regras – evidência, divisão, ordem e enumeração – suficientes, 

segundo o filósofo, para resumir o “[...] grande número de preceitos de que a Lógica é 

composta” (Ibid., p. 22). Nas Regras para a direção do espírito (1684/1989) – obra de 

publicação póstuma39, que serviu de orientação para o Discurso do método – Descartes 

esclarece-nos:  

 

Entendo por método regras certas e fáceis, que permitem a quem exatamente 

as observar nunca tomar por verdadeiro algo de falso e, sem desperdiçar 

inutilmente nenhum esforço da mente, mas aumentando sempre 

gradualmente o saber, atingir o conhecimento verdadeiro de tudo o que será 

capaz de saber (DESCARTES, 1989, p. 08). 

 

Assim, em suas Meditações metafísicas (1641/1983), sugere-nos a aplicação do 

método científico no exame das operações do espírito em busca da certeza basilar: a prova da 

existência do “eu pensante”, do cogito. Para isso, recorre as ideias inatas – aquelas que não 

podem vir de uma experiência a posteriori, devido a inexistência de objetos sensoriais ou 

sensíveis para elas –, como por exemplo, a da existência de Deus, como “uma substância 

infinita, eterna, imutável, independente, onisciente, onipotente e pela qual eu próprio e todas 

as coisas que são [...] foram criados e produzidos” (Ibid., p. 281-288). Justamente “pelo fato 

de que a ideia de um ser soberanamente perfeito está em mim, à existência de Deus é 

evidentissimamente demonstrada” (Ibid., Ibidem.). Neste sentido, as ideias inatas traduzir-se-

 
39 Publicada pela primeira vez na Holanda em 1684, posteriormente em latim, em 1701. 
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iam na “assinatura do Criador” no espírito das criaturas racionais, que abastecidas da “luz” 

natural e inata da razão poderiam conhecer a verdade. Desse modo, nossas ideias quando 

advindas somente das qualidades sensoriais ou das opiniões e juízos fornecidos por tais 

qualidades, geralmente seriam enganosas, guardando necessidade de submissão ao “método”. 

Portanto, a realidade encontrar-se-á dividida em dois campos separados: res cogitans e res 

extensa, isto é, alma e corpo.  

Igualmente imerso nas discussões a respeito de um método para alcançar um 

conhecimento da verdade – afastado dos ídolos e das ilusões – o inglês, Francis Bacon (1561-

1626), compreendendo as nuanças que a Reforma Protestante – conduzida na Inglaterra por 

Henrique VIII (1491-1547) –, acarretou às questões econômicas e sociais, direciona suas 

investigações com o propósito de convergir a primazia da ciência frente ao monopólio 

eclesiástico do conhecimento. Neste sentido, Bacon (2005) em Novum organum 

(1620/2005)40, afirma-nos: “Ciência e poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a 

causa ignorada, frustra-se o efeito. Pois a natureza não se vence, se não quando se lhe 

obedece” (Ibid., p. 33). Assim, empreende um audacioso projeto de prover um método – 

indutivo – que possibilitasse instaurar o conhecimento e restaurar o domínio humano sobre a 

natureza.  

 

Resta-nos um único e simples método para alcançar os nossos intentos: levar 

os homens aos próprios fatos particulares e às suas séries e ordens, a fim de 

que eles, por si mesmos, se sintam obrigados a renunciar às suas noções e 

comecem a habituar-se ao trato direto das coisas (BACON, 2005, p. 39). 

 

 Tal concepção dispunha-se em contraposição, tanto aos conhecimentos derivados da 

escolástica – em uma crítica a total ausência da experiência sensível e seu dogmatismo – 

quanto à concepção clássica e especulativa de René Descartes. 

 

Os que se dedicaram às ciências foram ou empíricos ou dogmáticos. Os 

empíricos, à maneira das formigas, acumulam e usam as provisões; os 

racionalistas, à maneira das aranhas, de si mesmos extraem o que lhes serve 

para a teia. A abelha representa a posição intermediária: recolhe a matéria-

prima das flores do jardim e do campo e com seus próprios recursos a 

 
40 “Bacon intitulou Organum seu livro em clara alusão ao Organon de Aristóteles, e Novum para destacar que o 

apresenta em oposição aos tratados lógicos de Aristóteles. Da leitura do texto, fica claro que todos os seus 

tópicos giram em torno das regras para a descoberta e a justificação (das artes e das ciências)” (MENNA, 2011, 

p. 49). 
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transforma e digere. Não é diferente o labor da verdadeira filosofia, que se 

não serve unicamente das forças da mente, nem tampouco se limita ao 

material fornecido pela história natural ou pelas artes mecânicas, conservado 

intato na memória. Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo intelecto. 

Por isso muito se deve esperar da aliança estreita e sólida (ainda não levada a 

cabo) entre essas duas faculdades, a experimental e a racional (BACON, 

2005, p. 76). 

 

Mas, na medida em que a reflexão sobre a própria atividade da razão fundamenta-se 

nas concepções de um indivíduo livre, autônomo e empreendedor, não foi por acaso que em 

Ensaio sobre o entendimento humano (1690/2005), o empirismo de John Locke (1632-1704), 

ao entender que o conhecimento humano deriva senão da experiência e da sensação, traz um 

acréscimo no que se refere à gênese do conhecimento.  

 

Suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel em branco, 

desprovida de todos os caracteres, sem nenhuma ideia; como ela será 

suprida? [...] De onde apreende todos os materiais da razão e do 

conhecimento? A isso respondo, numa palavra: da experiência. Todo nosso 

conhecimento está nela fundado, e dela deriva fundamentalmente o próprio 

conhecimento. Empregada tanto nos objetos sensíveis externos como nas 

operações internas de nossas mentes, que são por nós mesmas percebidas e 

refletidas, nossa observação supre nossos entendimentos com todos os 

materiais do pensamento (LOCKE, 2005, p. 57).  

 

Todavia, ressaltamos que, se para o empirismo de John Locke (2005), pelo fato da 

experiência nos permitir conhecer apenas as coisas particulares ou singulares, somente estas 

existiriam efetivamente e, por conseguinte, “as ideias gerais ou universais” não 

corresponderiam “a realidade ou a essências existentes”, mas seriam “nomes que instituímos 

por convenção para organizar nossos pensamentos e nossos discursos. [...] Por isso se diz que 

Locke é nominalista” (CHAUÍ, 2005, p. 129, grifos no original). Ora, se a razão humana só é 

capaz de conhecer as marcas da experiência sempre individual, particular e subjetiva, a 

universalidade materializada em leis ou concepções racionais seriam apenas nomes gerais 

dados a realidade. Pontuamos ainda que, se o pensamento de Locke (2005), exposto em seu 

Ensaio, enquanto crítica ao inatismo defendido pelos pensadores da escola platônica de 

Cambridge, assim o faz sustentando pelos princípios liberais, afinal não seria plausível que os 

aspectos universais se encontrassem igualmente em todos os indivíduos e em todas as suas 

capacidades. Comprovemos como seu liberalismo – na defesa da propriedade privada – 

legitima a instituição escravidão: 
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Senhor e servo são nomes tão antigos quanto a história, mas dados a 

indivíduos de condições bem diferentes; um homem livre torna-se servidor 

de outro quando lhe vende um certo tempo de serviço que realiza em troca 

de um salário que deve receber; e embora isso em geral o coloque dentro da 

família de seu senhor e recaia sob o jugo da disciplina geral que a comanda, 

isso proporciona ao senhor um poder temporário sobre ele, mas não maior 

que aquele contido no contrato entre eles. Mas há uma outra categoria de 

servidores, a que damos o nome particular de escravos, que, sendo cativos 

aprisionados em uma guerra justa, estão pelo direito de natureza sujeitos à 

dominação absoluta e ao poder absoluto de seus senhores. Como eu disse, 

estes homens tiveram suas vidas capturadas, e com elas suas liberdades, 

perderam seus bens – e estão, no estado de escravidão, privados de qualquer 

propriedade – e não podem nesse estado não poder ser considerados parte da 

sociedade civil, cujo principal fim é a preservação da propriedade (LOCKE, 

1994, p. 57). 

 

Por sua vez, o sensualismo de Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780), – outrora 

filiado ao empirismo de Locke –, em Tratado das sensações (1755/1984), intenciona mostrar-

nos como “todos os nossos conhecimentos e todas as nossas faculdades vêm dos sentidos, ou 

para falar mais exatamente, das sensações” (Ibid., p. 45). Sentidos estes que enquanto “causa 

ocasional” não sentem, pois, “[...] só a alma sente ocasionada pelos órgãos; e é das sensações 

que a modificam, que ela tira todos os seus conhecimentos e todas as suas faculdades” (Ibid., 

Ibidem.). Parece-nos que a questão passa agora da gênese do conhecimento às possibilidades 

de se conhecer – no entanto, um conhecer de sensações passivas e elementares.  

 

Imediatamente após Aristóteles vem Locke, porque não é necessário 

considerar os outros filósofos que escreveram sobre o mesmo tema. Este 

inglês, sem dúvida, derramou muita luz nisto, mas ainda deixou 

obscuridades. Veremos que a maior parte dos juízos que se misturam às 

nossas sensações não foi percebida por ele, e que ele não percebeu o quanto 

temos necessidade de aprender a tatear, a ver, a escutar, etc., que todas as 

faculdades da alma lhe pareceram qualidades inatas e não suspeitou que elas 

poderiam ter sua origem na própria sensação (CONDILLAC, 1984, p. 46).  

 

Nesta tentativa de investigar quais conhecimentos devemos a quais sentidos, isto é, 

distinguir quais ideias são tributárias de qual sentido em particular, Condillac (1984), formata 

seu Tratado das sensações, em quatro partes: a primeira, “que trata dos sentidos que por eles 

mesmos não julgam objetos exteriores” (Ibid., p. 47). A segunda, que aborda o “tato ou do 

único sentido que julga por ele mesmo os objetos exteriores” (Ibid., Ibidem.). A terceira, 

“como o tato instrui os outros sentidos para julgar os objetos exteriores” (Ibid., Ibidem.). A 

quarta, versa sobre as “carências, das ideias e do engenho de um homem isolado que goza de 
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todos os seus sentidos” (Ibid., Ibidem.). Para esclarecer esta sua posição espiritualista – 

realidade substancial da alma – vale-se da analogia a imagem de uma estátua de mármore, 

segundo a qual é dada a capacidade de sentir e de transformar as sensações em faculdades.  

 Para Immanuel Kant, em Crítica da razão pura (1781/2003), ambas as correntes 

teóricas – o racionalismo de Descartes e o empirismo de Bacon, Locke e Condillac – seriam 

incapazes de chegar ao conhecimento verdadeiro. O racionalismo por acreditar que o homem 

possuía um conjunto de ideias universais já existentes em sua mente (a priori), cuja 

demonstração não seria necessária, uma vez que diretamente evidentes. O empirismo, muito 

embora acrescente a experiência (a posteriori), não seria capaz de alcançar a universalidade e 

com isto à organização do conhecimento. De acordo com Kant (2003): 

 

[...] se todo conhecimento se principia com a experiência, isso não prova que 

todo ele derive da experiência. Nosso próprio conhecimento experimental 

bem poderia ser um composto do que recebemos por meio das impressões 

sensíveis e daquilo que a nossa própria capacidade de conhecer – apenas 

acionada por impressões sensíveis – produz por si mesma, acréscimo esse 

que não distinguimos dessa matéria prima, enquanto a nossa atenção não 

despertar por um longo exercício que nos capacite a separá-los (KANT, 

2003, p. 44). 

 

Podemos dizer, com as mesmas palavras de Giovanni Semeraro (2011, p. 58), que a 

crítica kantiana se expressa da seguinte maneira: “O empirismo acrescenta, mas não explica; o 

racionalismo afirma, mas não acrescenta nada”. Por conseguinte, nesta Crítica da razão, de 

sua estrutura e de seus mecanismos de conhecimento, Kant (2003) investiga os limites do 

conhecimento humano e também a capacidade desse entendimento em agir como juiz das 

especulações metafísicas. “Nesse sentido, a filosofia de Kant é chamada de ‘criticismo’, ou 

seja, apresenta-se como um balanço crítico das faculdades cognitivas humanas. [...] indaga a 

estrutura intelectiva do sujeito [...] e como operam seus mecanismos no ato de conceber o 

objeto e elaborar as ideias” (SEMERARO, 2011, p. 56). Ao enfrentar a pergunta “o que é 

possível conhecer?”, o filósofo conclui que “[...] os únicos resultados que podemos alcançar 

são aqueles derivados das ciências. Não podemos exorbitar de seu âmbito e de seu método” 

(Ibid., Ibidem.). Com isso, a razão puramente teórica estava impossibilitada de fornecer a 

prova definitiva da existência de Deus, posto que decorresse de uma razão prática, cuja 

fundamentação derivaria dos juízos morais, onde a razão humana poderia encontrar a resposta 
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para aquilo que a ciência não forneceria (KANT, 2003). Em Crítica da razão prática 

(1788/2008), ao refletir sobre a liberdade e a vontade humanas afirma-nos: 

 

Duas coisas enchem meu coração de admiração e veneração: o céu estrelado 

acima de mim e a lei moral dentro de mim [...]. O primeiro espetáculo, de 

uma inumerável multidão de mundos, aniquila, por assim dizer, a minha 

importância, por ser eu uma criatura animal que deve voltar à matéria de que 

é formado o planeta [...]. O segundo espetáculo, ao contrário, eleva 

infinitamente o valor da minha personalidade, como o de uma inteligência na 

qual a lei moral me manifesta uma vida independente da animalidade e até 

mesmo de todo o mundo sensível (KANT, 2008, p. 255).  

 

Assim, toda e qualquer teoria teológica especulativa deveria reduzir-se a um 

conhecimento a posteriori de Deus – ideia censurada. De todo modo, Kant acreditava no 

progresso da humanidade, sobretudo por meio do “Ouse saber!”, máxima claramente expressa 

em seu texto Resposta à pergunta: O que é Esclarecimento? (1784/1974)41. 

 

Esclarecimento [<Aufklärung>] é a saída do homem de sua menoridade, da 

qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de 

seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio 

culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de 

entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo 

sem a direção de outrem. Sapere aude! Tem coragem de fazer uso de teu 

próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento [<Aufklärung>] 

(KANT, 1974, p. 100, grifos no original).  

 

De modo algum o desenvolvimento genérico humano não se desdobraria na 

cotidianidade daqueles que “ousassem saber”, tal conexão do depender-se só de si mesmo da 

esfera da razão, é evidente na maioria dos iluministas que acreditava em seu tempo presente 

rumo à perfeição de um futuro melhor – uma tendência quase natural a um contínuo 

aprimoramento. Confiava-se que o progresso e a felicidade humanas viriam a reboque do 

acúmulo de conhecimento. Sendo a razão, portanto, o motor da história, “[...] como se 

houvesse controle e regularidade nos estágios trilhados pelo gênero humano nos vários 

períodos de seu desenvolvimento” (BOTO, 2017, p. 190). Como explica-nos Carlota Boto 

(2003, p. 737), “Do ponto de vista do Iluminismo – e mais precisamente dessa exposição de 

 
41 Esse opúsculo de Kant responde a mesma questão proposta pelo jovem teólogo Johann Friedrich Zöllner 

(1753-1804), ao manifestar-se contra uma colocação, publicada em 1783, na revista Berlinische Monatsschrift, 

para a abolição do casamento religioso. Kant considera que responder essa pergunta mostra-se algo mais amplo 

do que pensar um conceito. Pois, existiria a necessidade de se colocar o Iluminismo em dúvida para se reafirmar 

a liberdade. “Não como mera luz nas trevas, mas como um contínuo de conscientização, para uma época 

considerada em tempos de crítica. Crítica esta à qual tudo deveria submeter-se” (MÖLLER, 2014, p. 29).  
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Kant sobre o tema –, a liberdade exige a autonomia plena da razão perante lógicas externas, 

heterônomas a ela”. Aqui merece destaque a observação de Lukács (2018, p. 26): “As 

bipartições radicais do mundo segundo o modelo da ‘crítica da razão pura’ e da ‘crítica da 

prática’ revelam-se cada vez mais impraticáveis, posto que, em última análise, podem 

contrastar entre si apenas o puro conhecimento da natureza e a pura moral”.  

Na França, a crença neste propósito iluminista rumo ao aperfeiçoamento do espírito 

humano traduz-se no projeto da Enciclopédia ou Dicionário racional das ciências, das artes e 

dos ofícios (1750-1772), sob a direção dos filósofos Denis Diderot (1713-1784) e Jean-

Baptiste Le Rond D’Alembert (1717-1783), que contratados, em 1746, como editores para a 

tradução de uma conceituada enciclopédia inglesa, decidem organizar uma coleção “que 

incorporasse os mais recentes progressos e descobertas no campo das ciências e das artes”. 

(BOTO, 2017, p. 190). Finalidade que desembocou no lançamento entre os anos de 1750 e 

1751, do Prospecto e o Discurso preliminar dos editores (Ibid., Ibidem.).  

 

A obra toda da Enciclopédia reuniu 250 colaboradores de vários países da 

Europa e pretendeu constituir uma súmula dos conhecimentos acumulados 

em todas as áreas nos diferentes domínios do conhecimento. Assim, o 

discurso preliminar dos editores remete-se frequentemente à metáfora do 

labirinto e à metáfora da árvore, para abordar as complexas ramificações do 

saber. Foram, no total, um conjunto de dezessete volumes de texto (71.818 

verbetes) e onze volumes de ilustração. Pretendeu ser compreendida como 

um dicionário universal, porta-voz do estágio, naquela época, de todos os 

conhecimentos humanos em suas respectivas áreas. Tratava-se, portanto, de 

um projeto de classificação e organização dos conjuntos de saberes que já 

compunham a pauta daquela modernidade em curso (BOTO, 2017, p. 190-

191).  

 

Justamente neste ponto, ao tensionar o privilégio na divulgação do conhecimento 

sistematizado, este projeto de trabalho coletivo42 denota, por um lado, a face progressista do 

Iluminismo: o rompimento com a escolástica – símbolo da Antiguidade e da Idade Média – 

que, justificava e impunha a tradição do poder religioso cristão. Richard Sennett (2008) 

assinala-nos que: “A Enciclopédia visava, é bem verdade, ao leitor comum, não pretendendo 

servir de manual técnico para especialistas. Diderot queria estimular o filósofo e não o 

virtuose que havia em seus leitores” (Ibid., p. 107, grifos no original). Não obstante, nas 

 
42 Na Enciclopédia “encontram-se textos fundamentais de Diderot, D’Alembert, Rousseau, Voltaire, Turgot, 

Marmontel, Montesquieu, Quesnay e Holbach, sem contar mais de uma centena de outros autores conhecidos” 

(CHAUÍ, 1979, p.viii). Vale dizer ainda que o trabalho da Enciclopédia configuraria uma história longa e cheia 

de reveses.  
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relações que o saber sistematizado na Enciclopédia estabelece com o trabalho, Sennett (2008) 

interroga: “Globalmente, como poderia a Enciclopédia sustentar que o labor do artífice 

simbolizava o Iluminismo?” (Ibid., p. 108). E, como resposta sinaliza-nos: 

 

Acima de tudo, pondo as atividades manuais em pé de igualdade com o 

trabalho mental. A ideia global era contundente; a Enciclopédia demonstrava 

desprezo pelos membros das elites hereditárias que não trabalham e, 

portanto, em nada contribuem para a sociedade. Devolvendo ao trabalhador 

manual algo de seu arcaico prestígio grego, os enciclopedistas lançavam um 

desafio de força igual ao ataque de Kant contra os privilégios tradicionais, 

mas de caráter diferente: é antes o trabalho útil que a razão livre que desafia 

o passado (SENNETT, 2008, p. 108, grifos no original).  

 

  Por outro lado, se o caráter constitutivo da Enciclopédia colocara o trabalho manual 

“em pé de igualdade” com o trabalho mental, Sennett (2008) esquece de dizer-nos os motivos 

pelos quais o artífice não descreveria com desenvoltura sobre o seu próprio ofício, tal como 

transcreve das próprias observações de Diderot: “Num universo de mil, teremos sorte de 

encontrar uma dúzia que sejam capazes de explicar com alguma clareza as ferramentas ou a 

maquinaria que utilizam, assim como os objetos que produzem” (Ibid., p. 111). Para Sennett 

(2008), esta situação centra-se sobretudo na “incapacidade da linguagem verbal” para explicar 

as habilidades e conhecimentos criados pelo trabalho artesanal.  

 

Uma solução para os limites da linguagem consiste em substituir a palavra 

pela imagem. As muitas pranchas, criadas por muitas mãos, que enriquecem 

a Enciclopédia compensavam a incapacidade dos trabalhadores de explicar 

em palavras, e de determinada forma específica. Nas ilustrações de 

insuflação de vidro, por exemplo, cada etapa da formação de uma garrafa 

aparece numa imagem diferente; os detritos habituais numa oficina foram 

eliminados, e o leitor vê apenas o que as mãos e a boca precisam fazer nesse 

momento para transformar o líquido fundido numa garrafa (SENNETT, 

2008, p. 111-112).  

 

 Ainda que não intencionemos traçar uma análise pormenorizada deste entendimento 

de Richard Sennett (2008), não podemos deixar de comentar que, uma imagem ilustrativa – 

como as que constavam na Enciclopédia – não se circunscreve a função de substituir ou 

sobrepor a palavra. Além disso, uma experiência imagética como a que sugere: “Talvez 

pudéssemos imaginar uma experiência de esclarecimento estritamente visual com base nesse 

procedimento fotográfico, permitindo que nossos olhos pensassem sobre os objetos materiais” 
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(Ibid., p. 112), não encerra na visualidade a supremacia do esclarecimento, posto que os olhos 

– olhar – são órgãos sociais. 

De interesse para nós é o fato de que neste cenário de efervescente contestação dos 

poderes eclesiásticos e exacerbação da fé na educação da humanidade, Jean-Jacques 

Rousseau, apesar de associado aos ideais do Iluminismo, representa também a crítica deste 

entendimento do homem exclusivamente pelo viés da razão e da ciência. Como mostra-nos 

em Emílio ou da educação (1762/1979), “o intelecto é apenas um aspecto da vida humana e 

se desenvolve tardiamente tanto no indivíduo como na espécie humana” (SEMERARO, 2011, 

p. 75, grifo do autor). Rousseau (1979), a partir da narrativa de uma experiência imaginária de 

educar uma criança desde o seu nascimento até a vida adulta, apresenta-nos que, 

especialmente, na infância existem atributos supostamente constitutivos do homem no estado 

natural.  

 

Nascemos fracos, precisamos de força; nascemos desprovidos de tudo, temos 

necessidade de assistência; nascemos estúpidos, precisamos de juízo. Tudo o 

que não temos ao nascer, e de que precisamos adultos, é-nos dado pela 

educação. Essa educação nos vem da natureza, ou dos homens ou das coisas. 

O desenvolvimento interno de nossas faculdades e de nossos órgãos é a 

educação da natureza; o uso que nos ensinam a fazer desse desenvolvimento 

é a educação dos homens; e o ganho de nossa própria experiência sobre os 

objetos que nos afetam é a educação das coisas (ROUSSEAU, 1979, p. 12). 

 

De acordo com Carlos Nelson Coutinho (2011), as análises de Rousseau (2006; 1979) 

acerca da  constituição do homem relacionam-se intrinsecamente aos aspectos sociais, “[...] 

para ele [Rousseau], as determinações essenciais do homem enquanto homem [...] não são 

atributos naturais, pré-sociais, mas, [...] resultam precisamente do processo de socialização” 

(COUTINHO, 2011, p. 17, intervenção nossa entre colchetes), e, neste caso, compete à 

educação humanizar o homem no sentido de lhe imbuir e instigar às virtudes em detrimento 

dos vícios presentes em todas as formas de sociedades.   

 

Nascemos capazes de aprender, mas não sabendo nada, não conhecendo 

nada. A alma, acorrentada a seus órgãos imperfeitos e semiformados, não 

tem sequer o sentimento de sua própria existência. Os movimentos, os gritos 

da criança que acaba de nascer, são efeitos puramente mecânicos, 

desprovidos de conhecimento e de vontade (ROUSSEAU, 1979, p. 34).  
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A reflexão política em Emílio (1979), distante da pretensão de apregoar um método de 

instruir, completa-se em O contrato social (2006), cuja proposta ao abarcar a construção da 

“vontade geral”, ou seja, a transformação da “vontade individual” em “vontade geral”, em 

proveito da comunidade, garantia da igualdade jurídica e moral e da liberdade civil. 

“Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja contra toda força comum, a pessoa 

e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, obedeça apenas a si 

mesmo e continue livre como antes” (ROUSSEAU, 2006, p. 20). No entanto, para isso, cada 

associado não poderia transferir “sua liberdade e seus direitos a um representante separado do 

povo, como nos contratos de orientação liberal, mas se transformasse em um ‘corpo social’ do 

qual faria parte livre e integralmente” (SEMERARO, 2011, p. 78).  

Ainda, segundo Carlos Nelson Coutinho (2011, p. 20), o ponto central que distancia 

Rousseau do empirismo de Locke, entre outros, está em sua compreensão “dinâmica do 

homem”. Tal dinamismo reforça a crença na “possibilidade de transformação do homem, ou 

seja, em sua perfectibilidade, que resultaria precisamente dessa sua plasticidade, 

transformação que ele coloca de maneira explícita como condição para o êxito da sociedade 

livre e igualitária proposta no Contrato” (Ibid., Ibidem., grifos no original). Embora saibamos 

que estes princípios do Contrato antecipem, em boa medida, os conceitos basilares dos novos 

regimes republicanos e democráticos instaurados a partir das revoluções ocorridas na França e 

na América, no final do século XVIII, a época da publicação destas ideias rendeu a Rousseau 

à queima de seus livros e o exílio (BOTO, 1996).  

Igualmente polêmico fora o texto de significativa reflexão sobre a questão da cegueira: 

Carta sobre os cegos para o uso dos que veem (1749/1979), obra de Denis Diderot – que o 

levaria a prisão no castelo de Vincennes, no mesmo ano da publicação43. Todavia, a polêmica 

que cerca sua atuação filosófica não se restringe apenas as correntes de pensamento a que se 

filia, mas, sobremaneira, à situação política e social da França de Luís XV, época de pesadas 

cargas tributárias decorrentes de despesas bélicas, bem como, o luxo da corte, fatores que 

provocaram violentas agitações populares, acompanhadas de sátiras e panfletos oriundos dos 

meios intelectuais (CHAUÍ, 1979). Merece destaque que, nesta correlação de forças entre a 

burguesia ascendente e a aristocracia absolutista, nas reflexões contidas na Carta, Diderot 

 
43 “A causa da detenção estaria, segundo a Sra. Vandeul, filha do célebre ‘enciclopedista’, na reação de uma 

dama ofendida em suas pretensões científicas: a Sra. Dupré de Saint-Maur, ante as considerações de Diderot 

quanto ao nível filosófico das pessoas que deveriam assistir à eliminação das cataratas de um cego [...]” 

(CHAUÍ, 1979, p.02). 
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(1979) afasta a cegueira das interpretações transcendentais que, ao longo dos séculos 

associam-na à punição de pecados ou à possessão demoníaca. Como ressalta-nos Vigotski 

(1997): “Somente a época do Iluminismo (século XVIII) inaugurou uma nova era na 

concepção da cegueira. No lugar da mística foi posta a ciência; no lugar do preconceito, a 

experiência e o estudo” (Ibid., p. 101, tradução nossa).  

Diderot (1979), influenciado pelas ideias de Locke (2005) e de Condillac (1984), 

explora a hipótese de que o pensamento humano ao formar ideias baseia-se nas experiências 

dos sentidos sensoriais, ou seja, o conhecimento humano não nasce de ideias inatas, mas tem 

sua origem na sensação a partir dos dados da experiência sensorial. Ao interrogar uma pessoa 

cega de nascença, denominado na Carta como “cego de Puiseaux”, relata como esse homem 

vive e como define objetos dos quais não possui conhecimento sensível devido à cegueira.  

 

Perguntei-lhe o que entendia por espelho, [diz Diderot]: “uma certa máquina, 

respondeu-me, que põe as coisas em relevo longe de si mesmas, se se 

encontram situadas convenientemente em relação a ela. É como a minha 

mão, que não preciso pousar ao lado de um objeto a fim de senti-la” 

(DIDEROT, 1979, p. 04, intervenção nossa entre colchetes).   

 

Do mesmo modo, a partir da biografia do matemático cego, Nicholas Saunderson 

(1682-1739)44, Diderot (1979) especula como se desenvolvem os conceitos de Deus, do bem e 

do mal em uma pessoa cega, concluindo que ideias referentes a moral e a existência de Deus 

não são universais e absolutas, mas sim relativas à condição da formação destes conceitos a 

partir das experiências sensoriais. A Carta encerra-se com a exposição do problema de 

Molyneux45, cujas considerações pessoais, Diderot (1979) compara às de Locke e de 

Condillac. De fato, muitos filósofos analisaram a questão de Molyneux, enquanto 

oportunidade para refletir acerca do papel que a visão desempenha na construção de 

 
44 Cego com um ano de idade vítima de varíola. Tornou-se professor de matemática na Universidade de 

Cambridge, sendo eleito em 1719 como membro da Royal Society. Publicou a obra The Elements of Algebra, 

composta por 10 livros. Ateu e materialista foi grande defensor da concepção mecanicista newtoniana. É também 

inventor de vários instrumentos eficientes à leitura tátil, além de adaptar uma tabela, distribuída em um plano 

cartesiano, combinada ao uso de alfinetes, cujas cabeças em diferentes tamanhos, possibilitavam a representação 

dos algarismos, a realização de operações matemáticas e a disposição de figuras retilíneas (DIDEROT, 1979). 
45 William Molyneux (1656-1698), cientista irlandês, cuja esposa era cega. Autor de uma Dióptrica e fundador 

da Dublin Royal Society, em sendo amigo de Locke, dirigiu-lhe duas cartas, em 1688 e 1693, com a questão: 

“Supõe-se um cego de nascença que se tenha tornado homem feito, e a quem se ensina a distinguir, pelo contato, 

um cubo e um globo de mesmo metal e quase de mesma grandeza, de modo que, ao tocar em um ou em outro, 

possa dizer qual é o cubo e qual é o globo. Supõe-se que, estando o cubo e o globo colocados sobre uma mesa, o 

referido cego venha a usufruir da vista; e se lhe pergunta se, vendo-os sem tocá-los, poderá discerni-los e dizer 

qual é o cubo e qual é o globo” (DIDEROT, 1979, p. 21). 
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conceitos. Na verdade, a problemática girava em torno da relação entre o sentido tátil e o 

visual, como destaca-nos Oliver Sacks (2006): examinando a mesma questão de Molyneus, 

George Berkeley (1685-1753), em 1709, “concluiu que não havia necessariamente conexão 

entre o mundo tátil e o da visão – que uma conexão entre os dois só poderia ser estabelecido 

com base na experiência” (Ibid., p. 115). Assim, o caráter precursor da Carta de Diderot 

(1979), alçara uma concepção da aprendizagem humana revolucionária à época: o homem 

traria dentro de si mesmo a possibilidade do conhecimento pela própria razão natural capaz de 

enriquecimento por meio da multiplicidade de experiências sensíveis. 

Podemos dizer também que a Carta aos Cegos – após trinta e cinco anos da primeira 

edição – contribuiu para que, Valentin Haüy (1745-1822)46, no ano de 1784, fundasse em 

Paris, o Institut Royal des Jeunes Aveugles –, nome alterado para Institute Nationale des 

Jeunes Aveugles47 [Instituto Nacional dos Jovens Cegos], após a nacionalização, em 1791, 

como resultado da Revolução Francesa de 1789 (MARTINEZ, 2000). Isso porque, não se 

pode esquecer que, Haüy estava em contato com outras inovadoras realizações da época, 

como por exemplo, as efetuadas pelo abade Charles-Michel de l'Éppée (1712-1789)48 no 

ensino das pessoas surdas.   

O ensino no Instituto dos Jovens Cegos, do mesmo modo que em outros espaços 

escolares da França49, ao focar-se principalmente em leituras, contribuíra para que Haüy 

empregasse o método de letras em relevo, de sua própria autoria. Embora apresentando 

limitações, como por exemplo, o elevado preço da impressão, o tamanho do volume das obras 

impressas, o reduzido número de livros que podiam produzir-se, e ainda o agravante de não 

permitir a escrita às próprias pessoas cegas, esse método de Valentin Haüy – aprovado pela 

 
46 Linguista e tradutor oficial do Ministério de Assuntos Exteriores em Paris. Tiflopedagogo francês, autor de 

Experiência de ensino aos cegos (1876).  
47 “De 1800 a 1815 foi designado de Institut National des Aveugles Traveilleurs e, sob a Restauração, de 

Institution Royale des Jeunes Aveugles” (MARTINS, 2011, p. 41, grifos no original).  
48 Abade que “fundou o Instituto Nacional dos Surdos-Mudos de Paris, em 1760” (SKLIAR, 1977, p. 14 apud 

JANNUZZI, 2012, p. 26). Também “[...] inventou o método de sinais, destinado a completar o alfabeto manual, 

bem como a designar muitos objetos que não podem ser percebidos pelos sentidos. Sua obra escrita mais 

importante foi publicada em 1776 com o título A verdadeira maneira de instruir os surdos-mudos” 

(MAZZOTTA, 2011, p. 18, grifos no original). 
49 Que desde o século XVI, adotava a marca distintiva da Universidade de Paris, “[...] o modus parisiensis de 

ensinar comportava, como aspectos básicos, a distribuição dos alunos em classes, realização, pelos alunos, de 

exercícios escolares e mecanismos de incentivo ao trabalho escolar. A organização das classes dava-se pela 

reunião de alunos aproximadamente da mesma idade e com o mesmo nível de instrução aos quais se ministrava 

um programa previamente fixado composto por um conjunto de conhecimentos proporcionais ao nível dos 

alunos, sendo cada classe regida por um professor” (SAVIANI, 2013, p. 52, grifos no original).  
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Academia de Ciências de Paris – colaborou à abertura de outras escolas para pessoas cegas na 

França (MAZZOTTA, 2011).  

Cabe destacar que, proposições que visavam o ensino da leitura e escrita das pessoas 

cegas ultrapassaram as iniciativas escolares, sendo cenário de atuação e intentas de outras 

pessoas. Por exemplo, Girolamo Cardano (1501-1576), calígrafo italiano, que em 1517, 

idealizou um desses métodos que constituía em: 

 

[...] gravar em relevo as letras, colocar em cima um fino papel, e fazer o 

cego seguir seu contorno com um estilete até que a mão adquirisse o hábito 

necessário para poder escrever sem a guia. Também empregou Cardano 

letras soltas em relevo, feitas com cartão ou madeira, que o cego aprendia a 

distinguir e a juntar, formando um texto (MARTÍNEZ, 2000, p. 16, tradução 

nossa). 

 

Porém, inovações como essa tanto quanto as realizadas no Instituto dos Jovens Cegos 

de Paris, por si só não suplantaram as concepções baseadas em ideias e crenças supersticiosas 

quanto à educação de pessoas cegas. O próprio, “[...] Ministro da Fazenda francês entre 1783 

e 1787, Charles Calonne, chegou a acusar o filantropo [Haüy] de forjar as cerimônias onde 

eram exibidos os conhecimentos e as capacidades adquiridas pelas crianças cegas, tal era o 

ceticismo que então vigorava” (MARTÍNEZ, 2000, p. 71, tradução nossa, grifos nossos). 

O fato de nos primeiros anos do Instituto, Valentin Haüy ser constantemente acusado 

de iludir crianças cegas, ao fazê-las crer em reais possibilidades de instrução, demonstra que 

pari passu ao pensamento iluminista conviviam ideias subordinadas ao antigo modelo de 

mundo, como explica-nos Vigotski (1997):  

 

[...] a antiguidade, a Idade Média e uma parte muito considerável da história 

moderna. Até hoje os vestígios desta época são visíveis nas opiniões 

populares sobre o cego, nas lendas, fábulas e provérbios. Via-se na cegueira, 

antes de tudo, uma enorme desgraça na qual se referiam com terror 

supersticioso e com respeito. Além de considerar o cego um ser indefeso, 

inválido e abandonado, surge à convicção geral de que nos cegos 

desenvolvem-se as forças místicas superiores da alma, que é o resultado do 

acesso ao conhecimento espiritual e a visão espiritual, no lugar da visão 

física perdida (VIGOTSKI, 1997, p. 100, tradução nossa). 

 

Além disso, a fundação do Instituto, em sendo uma ação filantrópica, denota ainda que 

as questões relacionadas à cegueira inserem-se no pensamento cristão de assistência e 

caridade – o curso pessoal do próprio Haüy dedicado às obras beneméritas, filiado às 



118 

 

sociedades filantrópicas, âmbito de relações onde angariou os primeiros apoios para a 

concretização do Instituto, mostra-nos a combinação do legado religioso com os ideais 

iluministas (MARTINS, 2011).  

Se, é verdade que no preconceito expresso por Callone, no trecho supracitado, 

materializam-se às concepções de incapacidade das pessoas cegas, também é que, a 

historicidade da vida manifesta-se contra as interdições, forjando em seu bojo as resistências e 

as dissidências contra o sistema de crenças predominante. Haja vista que, a disseminação do 

ideário iluminista pela Europa Ocidental e Estados Unidos que, em particular impulsiona o 

projeto civilizador de instrução pública (BOTO, 2017), na singularidade da instrução de 

pessoas cegas não ficara restrita aos limites da França. Na esteira da fundação de uma escola 

assim especializada em Paris, são inaugurados nos anos seguintes outros centros com a 

mesma intencionalidade. 

 

Liverpool (1791), Edimburgo (1792), Londres (1799), Viena (1804), Berlim 

(1806), Praga (1807), Amsterdã e Estocolmo (1808), Dresden e São 

Petersburgo (1809), Zurick (1810), Copenhague (1811), Nápoles (1818), 

Barcelona (1820), Bruxelas (1834), Milão (1840) e Lausanne (1843). Nos 

Estados Unidos, em 1829 [...] é fundado o Asilo da Nova Inglaterra para 

Cegos, com o fim de educá-los. Essa instituição, [...] é hoje o mundialmente 

conhecido Instituto Perkins de Boston (INSTITUTO BENJAMIN 

CONSTANT, 2007, p. 74-75).  

 

 Conquanto, ao associarmos tempo e espaço à lógica de implantação destas 

instituições, inferimos que a despeito de uma aparência moderna e científica, embora, por 

vezes filantrópica, o desenvolvimento de espaços destinados à educação de pessoas cegas 

ocorre concomitantemente às discussões gerais sobre como forjar a partir da educação o novo 

homem para uma nova sociedade que se anuncia no horizonte. Não obstante, em meio a este 

mesmo panorama estão às questões de cunho abolicionistas – considerando-a como um 

processo em que incidem a proibição do tráfico de escravos no Atlântico Norte pelos ingleses 

em inícios deste mesmo século XIX, somada à Revolta majoritariamente escrava de São 

Domingos no Haiti50, ainda no final do XVIII, enquanto marcos iniciais deste processo – 

compondo ambos, partes do espectro iluminista de conceber o mundo.  

 
50 Na esteira do movimento revolucionário francês do final do século XVIII, a ilha caribenha do Haiti – reduto 

de exploração colonial da França – é sacudida por um processo de revoltas e rebeliões de pessoas escravizadas, 

lideradas por Toussaint Louverture (1743-1803) e Jean Jacques Dessalines (1758-1806), que culminaram, em 

1804, com a independência do Haiti, e, a proclamação de uma República (JAMES, 2010, p. 185). 
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Sabemos, contudo, que a aparência não é o negativo da essência, essa última, “[...] não 

se dá imediatamente; é mediata ao fenômeno e, portanto, se manifesta em algo diferente 

daquilo que é” (KOSÍK, 1969, p. 15). Sendo, pois, a própria dinâmica entre a aparência e a 

realidade concreta, a contradição “[...] mais geral e disseminada que temos de enfrentar 

quando tentamos resolver as contradições mais específicas do capital” (HARVEY, 2016, p. 

19). Portanto, constituindo-se parte do fenômeno e ao mesmo tempo o ocultando, a aparência 

atua enquanto uma mediação, a forma com que o fenômeno se apresenta.  

Dizemos isto porque, ao afirmarmos que, em síntese, os marcos centrais das mudanças 

econômicas, políticas, sociais e culturais que, configuram os séculos XVIII e XIX, estão 

presentes no próprio processo de desenvolvimento do modo de produção capitalista, não 

estamos encerrando ou hierarquizando as conquistas científicas e culturais do período em uma 

relação de causalidade, mas apontando que, em detrimento dos avanços humanos 

preconizados pela concepção de mundo iluminista – que lograra uma nova compreensão do 

homem –, a sociedade que daí irrompe fundamentada na burguesia, trará junto a si 

contradições irreconciliáveis (HARVEY, 2016). Acerca desta sociedade, a “moderna 

sociedade burguesa” e suas contradições Marx e Engels (2017) expressam no Manifesto 

Comunista, publicado em 1848, que: 

 

A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, 

não aboliu os antagonismos de classe. Não fez mais do que estabelecer novas 

classes, novas condições de opressão, novas formas de luta em lugar das que 

existiram no passado (MARX; ENGELS, 2017, p. 22). 

 

Não por menos, compreendemos que, na essência do caráter contraditório da 

sociedade que nasce das ruínas do Antigo Regime, uma burguesia então revolucionária, que 

“[...] pela primeira vez na história da humanidade [retira] os grilhões do poder produtivo das 

sociedades humanas, que daí em diante se tornaram capazes da multiplicação rápida, 

constante, e até o presente ilimitada, de homens, mercadorias e serviços (HOBSBAWM, 

2017, p. 59, intervenção nossa entre colchetes) e que, não obstante, promovera progressos 

técnicos, científicos e humanos jamais experienciados pela humanidade. Todavia, o outro lado 

desta mesma sociedade descortina-se tal como na crítica romântica de um “[...] arquivista da 

Prefeitura de Polícia de Paris” (MARX, 2006, p. 23), Jacques Peuchet (1758-1830), que 

deixara escritos e anotações acerca do alto número de suicídios praticados na Paris das 
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últimas décadas do XVIII e primeiras do XIX. Escritos e anotações dos quais, posteriormente 

Marx (2006), também tecerá as suas críticas à moderna sociedade burguesa.  

 

Que tipo de sociedade é esta, em que se encontra a mais profunda solidão 

no seio de tantos milhões; em que se pode ser tomado por um desejo 

implacável de matar a si mesmo, sem que ninguém possa prevê-lo? Tal 

sociedade não é uma sociedade; ela é, como diz Rousseau, uma selva, 

habitada por feras selvagens. [...]. A Revolução não derrubou todas as 

tiranias; os males que se reprovavam nos poderes despóticos subsistem nas 

famílias; [...] e o suicídio não é mais do que um entre os mil e um sintomas 

da luta social geral, sempre percebida em fatos recentes, da qual tantos 

combatentes se retiram porque estão cansados de serem contados entre as 

vítimas ou porque se insurgem contra a ideia de assumir um lugar honroso 

entre os carrascos (MARX, 2006, p. 28-29, grifos no original51).  

 

Contudo, ao passo em que as contradições sociais se estabeleciam sob a forma 

capitalista de organização da vida, o progresso científico que provinha do ideário iluminista 

acarretara significativas transformações naquelas sociedades, ao ponto em que Marx e Engels 

(2017, p. 24) não desprezam que, ao seu tempo, “A burguesia desempenhou um papel 

eminentemente revolucionário”, possibilitando que, a modernidade lograsse conquistas 

cruciais ao progresso humano. Neste sentido, no que diz respeito à educação, em geral e a 

educação da pessoa cega, em particular, em 1821, ao entrar em contato com outro sistema de 

traços e pontos, desenvolvido por Charles Barbier (1767-1841)52, Louis Braille (1809-

1852)53, aluno do Instituto dos Jovens Cegos de Paris, vislumbra as potencialidades de 

construção de um código de signos reconhecíveis ao tato, capaz de reproduzir as letras do 

alfabeto. Dedicando-se à concretização dessa ideia dos doze aos quatorzes anos de idade, 

Louis Braille completou, em 1825, o sistema que tomou por base as combinações permitidas 

por células de seis pontos54.  

 
51 Este escrito de Marx é composto por comentários e apontamentos retirados das anotações de um ex-arquivista 

policial, Jacques Peuchet (1758-1830) que, além de arquivista fora membro do partido monarquista na França.  

Na edição que usamos, publica da editora Boitempo em 2006, as partes do texto em itálico correspondem aos 

apontamentos de Marx, os demais, sem destaques, constituem os escritos de Peuchet.   
52 Militar francês, inventor de um sistema de comunicação, cujo propósito inicial era permitir a leitura e escrita 

no escuro em ações militares. Esse código de mensagens do exército comportava 36 sons franceses básicos, 

aliados a pontos salientes, que não representavam letras para serem soletradas, mas sons inteiros para representar 

palavras. O método chamou a atenção dos professores que passaram a utilizá-lo no Instituto dos Jovens Cegos de 

Paris (JANNUZZI, 2012, p. 26).  
53 Cego acidentalmente desde seus três anos de idade, enquanto aluno do Instituto dos Jovens Cegos de Paris, 

desenvolveu um sistema de leitura e escrita para as pessoas cegas. Tornou-se professor do Instituto dos Jovens 

Cegos de Paris.  
54 A princípio batizado de sonografia, e, mais tarde, de Sistema Braille, em homenagem ao próprio inventor, esse 

sistema baseia-se na combinação de seis pontos em relevo, distribuídos em duas colunas verticais e paralelas, de 
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Uma vez mais, as inovações não estão “livres” das contradições as quais estão 

submetidas no curso da sociedade capitalista, como também, carregam em suas nuanças as 

reminiscências do passado, o sistema de Louis Braille, recebera contínuas críticas, sobretudo, 

daqueles que discordavam que o suporte de escrita das pessoas cegas empregasse uma lógica 

tão diferente da escrita usada pelas pessoas não cegas, chegando, na década de 1840, a ser 

excluído no Instituto pelo sucessor de Valentin Haüy (MARTINS, 2011). Entretanto, 

reconhecido pelas próprias pessoas cegas enquanto uma ferramenta eficaz e autônoma de 

leitura e de escrita, o Sistema Braille, após ser instituído na França, em 1854, como sistema 

oficial para o ensino de pessoas cegas, seria adotado em várias partes do mundo. Portanto, 

pode-se dizer, assim, que, ainda que envolto em contradições, o Sistema Braille exprime a 

promessa rumo à emancipação social das pessoas cegas. 

É sugestivo que a predominância do sentido da visão demarque a modernidade55, 

intensificando-se sobremaneira até os dias atuais. Isso porque, o progresso científico 

capitaneado pela Revolução Industrial contribui à ascensão de técnicas de captura da imagem 

que redefinem a cultura da época – no caso, a fotografia e mais adiante o cinema –, ponto 

inexorável da experiência humana, mas que concernem questões para seu próprio 

desenvolvimento, as quais discutiremos com maior afinco no quarto capítulo de nossa tese. 

De certo que, vivemos uma época de hegemonia visual como em nenhuma outra. Além disso, 

como aponta-nos Joana Belarmino (2004), sob a égide do paradigma visuocêntrico, a 

sociedade ocidental associa o conhecimento primordialmente à visão, desqualificando os 

demais sentidos no processo cognitivo.  

Esta, por assim dizer, “supremacia da visão” remonta às raízes do pensamento clássico 

grego56, cuja tradição filosófica, embora por demais complexa e abrangente, estabelece a 

consagrada relação entre ver e conhecer. O Mito da Caverna, escrito por Platão, no Livro VII 

da República (1996), trata de uma analogia que narra à liberação do homem da escuridão – 

ignorância e privação da verdade – que nos aprisiona, por meio do acesso à luz – à verdade. 

Este elogio ao sentido da visão também se encontra no pensamento de Aristóteles no Livro I 

 
três pontos cada uma delas, sendo numerados os pontos 1, 2 e 3 na primeira coluna, à esquerda, e 4, 5 e 6 na 

segunda coluna, à direita; ambas de cima para baixo (MAZZOTTA, 2011). 
55 A referência é a modernidade formada à luz daquilo que o historiador inglês Eric Hobsbawm denominou de 

“dupla revolução”, a saber, por um lado a revolução industrial inglesa surgida em finais do século XVIII, e por 

outro a revolução francesa de 1789 (HOBSBAWM, 2003, p. 13).  
56 É no início do século VI a.C. que se estabelece o pensamento racional próprio do homem ocidental e marca o 

princípio do pensamento filosófico (CHAUÍ, 2002).  
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da Metafísica (2012), na base do elogio da theoría, isto é, da visão intelectual como a forma 

mais alta do conhecimento.  

 

[...] TODOS OS SERES HUMANOS naturalmente desejam o 

conhecimento. Isso é indicado pelo apreço que experimentamos pelos 

sentidos, pois independentemente do uso destes nós os estimamos por si 

mesmos, e mais do que todos os outros, o sentido da visão. Não somente 

objetivando a ação, mas mesmo quando não se visa, nenhuma ação, 

preferimos a visão – no geral – a todos os demais sentidos, isto porque, de 

todos os sentidos, é a visão o que melhor contribui para o nosso 

conhecimento das coisas e o que revela uma multiplicidade de distinções. 

[...] (ARISTÓTELES, 2012, p. 41, grifos no original). 
 

Neste sentido, a hegemonia da visão transparece desde logo na esfera do vocabulário 

filosófico e científico, “[...] que é constituído frequentemente com variantes de ver, 

contemplar, visão, vidência: ‘ideia’ (que significa originalmente ‘forma visível’), ‘evidência’, 

‘teoria’, ‘perspectiva’, ‘ponto-de-vista’, ‘visão-de-mundo’, ‘enfoque’ etc. [...]” – como 

aponta-nos Gaston Bachelard (1994, p. xiv, grifos no original). Do mesmo modo, Marilena 

Chauí (2006) ressalta-nos:  

 

Dos cinco sentidos, somente a audição (referida à linguagem) rivaliza com a 

visão no léxico do conhecimento. Os demais, ou estão ausentes ou operam 

como metáforas a visão. Falamos em captar uma ideia ou em agarrá-la. 

Dizemos que um conceito contém ou envolve certas determinações que as 

compreendemos (as seguramos juntas) ou as explicamos (as desdobramos 

umas a uma). Falamos em beber ideias ou opiniões nesta ou naquela fonte, 

em tocar neste ou naquele ponto. Em português, dizemos que algo “tem (ou 

não tem) cheiro de verdade” e, para manifestar suspeita, que uma ideia “não 

cheira bem”. Falamos na posição de conceitos (não é isto a palavra “tese”?), 

em movimento de uma ideia ou das ideias, passos de um raciocínio, choque 

de opiniões e no sabor amargo da derrota. Entretanto, essas expressões 

tácteis, olfativas, gustativas e cinestésicas cumprem um papel preciso, qual 

seja, trazer o invisível – pensamentos – ao visível (CHAUÍ, 2006, p. 37). 

  

Mas, se “Percepção vem de percipio que se origina em capio – agarrar, prender, tomar 

com ou nas mãos, receber suportar (Ibid., p. 40, grifos no original), fica-nos a pergunta: Como 

e por que todas as percepções passam as percepções visuais? Como e por que o saber 

intelectual mantem as categorias do olhar? Recorremos novamente as observações 

empreendidas por Marilena Chauí (2006): 
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Parece, assim, [a percepção] enraizar-se no tacto e no movimento, não sendo 

casual que as teorias do conhecimento sempre a considerassem uma ação-

paixão por contato: os sentidos precisam ser tocados (pela luz, pelo som, 

pelo odor, pelo sabor) para sentir. Também não por acaso as teorias clássicas 

e modernas da visão tomavam como ponto de partida não apenas o tacto, 

mas ainda um toque peculiar, o bastão do cego, mesmo que alguns teóricos 

se valessem dessa comparação para afastá-la e definir a visão em sua 

diferença própria (CHAUÍ, 2006, p. 40).  

 

Contudo, o impacto de uma cultura predominantemente visual na vida cotidiana das 

pessoas cegas, das pessoas com baixa visão e das pessoas surdocegas, ultrapassam as 

incidências relacionadas aos usos de um vocabulário que herdamos e empregamos sem 

perceber suas conotações, posto que, nestas primeiras décadas do século XXI, nos 

encontremos imersos em culturas densamente visuais e visualizadas (MARTINS, 2011).  

Não se pode ignorar que, a exacerbação imagética tem intrínseca relação com aquilo 

que Fredric Jameson (2006, p. 27) compreendeu como “a lógica cultural dominante do 

capitalismo tardio”. Dentro desta lógica do capital nestes tempos, demarcado no modelo de 

financeirização e acumulação flexível (HARVEY, 1992), a imagem cumpre tanto o papel de 

alimentar de modo simbólico e cognitivo a massa tendenciosamente crescente de 

consumidores, quanto de operar simultaneamente como um fator propulsor de novas 

necessidades. 

 

[...] Estamos num período que vê, triunfalmente, um período que se pulsa 

com uma objectiva, onde o fluxo acelerado do tempo se confunde com o 

discorrer de imagens, onde a testemunha é a vidente oportuna, onde as 

palavras desenham retratos, onde as informações são ilustradas. [...] A 

consequência desta primazia sensorial nos itens culturais [...] tem, 

obviamente, profundas consequências para a exclusão das pessoas cegas, que 

desse modo são colocadas à margem de expressões culturais absolutamente 

centrais de nosso tempo [...] (MARTINS, 2011 p. 79).  

 

Dessa forma, nesta “condição pós-moderna”, como destaca-nos David Harvey (1992, 

p. 260), caracterizada pela transformação da imagem “em uma identidade no mercado” e pela 

fragmentação do tempo e dos sujeitos – quais os modos de resistências das pessoas cegas, das 

pessoas com baixa visão e das pessoas surdocegas? Michel Foucault (1988, p. 105) defende 

que “onde há poder há resistência”. E, se o poder existe através de uma vasta rede multiforme 

de relações, as resistências também se apresentam enquanto multiplicidade ou “pontos” (Ibid., 

p. 106). Mas, para “resistir, é preciso que a resistência seja como o poder. Tão inventiva, tão 
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móvel, tão produtiva quanto ele. Que, como ele, venha de baixo e se distribua 

estrategicamente” (FOUCAULT, 1981, p. 241). 

 

[...] Poderíamos dizer então, de forma mais tosca, do ponto de vista que nos 

interessa, que a arte é aquilo que resiste, mesmo que não seja a única coisa 

que resiste. Daí a relação tão estreita entre o ato de resistência e a obra de 

arte. Todo ato de resistência não é uma obra de arte, embora de uma certa 

maneira ela faça parte dele. Toda obra de arte não é um ato de resistência, e, 

no entanto, de uma certa maneira, ela acaba sendo [...] (DELEUZE, 1999, p. 

04-05). 

 

Cabe então perguntar: a experiência estética poderia mobilizar forças de resistências 

das pessoas cegas, das pessoas com baixa visão e das pessoas surdocegas frente ao paradigma 

visuocêntrico? Pois, como dizia-nos Merleau-Ponty (2004b, p. 135), a arte é “advento” – um 

vir a ser do que nunca antes existiu, “promessa infinita de acontecimentos”.  No entanto, antes 

de discutirmos tais questões interessa-nos compreender no movimento real da história as 

experiências com a educação de pessoas cegas.   

 

2.2 DEFECTOLOGIA: contribuições de Vigotski à educação das pessoas cegas e 

pessoas surdocegas 

 

A educação deve desempenhar o papel central na transformação do 

homem, nesta estrada de formação social consciente de gerações 

novas, a educação deve ser a base para alteração do tipo humano 

histórico. As novas gerações e suas novas formas de educação 

representam a rota principal que a história seguirá para criar o novo 

tipo de homem. Lev S. Vigotski, [1930] 2004 

 

A reflexão acerca das contribuições da Defectologia57, em Lev Semionovich Vigotski, 

particularmente em seus estudos sobre a instrução e a educação das crianças com 

desenvolvimento diferenciado, requer que se entenda o respectivo contexto que permeia suas 

pesquisas – a Revolução Russa de 1917 – posto que suas críticas e proposições a uma nova 

 
57 O termo Defectologiia “[...] foi introduzido na língua russa em 1912, por um psiquiatra chamado Vsevolod 

Petrovich Kashchenko (1870-1943) e alguns colaboradores, com o objetivo de distinguir as crianças com as 

quais trabalhavam de outras crianças que também eram designadas por especiais – crianças superdotadas”. O 

“[...] vocábulo passou a fazer parte dos nomes dos novos institutos que surgiram entre 1918 e 1920 para a 

formação de professores de crianças com deficiência. Entre outras cidades como Moscou, Kiev (Ucrânia) e 

Petrogrado, sediaram os Institutos Pedagógicos para Crianças Defeituosas e aqueles que ali se formaram foram 

conhecidos por defectologistas” (NETTO; LEAL, 2013, p. 76-77). 
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defectologia incorporem o desejo de formar o homem novo em acordo com o ethos socialista 

da nova sociedade que irrompia do processo revolucionário russo.   

A construção do socialismo relacionava-se diretamente em responder as exigências 

postas pelas condições materiais da Rússia de finais do século XIX e início do século XX: 

uma sociedade essencialmente agrária, que contava com uma indústria débil em comparação 

com os países da Europa; uma população composta por 90% de analfabetos e um proletariado 

pequeno; fome e miséria agravadas pela participação na Primeira Grande Guerra (1914-1918), 

além das guerras civis; com milhões de crianças órfãs abandonadas nas ruas ou em orfanatos 

(PRESTES, 2012a). 

 

A Rússia tinha cerca de 170 milhões de habitantes, uma aristocracia rural e 

uma Igreja em declínio e quase ausência de setores médios, o que tornara o 

Estado com menos capacidade de resolver os conflitos sociais. [...]. A 

indústria, muito concentrada, tinha cerca de três milhões de operários, e só 

5% dos camponeses eram proprietários de suas terras; 12% destes eram 

considerados abastados (os kulak), mas 40% não tinham meios para 

sobreviver. Esse caldo de contradições transformará uma revolta de massas 

camponesas em luta pelo fim da guerra e pelo acesso à terra na primeira 

insurreição proletária da história a tomar o poder num país (VARELA, 2017, 

p. 69-70, grifos no original).  

 

 Decerto que, as revoltas sociais –, que provinham desde o final do século XIX, fruto 

de sua “profunda crise social [...] decorreu do fracasso do regime czarista em aprovar certas 

reformas significativas e do abismo econômico entre os ricos e o resto da sociedade russa” 

(MURPHY, 2017, p. 85) –, ampliam-se tanto quanto se agravam consideravelmente devido as 

circunstâncias sociais que derivavam da Guerra. Como nas palavras de Eric Hobsbawm 

(1995, p. 61): “A revolução foi à filha da Guerra no século XX: especificamente a Revolução 

Russa de 1917”, e, se outrora, como explicação do próprio Hobsbawm (Ibid., Ibidem.), as 

guerras atuavam como fatores de coesão social interna, o cenário não fora o mesmo a partir de 

1917. 

 Cabível destacar aqui que, apesar dos silenciamentos, a Revolução de Outubro é 

também uma revolução das mulheres, sobretudo pelo protagonismo nas greves e 

enfrentamentos que sepultariam o governo provisório, levando ao poder os bolcheviques58. A 

esse respeito, Kevin Murphy (2017), destaca-nos o papel preponderante das mulheres nos 

 
58 O historiador Daniel Aarão Reis (2017, p. 211) define bolchevique como “[...] um termo russo que significa 

‘maioria’. No encerramento do II Congresso do Partido Operário Social-Democrata Russo (Posdr), realizado em 

1903, os partidários de Lênin foram designados majoritários. Nesse evento foram definidas as normas de 

organização interna que deveriam reger a vida do partido”. 
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protestos nas fábricas têxteis, na convocação umas às outras para intensificar as greves e as 

manifestações. Ao ponto de as revolucionárias desobedecerem às ordens do próprio partido 

bolchevique e iniciarem uma greve no Dia Internacional da Mulher59, em Petrogrado, fato 

crucial, de acordo com Daniel Aarão Reis (2017), nos desdobramentos para a tomada do 

Palácio de Inverno poucos meses depois pelos revolucionários. “Não gratuitamente, foi uma 

associação feminina, a Liga pela Igualdade dos Direitos das Mulheres, que organizou a nada 

espontânea manifestação de 23 de fevereiro de 1917, que na sequência levaria de roldão a 

autocracia tzarista” (Ibid., p. 181).  

 Junto ao processo de extirpação da já decadente dominação aristocrática, os sovietes60 

tratavam de solucionar os dilemas práticos que se avolumavam, tais como, propor uma nova 

organização social, negociar a sua retirada da Guerra, atender as demandas sociais de um país 

em que se recrudesciam as condições de vida a pontos insustentáveis, bem como, a 

necessidade em se preparar para as tentativas da contrarrevolução restauradora e dos 

golpismos liberais. No plano imediato, o governo revolucionário, disposto no II Congresso 

dos Sovietes de Deputados Operários e Soldados de Toda a Rússia61, procurava empreender 

mudanças estruturais significativas que apontavam para os anseios de projetar uma nova 

sociedade, não mais baseada no domínio ou mesmo na concepção de mundo burguesa ou 

aristocrática, mas sim, na ditadura do proletariado62.   

Neste sentido, conforme afirma Zoia Prestes (2012a): 

 
59 Há uma processualidade nos eventos que demarcam a institucionalização, em 1975, o 08 de março como dia 

Internacional da Mulher. Da passeata organizada pelo Partido Socialista da América, em 20 de fevereiro de 

1909, em Nova York, às manifestações a respeito do incêndio na fábrica da Triangle Shirtwaist, em Nova York, 

em março de 1911, que culminou na morte de centenas de mulheres que ali trabalhavam em jornadas que 

ultrapassavam 14 horas de trabalho, passando pela Conferência de Mulheres da Internacional Socialista, 

organizada por Clara Zetkin (1857-1933), em 1910, em Copenhague, que marca a instituição de uma celebração 

anual das lutas pelos direitos das mulheres trabalhadoras. As lutas das mulheres por sua emancipação social e 

política tem um marco efetivo, em nossas análises, na greve do setor têxtil organizada em Petrogrado como 

manifestação pelo Dia Internacional da Mulher, em 23 de fevereiro de 1917 (no antigo calendário juliano), 08 de 

março (no calendário gregoriano), greve que, segundo Murphy (2017) é catalisadora do processo revolucionário 

russo. Tal data sinalizava ainda, uma reunião organizada por Alexandra Kollontai (1872-1952), na Noruega, em 

1915, contra a Primeira Guerra Mundial e a situação das mulheres perante a guerra. 
60 De acordo com o historiador Daniel Aarão Reis (2017, p. 213) o termo soviete “Do russo conselho. Designa as 

organizações populares que se disseminaram na Rússia revolucionária, sobretudo entre operários e soldados”. 
61 Discurso de Lênin junto ao II Congresso dos Sovietes de Deputados Operários e Soldados de Toda a Rússia 

(LÊNINE, 1977). 
62 Usamos aqui a expressão ditadura do proletariado conforme explicitada por Tom Bottomore (1988) no 

Dicionário do pensamento marxista, segundo a qual, “Marx, entendia por ditadura do proletariado não apenas 

uma forma de regime no qual o proletariado exercia o tipo de hegemonia até então exercido pela burguesia, 

ficando a tarefa concreta do governo por conta de outros, mas também como uma forma de governo, com a 

classe operária realmente governando e se desincumbindo de muitas das tarefas até então executadas pelo 

Estado” (Ibid., p. 111).  
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Nos primeiros dias após a revolução, o governo dos trabalhadores e 

camponeses aprovou os princípios socialistas de organização da sociedade. 

Foi decretada a expropriação da propriedade privada, o fim da propriedade 

sobre a terra, o fim dos títulos de nobreza e instituída a denominação comum 

“cidadãos da república Russa”; foi declarada a liberdade de crença, a 

separação da Igreja do Estado e da escola da Igreja, assim como declarada a 

igualdade entre mulheres e homens. [...] foi anunciado o livre 

desenvolvimento e total igualdade de todas as nacionalidades da Rússia. São 

também abolidos os poderes do governo provisório e criados os 

Comissariados do Povo (PRESTES, 2012, p. 12a). 

 

 Com respeito à condição das mulheres, a construção revolucionária partira de uma 

nova concepção sobre as questões de gênero e da divisão social, como nos explica Wendy 

Goldman (2014), formava-se uma visão orientada a partir de textos de Engels e Lênin (1870-

1924), respectivamente, ideias que se encontravam em A origem da família, da propriedade 

privada e do Estado (1884), e, O Estado e a revolução, publicada em 1918. Assim, 

“Desprovida de embelezamento, a visão bolchevique era baseada, portanto, em quatro 

preceitos: união livre, emancipação das mulheres através do trabalho assalariado, socialização 

do trabalho doméstico e definhamento da família” (GOLDMAN, 2014, p. 25). 

 Daniel Aarão Reis (2017), por sua vez, aponta-nos para o legado da soberania 

nacional, bem como, para o intenso processo de industrialização e urbanização que se 

verificou nos anos seguintes à Revolução, conquistas que, doravante serão consagradas ao 

longo do século XX, na construção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS): 

 

O socialismo soviético assegurou independência nacional à Rússia, 

soberania em face das exigências do capitalismo internacional, um sonho 

longamente almejado pelos russos. Empreendeu transformações profundas e 

reformas sociais. O país dotou-se de uma indústria poderosa. Urbanizou-se. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu como superpotência, com um 

armamento atômico equivalente ao da maior potência mundial, os Estados 

Unidos (REIS, 2017, p. 191). 

 

Muito embora, o legado soviético apresente-se como resultado de um processo 

capitaneado pelo Estado, a construção do consenso requerido – que pendeu para a 

coerção desde  a “revolução cultural” promovida por Josef Stalin (1858-1953), a partir 

de 1929 –, que garantiu a constituição dessa experiência socialista fora primeiro obra da 

descentralização de todas as esferas de poder realizadas pelos bolcheviques e, com isso, 

a possibilidade aberta de alcançar o centro das reivindicações concretas das massas 



128 

 

camponesas, dos militares e dos operários, sobretudo os pontos fundamentais de “paz, 

terra e formação de governo” (REIS, 2017, p. 106). 

 

As tarefas do novo poder revolucionário eram assim elencadas: alcançar a 

paz, mediante um armistício imediato; distribuir toda a terra aos 

camponeses; democratizar as Forças Armadas; prestar assistência aos 

feridos e às famílias dos soldados mortos; taxar os ricos de modo a 

conseguir prover as necessidades do Exército; assegurar o controle 

operário sobre as indústrias; garantir o abastecimento para as cidades e os 

campos; endossar a autodeterminação dos povos não russos (REIS, 2017, 

p. 104).  

 

 

Destarte, o ponto fulcral de realização de tais tarefas centrava-se na composição de 

uma forma de governo revolucionária que preconizara a criação dos Conselhos dos 

Comissários do Povo (CCP), isto é, uma organização popular coletiva descentralizada que, 

ao menos enquanto proposta efetiva, em seus primeiros anos marcara decididamente o 

caráter democrático da Revolução. Somente mais tarde, essa organização se perdera na 

burocratização e centralização do poder estatal. Mas, a priori, representou o estágio 

máximo de democratização atingido por uma sociedade moderna.  

Não obstante, do processo revolucionário germinaram uma série de conquistas 

econômicas, sociais e políticas, porém, sobretudo, a possibilidade aberta de construção de 

um homem novo para esta nova sociedade. Não por menos, os debates sobre a educação 

serão centrais para a formação de uma concepção comunista de mundo. Tarefa já 

vislumbrada no horizonte pelos intelectuais socialistas russos antes mesmo da Revolução, 

como por exemplo, em Lênin (2006), nas disposições que interpretam sua práxis em Que 

fazer? A organização do sujeito político, publicado originalmente em 1902 –, cujas 

reflexões, centradas no debate com Bernstein (1850-1932), entre outros –, assim chamados 

“revisionistas” ou “economicistas” (BORON, 2006, p. 23) –, e as tendências reformistas 

dentro do campo socialista, apresenta-nos a síntese de sua práxis como organização 

paulatina e indissociável do sujeito teórico e político. Desse modo, a criação do 

Comissariado do Povo para a Educação e a Cultura (Narkompros) logo que se tomara o 

Palácio de Inverno reforça a concepção que os revolucionários apresentavam a respeito do 

papel central da educação na formação de um espírito permanentemente revolucionário. 

Como nos destacam Luiz Carlos de Freitas e Roseli Salete Caldart (2018):  
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Nesta nova organização social sem classes, os coletivos são uma peça 

fundamental – os sovietes ou conselhos. A “sovietização” da sociedade 

implica em novas tarefas para a educação, o que significa que, já durante 

o período de transição ao socialismo, prepara-se a juventude para um 

convívio baseado na participação ativa na vida coletiva [...]. No entanto, 

esse processo só é possível quando operários e camponeses se tornam 

“donos da própria produção” e cumprem seu papel histórico 

revolucionário, como classe trabalhadora, de extinguir todas as classes. 

Daí derivam as novas finalidades da educação sob a revolução – tanto em 

forma como em conteúdo (FREITAS; CALDART, 2018, p. 13).  

 

Aqui, importa-nos destacar a atuação de Anatoli Lunatchárski (1875-1933), que 

indicado para conduzir os trabalhos do Narkompros – “Seu nome para este Comissariado 

era um consenso entre todos” (ESTEVAM, 2018, p. 26) –, contribuiu decisivamente para a 

consolidação do edifício revolucionário. Na condição de militante e intelectual, junto à 

Nadezhda K. Krupskaya (1869-1939), Moisey M. Pistrak (1888-1940), Anton Makarenko 

(1888-1939), Viktor N. Shulgin (1894-1965), entre muitos outros, estive à frente da tarefa 

de empreender um projeto de escola e educação integrada e socialista, até então nunca 

antes concretizada (não sem divergências e embates, prova viva do caráter democrático da 

Revolução), centrado no trabalho, na auto-organização (pessoal e coletiva) e no 

conhecimento sistematizado. “Este é o coração estratégico da proposta dos pioneiros da 

Revolução Russa que orienta igualmente a nascente Pedagogia Socialista” (FREITAS; 

CALDART, 2018, p. 15). Assim assevera-nos Krupiskaya (2017), sobre esta pioneira e 

intensa participação na busca pela construção deste “homem novo”: 

 

A escola que o poder soviético procura criar atende aos requisitos de uma 

democracia plena: ela é única para todos. Esta escola atende as exigências 

do desenvolvimento econômico, contribuindo para a melhor preparação 

das forças produtivas criativas vivas. Esta escola satisfaz às necessidades 

mais prementes da classe operária neste momento histórico: ela contribui 

para a transformação da classe operária que tomou o poder em dona e 

organizadora da produção coletiva (KRUPISKAYA, 2017, p. 88). 

 

Lunatchárski (2018) sinaliza-nos do mesmo modo, que a escola enquanto parte 

desta transformação integra-se a cultura de modo geral e, neste sentido, a política cultural 

arquitetada junto ao Narkompros “em consonância com as posições de Lênin” 

(ESTEVAM, 2018, p. 26), será a “[...] de assegurar uma grande diversidade de produções 

artísticas e culturais, promovendo a participação ampla de variados setores da classe 

trabalhadora na formulação de uma cultura proletária e socialista e uma arte de classe” 
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(Ibid., Ibidem.), assegurando condições concretas para a “apropriação da herança cultural 

construída pela humanidade e evitando que um grupo determinado, uma escola artística ou 

corrente estética, assumisse o controle e a hegemonia da política cultural” (Ibid., Ibidem.). 

Desta concepção revolucionária de arte e cultura, que almejara propiciar o acesso, a criação 

e a fruição dos bens culturais e artísticos por parte da classe trabalhadora e dos 

camponeses, despontaram políticas que propiciaram a atuação de “[...] diversos grupos que 

desempenharam um papel organizador da produção cultural e se confrontaram pela 

definição das concepções estéticas e programáticas no campo da cultura” (ESTEVAM, 

2018, p. 26-27). A concepção integrada de arte, cultura e educação de Lunatchárski (2018) 

está assim embebida do encargo de contribuir para a construção do homem novo: 

socialista. 

 

O proletariado é o portador do socialismo. Ele o realizará gradualmente, 

porque o socialismo não pode ser chamado à vida de repente. A revolução 

socialista pode até acontecer um dia, mas a transformação da ordem 

capitalista em uma ordem renovada, o que para nós é evidente, é, sem 

dúvida, demorada, e não faz sentido imaginar que o proletariado só 

começara a sua produção social depois da vitória de sua classe. Ele 

também produz sua cultura mesmo quando está sob o jugo externo do 

capital, mas se compreende como portador do ideal socialista 

(LUNATCHÁRSKI, 2018, p. 61). 

 

 Das ações de Lunatchárski (2018), fundamentadas em uma postura progressista no 

que diz respeito à presença de concepções artísticas modernas, destacamos a constituição do 

Proletkult, movimento artístico e cultural que fora responsável pela produção de uma 

variada gama de atividades culturais em diversas regiões da Rússia. Em sua práxis, 

Lunatchárski (2018) conseguia dialogar tanto com as correntes de vanguarda, como os 

futuristas, quanto com as mais tradicionais, mostrando-nos que: “Na área da arte, nós não 

devemos, de maneira alguma, deixar o proletariado distante de todos os trabalhos 

maravilhosos que a genialidade humana acumulou” (Ibid., p. 57), igualmente afirma-nos: 

“O Proletkult precisa concentrar sua total atenção no trabalho dos estúdios, encontrar e 

fomentar novos talentos entre o proletariado, na formação de círculos de escritores, pintores 

e artistas gráficos, jovens cientistas de todo tipo da classe trabalhadora” (Ibid., p. 59).  

 Em suma, os objetivos da educação e cultura capitaneados por Lunatchárski (2018) 

e pelos pioneiros da educação socialista irão corresponder aos princípios da Revolução de 

1917, sem, contudo, “Menosprezar a ciência e a arte do passado sob o pretexto de que elas 
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são burguesas” (Ibid., p. 58), questão que para ele seria “[...] tão absurdo quanto, sob o 

mesmo pretexto, jogar fora as máquinas das fábricas ou as estradas de ferro” (Ibid., 

Ibidem.).  

Coincidentemente, no mesmo ano da Revolução Socialista de 1917, Lev Semionovich 

Vigotski conclui o curso universitário que começara anos antes em História e Filosofia na 

Universidade Popular Chaniavski63, e outro em Direito que cursara na Universidade Imperial 

de Moscou. Vale ressaltar que em seu curso de História e Filosofia, Vigotski apresenta um 

trabalho monográfico final “[...] sobre a tragédia de Hamlet, de Shakespeare, [que] não é mais 

um tratado sobre a obra do famoso escritor. Na verdade, parecia anunciar o nascimento de um 

pensador original, preocupado em fazer uma análise psicológica da obra de arte” (PRESTES; 

TUNES; NASCIMENTO, 2015, p. 63). Acreditando, pois, nos princípios humanistas à 

transformação do país, retorna no final de 1917, de Moscou para Gomel para dedicar-se ao 

trabalho de instrução e formação de crianças e adolescentes, lecionando em várias 

instituições, disciplinas como literatura, lógica, psicologia, estética, teoria da arte, filosofia 

(PRESTES, 2012a).  

Entre 1919 e 1921, Vigotski ocupa o cargo de diretor do subdepartamento teatral do 

Departamento de Gomel para Instrução, e posteriormente, o cargo de diretor do Departamento 

Artístico do Gubpoliprosvet, participando ainda da criação e da edição da revista semanal 

Veresk. Além de organizar o gabinete de psicologia na Escola Técnica de Pedagogia, cujo 

pressuposto fundamental centrava-se em pesquisas científicas voltadas à pedagogia e à 

psicologia experimental (PRESTES, 2012a).  

Neste ponto, vale dizer que, muito embora o gênero teatral guardasse para Vigotski 

um  significado peculiar, “pois o gênero apresenta-se como uma unidade da gênese em sua 

análise crítica” (SOBKIN, 2017, p. 08), suas resenhas teatrais dos anos 1920, “são pouco  

conhecidas para o leitor contemporâneo” (Ibid., p. 07). Entretanto, como nos afirma Vladimir 

Sobkin (2017): 

 

 
63 A Universidade Popular Chaniavski, fundada em 1912, em Moscou, por iniciativa de um militante da 

educação russa, general Alfonso Chaniavski, que deixara assinado em testamento em 1905, a transferência de 

todos os seus bens para a criação de uma Universidade. Nesta, “Não havia distinção por origem social ou credo. 

Não havia frequência obrigatória: cada um escolhia os cursos e os seminários dos quais queria participa. Bem 

verdade que o status de Universidade Popular não permitia emitir diplomas reconhecidos oficialmente, mas seu 

corpo docente provocava inveja a qualquer outra instituição de ensino superior na Rússia. E isso também era 

uma das marcas dessa instituição que servia de centro de gravidade para a intelectualidade científica de 

vanguarda” (RIEF, 2011, p. 15 apud PRESTES; TUNES; NASCIMENTO, 2015, p. 63).  
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[...] elas têm um valor indubitável não apenas para a crítica da arte, como 

também para a psicologia. Nelas, expressam-se claramente as origens da 

psicologia não clássica e da concepção histórico-cultural. Nos trabalhos 

sobre o teatro, no início de sua carreira, já se revela com muita precisão a 

lógica geral que define a especificidade metodológica da abordagem 

histórico-cultural que, mais tarde, será efetivada em suas investigações 

psicológicas fundamentais (SOBKIN, 2017, p. 08).  

 

Já em janeiro de 1924, Vigotski apresenta, no II Congresso Russo de Neuropsicologia, 

dois de seus cinco trabalhos científicos desenvolvidos nesse gabinete de psicologia64. “E foi 

apresentação dele que fez com que A. R. Luria convencesse Kornilov65 a convidar Vigotski 

para trabalhar no Instituto de Psicologia Experimental de Moscou” (PRESTES, 2012a, p. 32). 

Em um artigo sobre este primeiro encontro, Luria (2018) demonstra-nos a força intelectual de 

Vigotski: 

 

Nós nos encontramos no começo de 1924, no II Congresso de 

Psiconeurologia em Leningrado. Esta reunião foi o mais importante fórum 

na época para os cientistas que trabalhavam na área geral da psicologia. [...]. 

Quando Vigotskii se levantou para apresentar sua comunicação não tinha um 

texto escrito para ler, nem mesmo notas. Todavia, falou fluentemente, 

parecendo nunca parar para buscar na memória a ideia seguinte. [...]. Em vez 

de escolher um tema de interesse secundário, como poderia convir a um 

encontro de provectos colegas de profissão. Vigotskii escolheu o difícil tema 

da relação entre os reflexos condicionados e o comportamento consciente do 

homem. [...] No outono daquele ano, Vigotskii chegou ao Instituto, e nós 

iniciamos uma colaboração que continuou até a sua morte, uma década mais 

tarde (LURIA, 2018, p. 21). 

 

Aqui, interessa-nos destacar dois fatos, o primeiro que, a partir da sua entrada no 

Instituto de Psicologia Experimental de Moscou, configura-se a edificação e o 

aprofundamento das teses do desenvolvimento histórico-cultural do psiquismo humano, pois, 

a teoria do materialismo histórico-dialético, enquanto posição metodológica torna-se o 

fundamento para as investigações do grupo de pesquisadores sob sua coordenação. Imbricado 

a esta concepção, o segundo fato, trata-se de que ao integrar este grupo de pesquisadores, ao 

preencher o formulário do Narkompros, Vigotski responde à pergunta: “em que área se 
 

64 A organização desse espaço impulsionou o trabalho científico de Vigotski na psicologia, pois ali desenvolveu 

inúmeras pesquisas experimentais a fim de comprovação de suas proposições teóricas. “Os resultados obtidos 

foram analisados e passaram a fundamentar seus trabalhos. Todo o material foi organizado em cinco trabalhos 

científicos e dois deles foram apresentados no II Congresso Russo de Neuropsicologia, realizado em Petrogado 

entre os dias 3 e 10 de janeiro de 1924” (PRESTES, 2012a, p. 31-32).  
65 Konstantin Nikolayevich Kornilov (1879-1957), psicólogo russo. Diretor do Instituto de Psicologia de Moscou 

e editor, em 1928, do primeiro periódico psicológico da Rússia, Psikhologiya. 
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considera mais útil?”, da seguinte maneira: “no campo das crianças cegas, surdas e mudas”. E 

a estes “estudos Vigotski estará ligado até sua morte” (PRESTES; TUNES; NASCIMENTO, 

2015, p. 64). Assim, ainda em 1924, Vigotski aprofunda seus estudos teóricos sobre a 

instrução e a educação de crianças defectivas. 

 

Cabe dizer que não se tratava somente de crianças com deficiências 

orgânicas, apesar do aumento significativo na taxa de abandono dessas 

crianças. [...] muitas crianças eram abandonadas muito em função das 

dificuldades que o país enfrentava (miséria, fome, guerra civil), [...] em 

1914, havia 2,5 milhões de crianças e adolescentes abandonados (incluindo 

os dos orfanatos). Logo após a Revolução, inicia-se um trabalho para salvar 

essas crianças e esses adolescentes da fome, da epidemia de tifo e de 

suicídios. Mas, em 1921, o número aumenta e atinge 7,5 milhões [...]. Então, 

são convocados chefes de empresas e de universidades para aderirem ao 

trabalho e os orfanatos são transferidos para a área educacional. Além disso, 

o Estado tenta reforçar a rede de apoio, adaptando espaços para refeitórios 

públicos, para creches e jardins da infância [...]. As ações demonstram-se 

eficientes e, em 1922, o número cai para 444 mil. [...] chegando em 1925 ao 

equivalente a 300 mil crianças e adolescentes (PRESTES, 2012a, p. 34).  

 

Dedicando-se às atividades no Instituto de Psicologia Experimental de Moscou e aos 

trabalhos no Comissariado do Povo de Instrução Pública (CPIP), Vigotski “organizou um 

laboratório de psicologia da infância anormal, no então Centro Médico-Pedagógico do CPIP 

da Rússia, em Moscou” (BARROCO, 2007, p. 209). E a partir deste laboratório, em 1929, 

“criou o Instituto Experimental para Educação Especial ou Instituto Defectológico 

Experimental de Narkompros66” (Ibid., Ibidem., grifos no original).  

Podemos inferir que a consistência teórica e a prática na área da defectologia 

evidenciam a crença de Vigotski em uma sociedade nova – mais justa e solidária –, num 

homem novo, rompendo, pois, com o conceito vigente de criança com deficiência.  

 

Possivelmente, não está longe o dia em que a pedagogia se envergonhará do 

próprio conceito “criança com deficiência” para designar alguma deficiência 

de natureza insuperável. O surdo falante, o cego trabalhador – participantes 

da vida comum em toda sua plenitude – não sentirão mais a sua insuficiência 

e nem darão motivos para isso aos outros. Está em nossas mãos fazer com 

que as crianças surdas, cegas e com retardo mental não sejam deficientes. 

Então, desaparecerá o próprio conceito de deficiente, o sinal justo da nossa 

 
66 “[...] Após a sua morte, ele se tornou em Instituto Científico de Investigação de Defectología da Academia de 

Ciências Pedagógicas da União Soviética. Foi o primeiro diretor do instituto e continuou com afinco em seus 

trabalhos até a sua morte – foi conselheiro vitalício e consultor do mesmo” (VYGODSKAYA, 1999 apud 

BARROCO, 2007, p. 209, grifos no original).  
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própria deficiência (VIGOTSKI, 2006, p. 54 apud PRESTES, 2012a, p. 35-

36).  

 

Para os incautos, aparentemente as palavras de Vigotski (Ibid., Ibidem.) poderiam 

expressar a negação da deficiência no plano bio-fisiológico, no entanto, em seus importantes 

trabalhos acerca da defectologia, reunidos no volume V, sob o título Fundamentos da 

Defectologia (1997), a materialização das consequências em âmbito social é desvelada 

justamente pelo fato de ser a deficiência um conceito social.  

 

A cegueira em si não faz uma criança deficiente, não é uma defectividade, 

isto é, uma deficiência, uma carência, uma enfermidade. Chega a sê-lo 

somente em certas condições sociais de existência do cego. É um signo da 

diferença entre a sua conduta e a dos outros [...]. A educação social vencerá 

a deficiência (VIGOTSKI, 1997, p. 82, tradução nossa).  

 

Dito de outro modo, Vigotski não aceita “o fatalismo da pedagogia burguesa que 

supõe que o desenvolvimento humano depende meramente das circunstâncias bio-fisiológicas 

ou do ambiente imediato, numa relação direta” (BARROCO, 2007, p. 41). Pois, ambas as 

concepções “dispensam o processo histórico para a compreensão do desenvolvimento do 

indivíduo, bem como das tarefas históricas das classes sociais, que participam decisivamente 

do desenvolvimento do indivíduo” (Ibid., Ibidem.). Exatamente porque o desenvolvimento 

orgânico concretiza-se em um meio cultural e transforma-se em um processo biológico 

historicamente condicionado, não é possível se pensar “a criança, cujo desenvolvimento é 

complicado por um defeito” como “simplesmente uma criança menos desenvolvida que seus 

coetâneos normais, mas uma criança desenvolvida de outro modo” (VIGOTSKI, 1997, p. 12). 

Assim, no texto Problemas fundamentais da defectologia contemporânea67, o autor tecerá as 

críticas a defectologia de seu tempo.  

 

A concepção meramente aritmética da defectividade é o traço típico da 

Defectologia antiga e caduca. A reação contra essa abordagem quantitativa 

de todos os problemas da teoria e da prática constitui o traço essencial da 

Defectologia contemporânea [...]. Nenhuma teoria é possível se parte 

exclusivamente de premissas negativas, assim como não é possível prática 

educativa alguma construída sobre a base de um princípio e definição 

puramente negativos. [...] Com base na concepção meramente quantitativa 

da defectividade infantil, somente é possível a “anarquia pedagógica”, 

 
67 Trabalho escrito com base em palestra na seção de Defectologia do Instituto de Pedagogia Científica da 2ª 

Universidade Estadual de Moscou. Publicado pela primeira vez em 1929 (PRESTES, mimeo).  
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segundo a expressão de B. Smith acerca da pedagogia terapêutica, apenas é 

possível um resumo eclético e fragmentado de dados e procedimentos 

empíricos, mas não um sistema de conhecimento científico (VIGOTSKI, 

1997, p. 12).  

 

Nas décadas de 1920, e início de 1930, o sistema metodológico para a avaliação do 

desenvolvimento infantil, elaborado por Alfred Binet (1857-1912)68, priorizava os testes para 

medir o nível de desenvolvimento mental da criança, o que segundo Vigotski (1997), as 

avaliava somente pelas características negativas, levando-as, por conseguinte, a uma seleção 

para a educação de acordo com aquilo em que eram limitadas.   

Em palestra proferida na cátedra de defectologia do Instituto de Pedagogia Bubnov, 

em 1933, Vigotski (2004a, p. 369 apud PRESTES, 2012a, p. 202-203), ressalta-nos o fato de 

muitos representantes da psicologia clássica propagarem “a lei do amadurecimento das 

funções que diz que o amadurecimento de determinadas funções é uma premissa para a 

instrução. Se fosse verdadeiro, então, quanto mais tarde começarmos mais fácil seria ensinar a 

criança”. (Ibid., Ibidem.). Mas, “assim como não se pode ensinar algo muito cedo, também 

não se pode ensinar algo muito tarde, pois existiria uma idade preferencial para se ensinar 

determinada matéria; se começarmos muito cedo ou muito tarde, então o ensino ou a instrução 

irá revelar-se difícil” (Ibid., Ibidem.). Neste ponto, Vigotski insere o conceito de zona 

blijaichego razvitia (zona de desenvolvimento iminente): 

 

A zona blijaichego razvitia é a distância entre o nível do desenvolvimento 

atual da criança, que é definido com ajuda de questões que a criança resolve 

sozinha, e o nível do desenvolvimento possível da criança, que é definido 

com a ajuda de problemas que a criança resolve sob a orientação dos adultos 

e em colaboração com companheiros mais inteligentes. [...] A zona 

blijaichego razvitia define as funções ainda não amadurecidas, mas que 

encontram-se em processo de amadurecimento, as funções que 

amadurecerão amanhã, que estão hoje em estado embrionário (VIGOTSKI, 

2004a, p. 379 apud PRESTES, 2012a, p. 204, grifos no original). 

 

A noção de deficiência como uma limitação puramente quantitativa – “esquema mais-

menos” – do desenvolvimento psíquico da criança traz em seu bojo a concepção de que é este 

um desenrolar gradual previamente determinado por fatores hereditários. Demonstração 

 
68 Psicólogo francês. Interessou-se pelas questões da oligofrenia, lançou as bases dos princípios do trabalho com 

as crianças com retardo mental.  Junto com Simon, foi um dos primeiros a elaborar o sistema de metodologia de 

testes para medir o nível de desenvolvimento mental das crianças e estudar suas diferenças individuais 

(PRESTES, mimeo). 
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evidente de “um parentesco ideológico com a teoria peculiar do performismo pedológico, 

segundo a qual o desenvolvimento pós-natal da criança se reduz exclusivamente a um 

crescimento quantitativo e a uma expansão das funções orgânicas e psicológicas” 

(VIGOTSKI, 1997, p. 12). Nesta concepção teórica, independentemente das influências 

educacionais, todo o desenvolvimento psíquico da criança reduz-se ao crescimento e à 

mudança quantitativa de aspectos previamente existentes (VIGOTSKI, 1997).   

No entanto, do mesmo modo que a criança em cada fase do desenvolvimento 

“apresenta uma peculiaridade qualitativa, uma específica estrutura orgânica e da 

personalidade, a criança defectiva apresenta um tipo de desenvolvimento qualitativamente 

distinto e peculiar” (Ibid., Ibidem.). Portanto, de acordo com Vigotski (1997), a defectologia 

possui um objeto de estudo próprio e particular, com uma gama enorme de diversidade de 

formas e tipos; devendo, pois, dominar e explicar essa peculiaridade para descobrir as leis 

desta diversidade. Então, o postulado basilar da Defectologia contemporânea seria: “[...] todo 

defeito cria os estímulos para a realização de uma compensação. Por isso, o estudo dinâmico 

da criança defectiva não pode limitar-se ao estabelecimento do grau e da gravidade da 

insuficiência, mas inclui obrigatoriamente a consolidação dos processos compensatórios” 

(Ibid., p. 14), isto é, a reação do organismo e da personalidade da criança frente à deficiência. 

No texto Princípios da educação das crianças fisicamente deficientes69, Vigotski 

(1997), esclarece-nos que o mecanismo de compensação não é uma mera substituição 

simplista das funções comprometidas de órgãos e sentidos por outras funções ou órgãos. Ou 

seja, a pessoa cega não passa a ter uma audição e um tato automaticamente apurados em 

substituição à perda da visão. Esta falsa convicção, embute à educação um caráter médico-

terapêutico, reduzindo o desenvolvimento dos sentidos humanos apenas aos aspectos bio-

fisiológicos.  

 

[...] tanto psicologicamente quanto pedagogicamente, o problema costumava 

ser colocado em um plano grosseiramente físico, no estilo da medicina; a 

deficiência física foi estudada e compensada como tal; a cegueira implicava 

simplesmente a falta de visão; a surdez, a ausência de audição, como se fosse 

um cão cego ou um chacal surdo. Ao mesmo tempo, perdendo-se que, ao 

contrário do animal, o defeito orgânico do homem nunca pode manifestar-se 

diretamente na personalidade, porque o olho e o ouvido do ser humano não 

 
69 Coleção de artigos de autoria de Vigotski, publicados em 1924, para o II Congresso de proteção jurídico-social 

dos menores de idade. O grande significado histórico desse Congresso reside no fato de que contribuiu para uma 

profunda revisão do ensino e da educação das crianças na escola especial da URSS. Texto também incluso, em 

1925, no livro de A. N. Graborov A escola auxiliar (Notas da edição espanhola, tradução nossa).  
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são apenas seus órgãos físicos, mas também órgãos sociais [...] (VIGOTSKI, 

1997, p. 74, tradução nossa).  

 

O fundamental no desenvolvimento dificultado por um defeito, segundo Vigotski 

(1997, p. 14) “é o papel duplo que a insuficiência orgânica desempenha no processo de 

desenvolvimento e da formação da personalidade da criança”.  Se por um lado, o defeito é a 

retração do desenvolvimento, por outro, exatamente “porque cria dificuldade, estimula um 

movimento elevado e intenso para diante” (Ibid., Ibidem.). Essa ideia, formulada por William 

Stern (1871-1938)70,  acerca “do papel duplo do defeito”, cuja força surge da debilidade – “O 

que não mata, me deixa mais forte” – (STERN, 1923, p. 145 apud VIGOTSKI, 1997, p. 16), é 

amplamente difundida por Alfred Adler (1870-1937)71 e sua escola no estudo dos órgãos e 

funções empobrecidas, “cuja insuficiência estimula permanentemente um desenvolvimento 

elevado” (VIGOTSKI, 1997, p. 15-16).  

Theodor Lipps (1851-1914)72, por sua vez, expressa que a lei da compensação é “uma 

lei fundamental da vida psíquica: se um fato psíquico é interrompido ou inibido, no ponto que 

aparece a interrupção, [...] acontece uma ‘inundação’, isto é, um aumento da energia 

psíquica”, que colabora com a superação dos obstáculos que surgem no processo de 

desenvolvimento (VIGOTSKI, 1997, p. 16). 

Em sendo igualmente aplicável ao desenvolvimento normal e ao desenvolvimento 

dificultado por um defeito, o mecanismo de compensação confere peculiaridade ao 

desenvolvimento da criança com deficiência justamente por engendrar “formas criativas de 

desenvolvimento, infinitamente diversas, às vezes, profundamente estranhas, iguais ou 

semelhantes às que observamos no desenvolvimento típico de uma criança normal” 

(VIGOTSKI, 1997, p. 16).   

Todavia, para Vigotski (1997), seria errôneo supor como Adler, que o processo de 

compensação conduz sempre ao êxito ou à formação do talento tendo por base o defeito. 

Afinal, como em qualquer processo dialético de luta, a compensação poderá contemplar dois 

extremos “– a vitória e a derrota – entre os quais se situam todos os possíveis graus de 

 
70 Psicólogo alemão. Trabalhou no campo da psicologia infantil e diferencial (PRESTES, mimeo).  
71 Médico-psiquiatra e psicólogo austríaco. Criou a escola da Psicologia Individual (Psicologia da 

Personalidade). Destacou-se da escola de Sigmund Freud (1856-1939) de quem divergiu em questões políticas e 

sociais (PRESTES, mimeo). 
72 Filósofo e psicólogo alemão. Estudou o problema da compensação do ponto de vista da lei apresentada por ele 

sobre o “represamento psíquico” (PRESTES, mimeo). 
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transição de um polo a outro” (Ibid., p. 16). Isso dependerá “fundamentalmente, da correlação 

entre o grau de insuficiência e a riqueza do lastro compensatório” (Ibid., Ibidem.). 

Portanto, Vigotski (1997) defende que o processo educativo das crianças com 

deficiência deve basear-se nas possibilidades de compensação para orientá-las ao 

desenvolvimento qualitativamente distinto por caminhos alternativos, ou seja, o processo 

educativos deve seguir as tendências da compensação social, na direção de atenuar as 

dificuldades e limitações derivadas da peculiaridade orgânica, por meio das mediações 

materiais e simbólicas. Portanto, “para o pedagogo é importante conhecer a peculiaridade do 

caminho pelo qual deve conduzir a criança. A chave para a peculiaridade é dada pela lei da 

transformação do menos do defeito em plus da compensação” (Ibid., p. 17, grifos no original), 

posto que “Se a criança cega ou surda, no seu desenvolvimento, atinge o mesmo que a 

normal, então, as crianças com defeito também o fazem de outro modo, por outro caminho, 

com outros meios” (Ibid., Ibidem., grifos no original).  

Por isso, “tanto o desenvolvimento como a educação da criança cega não tem tanta 

relação com a cegueira em si mesma quanto com as consequências sociais da cegueira” (Ibid., 

p. 19). Desse modo, para Vigotski (1997), a educação das pessoas cegas ou das pessoas 

surdocegas deveria abarcar os processos compensatórios em toda sua amplitude. Pois, “o 

defeito perturba, naturalmente, o curso normal do processo de enraizamento da criança na 

cultura. Isto porque a cultura está ajustada para uma pessoa normal, típica, está adaptada à sua 

constituição” e, o desenvolvimento da criança “condicionado pelo defeito não pode enraizar-

se direta e imediatamente na cultura” (Ibid., p. 27). 

Isto posto, com propósito à realização do desenvolvimento da criança com deficiência 

faz-se necessários o emprego de formas culturais peculiares especialmente criadas para isso, 

como por exemplo, o alfabeto tátil de caracteres em pontos, no caso da alfabetização da 

criança cega. “Ler com a mão, como faz uma criança cega, e ler com os olhos são processos 

psicológicos diferentes, a respeito de cumprirem a mesma função cultural no comportamento 

da criança e de terem, basicamente, um mecanismo fisiológico similar” (VIGOTSKI, 1997, p. 

27-28).  

 

É necessário criar instrumentos culturais especiais, adaptados à estrutura 

psicológica dessa criança, ou permitir-lhe dominar as formas culturais gerais 

com o auxílio de procedimentos pedagógicos especiais porque a condição 

primordial e decisiva para o desenvolvimento cultural – precisamente o 

saber valer-se dos instrumentos psicológicos – está preservada nessas 
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crianças; por isso, seu desenvolvimento cultural pode percorrer caminhos 

distintos e é, em princípio, completamente possível (VIGOTSKI, 1997, p. 

32, grifos no original).   

 

Aqui Vigotski (1997) expressa-nos com clareza que o problema do desenvolvimento 

cultural inclui todas as principais questões da instrução escolar. Logo, não podemos nos 

conformar com o fato de que, na escola especial aplique-se com seus métodos um programa 

reduzido da escola comum. “A escola especial encontra-se diante de uma tarefa de criação 

positiva de gerar formas próprias de trabalho que respondam à peculiaridade de seus 

educandos” (Ibid., p. 33).  

 

No terreno prático, no terreno da educação [...] a Defectologia encontra-se 

diante de tarefas cuja solução demanda um trabalho criativo de organização 

de formas especiais. [...] para evitar o empirismo eclético e superficial que a 

caracterizava no passado, para abandonar a pedagogia hospitalar-

medicamentosa e passar para uma pedagogia criativamente positiva, [...] 

deve apoiar-se no fundamento filosófico do materialismo dialético sobre o 

qual se constrói a pedagogia geral e no fundamento social sobre o qual se 

constrói a nossa educação social (VIGOTSKI, 1997, p. 36-37).  

 

O fato em si é evidente a tal ponto que ninguém consegue negá-lo: a questão da 

educação das pessoas com deficiência diz respeito ao entendimento do ser social e do que este 

pode vir a ser – todo e qualquer ser social.  Neste sentido, o conjunto de caminhos trilhados 

em “primeira mão” pelos intelectuais que, direta ou indiretamente estiveram presentes na 

construção do socialismo soviético, na busca por um novo meio de sociabilidade avesso à 

dinâmica capitalista, bem como, na constituição de um homem novo chegam-nos não como 

um dado histórico ou uma experiência contida em seu tempo, mas, como acúmulo, enquanto 

experiência de realização de um novo concreto que opera no hoje em busca do hoje e do 

amanhã repleto de contradições. Legado humano para a humanidade que ultrapassa o tempo e 

o território revolucionário. 

 Contudo, é preciso salientar que o desenvolvimento do “novo” suscitado pela URSS 

“não tardou a evidenciar suas contradições internas” (KONDER, 2000, p. 22). A 

burocratização das atribuições do partido na direção do Estado inverteu a lógica da “ditadura 

do proletariado”. A complexa situação econômica confiava “à dinâmica da economia 

soviética algumas das características essenciais da economia capitalista” (Ibid., Ibidem.). Não 

obstante, a tradução do legado de Marx, Engels e Lênin do materialismo histórico e dialético 

para uma doutrina de Estado engessou o “pensamento ousado, inquieto [e] fecundo” (Ibid., 



140 

 

Ibidem., intervenção nossa entre colchetes), desses e de outros intelectuais que surgira na 

esteira do processo revolucionário.  

 Com efeito, o pensamento de Vigotski insere-se no arcabouço de ideias que, a partir 

do controle de Stalin sobre o regime soviético, serão sumariamente proibidas, ora através do 

isolamento, degredo ou o assassinato de diversos intelectuais, cujas ideias eram consideradas 

inadequadas aos caminhos delineados pelo stalinismo, ora censuradas e modificadas em 

partes. Não por menos, como destacam Elizabeth Tunes e Zoia Prestes (2018), a expressiva 

produção de Vigotski será alvo de críticas e distorções intencionalmente produzidas pelo 

regime. 

 

Em uma carta endereçada ao diretor do Instituto de Pedagogia Guertsen de 

Leningrado, Vigotski relatou que fora informado de que seus pontos de vista 

teóricos haviam sido qualificados pela Comissão de Depuração da Psicologia 

do Instituto de Moscou como idealistas, burgueses e antimarxista. Ele 

argumentou que essa conclusão a respeito de sua teoria era infundada, que 

sequer fora ouvido e que seu trabalho, ao contrário, combatera 

veementemente certas teorias burguesas e idealistas. Porém, como se viu 

posteriormente, ele passou para o rol de personas non gratas na União 

Soviética: sofreu uma crítica “encomendada” e suas obras foram 

classificadas como “proibidas” (TUNES; PRESTES, 2018, p. 10, grifos no 

original). 

 

 Neste sentido, as experiências revolucionárias que principiam em 1917, na edificação 

de um homem novo para uma nova sociedade incorreram em contradições que, embora não 

tenham eliminado as conquistas sociais, culturais e científicas – que permaneceram junto ao 

regime – impediram que estas “alçassem voos” inimagináveis, dos quais muitos, só podemos 

supor. Como afirma-nos Leandro Konder (2000): “Compreende-se que, nessas circunstâncias, 

o projeto de criação do ‘homem novo’, ainda que a princípio tenha sido proposto por pessoas 

em boa parte bem-intencionadas, logo tenha degenerado num artifício de retórica 

propagandística, muitas vezes com evidente hipocrisia” (Ibid., p. 22). 

  O que, de fato, não deslegitima ou afasta o mérito dos que ao se debruçarem sobre as 

tarefas revolucionárias de construir o “novo” nos lograram um pensamento ousado, inquieto e 

fecundo, uma “massa crítica” cujas raízes e profundidade nos propiciam investigar o mundo 

além das aparências, bem como, a acenar às possibilidades de construção de uma nova 

sociabilidade distante do horizonte que se encerra no modo de produção capitalista. Tarefa 

fundamental para a formação e emancipação humana das pessoas cegas, das pessoas com 
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baixa visão e das pessoas surdocegas, que, tal como todos, padecem sob as contradições e 

limitações impostas pela sociabilidade capitalista.   

 

2.3 A PROBLEMÁTICA DA RESISTÊNCIA 

 

Graças a sua análise [a de Michel Foucault] da capacidade de 

propagação ou da onipresença, do poder não só nas instituições e nas 

relações sociais, mas também no aparato conceitual, ele emanava 

uma aura de radicalismo sedutor que permitia confrontar o poder e a 

ideocracia da base do “socialismo real”, cuja crise se manifestava 

cada vez mais claramente. Domenico Losurdo, 2018  

 

Para uma análise que permeia o esboço de uma compreensão de proposições de 

resistências aos modos de dominação econômica, política e social engendrados pela sociedade 

em geral sobre a pessoa cega, pessoa com baixa visão ou pessoa surdocega intencionamos 

investigar os alcances e limites da questão das resistências em Michel Foucault (1995; 1988; 

1981) – imbricada a sua teoria sobre o poder – tanto por sua penetração nos meios acadêmicos 

e políticos quanto pela sua expressão genuína que, como Domenico Losurdo (2018) destaca-

nos, figurou como uma alternativa crítica ao pensamento marxista73. Contudo, desde já 

salientamos que, ao apontarmos limites, buscamos evidenciar a possibilidade de passar de 

uma teoria das resistências e dos micropoderes para um entendimento da categoria de 

interseccionalidade, enquanto um método estratégico de enfrentamentos e resistências frente 

às “desventuras” deste início do século XXI.   

A questão da resistência no pensamento foucaultiano vincula-se à compreensão das 

relações entre o sujeito e o poder, posto que a complexa constituição do sujeito em nossa 

cultura é de fato o principal objetivo dos estudos de Michel Foucault (1926-1984). Logo, seu 

interesse perpassa pelo estudo do poder – tecido que envolve o sujeito – e dos mecanismos de 

resistências contra as diferentes formas de manifestação do poder (FOUCAULT, 1995).  

 

Assim, não é o poder, mas o sujeito, que constitui o tema geral de minhas 

pesquisas. É verdade que me envolvi bastante com a questão do poder. 

Pareceu-me que, enquanto o sujeito humano é colocado em relações de 

produção e de significação, é igualmente colocado em relações de poder 

 
73 De acordo com Domenico Losurdo (2018), tal alternativa crítica figurava como tentativa de superar o 

pensamento marxista que, por conta da queda do muro de Berlim, em 1989, e da decadência econômica da 

URSS, entrara em descrédito no pensamento ocidental. 
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muito complexas. [...] Era, portanto, necessário estender as dimensões de 

uma definição de poder se quiséssemos usá-la ao estudar a objetivação do 

sujeito (FOUCAULT, 1995, p. 232). 

 

O poder, para o filósofo francês não é um objeto estático e imutável e, justamente, por 

seu caráter móvel e relacional, não pode ser localizado em um ponto específico da sociedade, 

estando, pois, em múltiplos lugares do corpo social – micropoderes ou poderes locais, 

específicos, periféricos (FOUCAULT, 1981). Como esclarece-nos Maria de Fátima C. Paula 

(2005, p. 79): “O poder funciona ou se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não só 

circulam, mas estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer sua ação; nunca são 

o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de transmissão”. Portanto, o poder 

não pode ser definido unicamente como algo negativo que impõe limites, “[...] na concepção 

foucaultiana, é algo produtivo, positivo (não no sentido moral do termo, mas no sentido de ser 

produtor de saber, de subjetividades, de verdades, etc.)” (Ibid., Ibidem.). 

Neste sentido, as resistências, tanto quanto o poder, se encontram em um campo de 

relações de forças e assim como este último, possuí táticas de luta espacialmente distribuídas 

em pontos focais, não operando ambos a partir de um lugar privilegiado para seu 

acontecimento.   

 

[...] os pontos, os nós, os focos de resistência disseminam-se com mais ou 

menos densidade no tempo e no espaço, às vezes provocando o levante de 

grupos ou indivíduos, de maneira definitiva, inflamando certos pontos do 

corpo, certos momentos da vida, certos tipos de comportamento. Grandes 

rupturas radicais, divisões binárias e maciças? Às vezes. É mais comum, 

entretanto, serem pontos de resistência móveis e transitórios, que introduzem 

na sociedade clivagens que se deslocam, rompem unidades e suscitam 

reagrupamentos, percorrem os próprios indivíduos, recortando-os e os 

remodelando, traçando neles, em seus corpos e almas, regiões irredutíveis 

(FOUCAULT, 1988, p. 106-107). 
 

 

Para Foucault (1995), o principal alvo das lutas de resistências “é a vida cotidiana que 

categoriza o indivíduo, marca-o com sua própria individualidade, liga-o à sua própria 

identidade, impõe-lhe uma lei de verdade, que devemos reconhecer e que os outros têm de 

reconhecer nele. É uma forma de poder que faz dos indivíduos sujeitos” (Ibid., p. 235). 

Importa-nos salientar que nesta concepção foucaultiana, a palavra sujeito tem duplo sentido: 

sujeito submisso “a alguém pelo controle e dependência”; e sujeito “preso à sua própria 
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identidade por uma consciência ou autoconhecimento”. (Ibid., Ibidem.). Em ambos, a palavra 

sujeito sugere “uma forma de poder que subjuga” e submete (Ibid., Ibidem.).  

Doravante, a atualidade, em cada época, coloca-nos diante de conjunturas específicas 

– multilateralmente envoltas ao processo histórico – e sociabilidade e de relações de poder, 

posto que somos chamados a imaginar e criar resistências que possibilitem lutar contra o 

poder que é, simultaneamente, massificante e individualizante. Poder este que, além de 

“cuidar” e gerir corpos e mentes, governando-os como a um rebanho, ainda constrói formas 

de vida e de verdade únicas (FOUCAULT, 1995). Em suas últimas obras e entrevistas, 

“Foucault propõe que o sujeito se desprenda de si mesmo, de uma identidade catalogada e 

fabricada, das práticas prescritas, dos lugares demarcados, dos saberes instituídos. Propõe, 

enfim, a produção/construção de novas formas de subjetividade” (PAULA, 2005, p. 85). 

Portanto, as lutas formadoras e afirmadoras de outras subjetividades apresentam-se “então, 

como uma luta pelo direito à diferença, à variação, que não devem ser encaradas como 

desvios em relação a uma norma pré-estabelecida e sim como singularidades” (Ibid., Ibidem.). 

Para tanto, as relações consigo próprio – práticas e cuidados de si – na medida em que são o 

“desenvolvimento de uma arte da existência que gravita em torno da questão de si mesmo, de 

sua própria dependência e independência, de sua forma universal e do vínculo que se pode e 

deve estabelecer com os outros [...] pode estabelecer a plena soberania de si” (FOUCAULT, 

1985, p. 234). 

Assim, das observações preliminares com respeito à problemática das resistências em 

Michel Foucault (1995; 1988; 1981), encontramos alguns questionamentos que podem 

corroborar a conjectura aqui sorvida, que consiste em compreender as potencialidades das 

pessoas cegas, das pessoas com baixa visão ou das pessoas surdocegas, em superar a condição 

de resiliência de forma propositiva. No entanto, faz-se mister apontar os limites do 

pensamento foucaultiano frente as condições reais e concretas destas pessoas, encerradas, 

como todas as outras pessoas, nas contradições de uma vida cotidiana que não se principia ou 

se finaliza em si mesma (LUKÁCS, 2013).   

De fato, a lateralidade do poder e seu efeito estético, para o filósofo francês, 

distribuído no tecido social por meio de micropoderes relacionais, avançam no sentido de 

perscrutar questões que tangenciam as relações concretas dos sujeitos em sua cotidianidade, 

muito embora, tais relações coexistam desprendidas umas das outras e sinalizem uma 

dicotomia entre os poderes que, simultaneamente, e resistem e oprimem. Outrossim:  
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Essa estética do poder, no entanto é, em certa medida, conflitiva [...]. Na 

medida em que o poder se mantém politicamente opressivo, ele pede 

resistência e recusa; mas, na medida em que é estetizado, ele age como um 

meio para a expansão prazerosa e a produtividade das capacidades 

(EAGLETON, 1993, p. 281).  

 

Ou seja, pressupomos assumir que os micropoderes exercem pressões sociais sobre o 

sujeito em todas as suas relações, mas, sobretudo no corpo, e que, da mesma forma, seu efeito 

estético impregne positividades ao suscitar resistências e relações de poder criadoras. 

Entretanto, atentamos para o fato de que, estes mesmos micropoderes conectam-se a um 

conjunto maior de relações de poderes em que o sujeito – entendido em Marx e Engels (2007) 

como histórico74 – está circunscrito aos fenômenos econômicos, sociais, políticos e culturais 

que, embora em determinados momentos possam apresentar-se fragmentado, é total, pois, 

permeia todas as relações humanas. Aqui, apontamos para a questão da totalidade – a qual é 

desconsiderada por Michel Foucault – expressando-nos com as palavras de Mauro Iasi 

(2014): 

 

A questão central é saber se para aqueles que vivem a “contemporaneidade” 

e no centro da atual relação de forças que compõe nosso presente e se 

antagonizam com as formas de poder que se expressam no massacre dos 

corpos e dos desejos a categoria da totalidade é ou não uma ferramenta 

importante de compreensão e de ação (IASI, 2014, p. 164).   

 

Para o questionamento retórico e propositivo de Mauro Iasi (Ibid., Ibidem.), 

encontramos subsídios em István Mészáros (2011), que nos afirma a centralidade da 

totalidade em tempos de recrudescimento da “crise estrutural do capital”: 

 

Antes de mais nada, é necessário insistir que o capital não é simplesmente 

uma “entidade material” – também não é [...] um “mecanismo” 

racionalmente controlável, como querem fazer crer os apologistas do 

supostamente neutro “mecanismo de mercado” – mas é, em última análise 

uma forma incontrolável de controle sociometabólico.  A razão principal 

porque esse sistema forçosamente escapa a um significativo grau de controle 

humano é precisamente o fato de ter, ele próprio, surgido no curso da 

história como uma poderosa [...] estrutura “totalizadora” de controle à qual 

tudo o mais, inclusive seres humanos, deve se ajustar, e assim provar sua 

 
74 O indivíduo enquanto sujeito de sua própria história, porém, encerrado sob certas determinações: “[...] as 

circunstâncias fazem os homens, assim como os homens fazem as circunstâncias” (MARX; ENGELS, 2007, p. 

43).  
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“viabilidade produtiva”, ou perecer caso não consiga se adaptar. Não se pode 

imaginar um sistema de controle mais inexoravelmente absorvente – e, neste 

importante sentido, “totalitário” – do que o sistema do capital [...] que sujeita 

aos mesmos imperativos a questão da saúde e a do comércio, a educação e a 

agricultura, a arte e a indústria manufatureira [...] (MÉSZÁROS, 2011, p. 96, 

grifos no original).  

 

Elucidado desta forma, a centralidade da totalidade reside no simples fato de que, em 

síntese, todas as nossas produções, relações, encontram-se permeadas por um modo 

totalizante de controle e dominação, sendo, deletério e ineficaz e, até mesmo ingênuo, resistir 

em fragmentos a um poder que, ao mesmo instante vertical e horizontal, se ergue sobre todos 

sem distinção. Por conseguinte, como constatamos no pensamento foucaultiano, o alvo das 

resistências é, de fato, a vida cotidiana, não podemos nos furtar, portanto, a afirmar que esta 

última ocorre demarcada sob as condições históricas – conforme apresentado com Lukács 

(2013; 1966; 1967), na seção 1.4 do primeiro capítulo de nossa tese – e que por isso, a 

questão das pessoas cegas, das pessoas com baixa visão ou das pessoas surdocegas, não se 

encerra apenas nas resistências devidas a sua condição visual. Esse sujeito singular sofre tanto 

as consequências de um poder que deriva desta condição – e toda a carga histórica que aí 

encontra-se –, como também, as que não se apresentam imediatamente relacionados a tal 

condição. Note-se que, a pessoa cega, a pessoa com baixa visão e a pessoa surdocega é 

entendida como uma pessoa com deficiência. Ela pode se considerar ser uma mulher, um 

homem ou LGBT+75, trabalhar em um emprego formal, informal, encontrar-se aposentada ou 

desempregada. Pode considerar-se ainda conservador, religioso ou militante de um 

movimento social. E todos estes elementos a constitui como pessoa em seu conjunto e não 

isoladamente, pois, “o homem não vive em duas esferas diferentes, não habita, por uma parte 

do seu ser na história, e pela outra, na natureza” (KOSIK, 1969, p. 228). 

Destarte, os riscos desta abordagem fragmentada do sujeito, em que opera Michel 

Foucault (1995; 1988; 1981), é provocar um efeito contrário à resistência, que é de atonia e 

inércia, pois, nega-se a essência do radicalismo, o qual Marx (2013), expressa: “Ser radical é 

agarrar a coisa pela raiz. Mas a raiz, do homem, é o próprio homem” (Ibid., p. 157). 

Ressaltamos ainda o questionamento de Mauro Iasi (2014, p. 165): “Não seria nesta 

 
75 Adotamos a expressão LGBT+ para designar o conjunto LGBTTTQQIAAP, sigla referente à Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Transgênicos, Transexuais, Two-Spirit, Queers, Questionandos, Intersexuais, Assexuados, Aliados e 

Pansexuais.  
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fragmentação absoluta que o poder hoje encontra a sua melhor forma de circular, se 

reproduzir e se manter? Não é exatamente aí onde hoje ele se torna invisível e mais 

insidioso?”.  

Se, pensarmos em resistências a cada uma das sujeições que os micropoderes exercem, 

tencionamos o sujeito a desprender-se de si e buscar outras subjetividades como desejaria 

Foucault, no entanto, esse sujeito na vida concreta continuaria a ser, do ponto de vista da 

sociedade em que ele vive a sua vida cotidiana, uma pessoa cega, uma pessoa com baixa 

visão, pessoa com deficiência, trabalhador, etc., isso porque, como observa Marx (2013) “[...] 

o homem não é um ser abstrato, acocorado fora do mundo. O homem é o mundo do homem, o 

Estado, a sociedade” (Ibid., p. 151, grifos no original). E ainda, isolado em si mesmo, 

permaneceria subjugado a uma esfera de poder que não é somente relacional, no caso, 

subsumido às pressões econômicas, políticas e culturais que decorrem do modo que se 

organizam as sociedades como um todo num determinado tempo histórico. 

Dizemos isto porque, a vida cotidiana ocorre sob as determinações gerais do modo 

capitalista de produção, num espaço específico que, no caso dos estudantes do IBC, trata-se 

de um país da América Latina, cujas especificidades, o afastam de um estudante de uma 

instituição similar em um país nórdico, por exemplo. Do mesmo modo, entender-se como 

fragmento não elimina as pressões que exercem a totalidade das relações sociais de produção 

e reprodução que engendram o sujeito, como já apontamos com Mészáros (2011).  

Parece-nos assim que, as análises do filósofo francês são radicalmente positivas – à 

seu próprio modo – no que concerne aos enfrentamentos às múltiplas formas de cerceamento 

da liberdade do sujeito pelos micropoderes relacionais, bem como, seu entendimento do poder 

a partir de uma genealogia que não nega a historicidade deste, ainda que a categoria história 

apareça “[...] por dois aspectos indissociáveis: o presentismo e o relativismo” (IASI, 2014, p. 

147). Neste sentido, ao distanciar-se da noção de totalidade acaba por desvincular a ação 

efetiva do poder ao cenário em que atua e suas contradições. Ao mesmo tempo, a resistência 

focalizada resiste em face do micropoder, mas, não contribui para a compreensão de suas 

ligações com o modelo econômico e político de sociabilidade que alimentam as esferas de 

poder no cotidiano. Neste caso, é uma resistência que, como o próprio Michel Foucault (1988) 

percebe, encena-se cotidianamente com vitórias e derrotas que se esvaem assim que logram 

seus objetivos e, não constrói duradouras e concretas possibilidades de transformação da 

ordem social vigente – essa que exerce um poder totalizante. 
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Desse modo, é possível que a configuração de resistências em Foucault (1995; 1988; 

1981) contribua para uma proposição favorável às demandas sociais do século XXI? 

Poderiam os enfrentamentos cotidianos frente à micropoderes que oprimem, mas também 

edificam novas verdades e subjetividades, unirem-se as questões centrais que permeiam os 

mecanismos horizontais e verticais de dominação capitalista? Para esboçarmos uma 

aproximação a essas e outras questões que se impõem, precisamos somar por intermédio da 

práxis a ideia de tática – essencial no pensamento de Foucault (Ibid.) – com a ideia de 

estratégia.  

No pensamento social e político, a obra Da guerra (1819-1827/2010), do teórico 

militar alemão, Carl Von Clausewitz (1780-1831), juntamente com O príncipe (1532/1998) –  

redigido em 1513, pelo pensador florentino Nicolau Maquiavel (1469-1527) –, são 

indispensáveis para se conceber um estudo sobre a guerra em seus mais amplos sentidos. Não 

por menos, Lênin (1980a), analisa em Clausewitz (2010) sua percepção de tática e estratégia, 

e Antonio Gramsci (2000), fará o mesmo com as ideias de Maquiavel (1998). 

Michel Foucault, por sua vez, segundo aponta-nos Mauro Iasi (2014), terá em suas 

proposições de luta, práticas e enfrentamentos cotidianos aos micropoderes, a influência do 

pensamento de Clausewitz (2010): 

 

O modelo político de Foucault é o da guerra. Invertendo a famosa afirmação 

de Clausewitz, dirá que a política nada mais é do que a guerra seguida por 

outros meios. Pare ele, é neste campo concreto de luta, nas relações 

imediatamente vividas, onde se travam as batalhas, onde somos derrotados a 

cada dia e no único lugar que poderemos vencer verdadeiramente (IASI, 

2014, p. 166). 

 

No entanto, o teórico da guerra expõe a questão da tática e da estratégia do seguinte 

modo: 

 

A condução da guerra consiste, portanto, no planejamento e na condução da 

luta. Se a luta consistisse num único ato, não seria necessário fazer qualquer 

outra subdivisão. Como, no entanto, ela consiste num número maior ou 

menor de atos isolados, cada um deles completos em si mesmos, que, como 

ressaltamos [...] são denominados “engajamentos” e formam novas 

entidades. Isto dá origem às atividades totalmente diferentes de planejar e 

executar esses próprios engajamentos, e de coordenar cada um deles com os 

outros, de modo a procurar atingir o propósito da guerra. Uma delas tem sido 

chamada de tática e a outra de estratégia (CLAUSEWITZ, 2010, p. 67). 
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Das considerações expressas por Mauro Iasi (2014), a respeito do filósofo francês e, 

da mesma forma, do excerto de Clausewitz (Ibid., Ibidem.), podemos empreender, grosso 

modo, um entendimento a priori da necessidade de incluir as táticas esboçadas por Foucault 

(1995; 1988), uma noção de estratégia. Isso porque, se como expressa o teórico da guerra, a 

estratégia requer um planejamento e uma coordenação que organize e oriente as batalhas 

pontuais e, dela, depende o sucesso da guerra no plano geral, então, da mesma forma, com 

Foucault (Ibid.) estamos destinados a sofrer analogamente as angústias de Sísifo76 – no 

icônico mito grego, condenado a empurrar incessantemente uma rocha até o alto de uma 

montanha de onde a mesma volvia a rolar novamente –, e transportar ladeira acima, a cada 

derrota, o fardo que procurávamos nos livrar. Agora, por outro lado, ao articularmos estas 

batalhas fragmentadas a uma frente única que, direcionada à destruição do fenômeno 

totalizante de sociabilidade que nos atinge em diferentes graus, nossas possibilidades de ao 

menos ousar nos livrarmos do fardo de Sísifo não seriam maiores? 

Aqui apontamos para as singularidades das pessoas cegas, das pessoas com baixa 

visão ou das pessoas surdocegas, oprimidas por sua condição na sociedade capitalista, mas 

também pelas particularidades desses sujeitos enquanto pessoa com deficiência que abarca a 

negatividade firmada, sobretudo na modernidade – como apresentado na seção 2.1. Além da 

universalidade do gênero humano, e por isso, estar historicamente submetida à lógica 

capitalista de dominação. Não obstante, entrecruzam estas características a outros pontos que 

constitui o indivíduo em suas singularidades e particularidades, como por exemplo, as 

questões de gênero e raça, formas diferenciadas de experimentar a universalidade da classe, 

como nos diz Angela Davis (2011, s.p.), no artigo, As mulheres negras na construção de uma 

nova utopia.  

Angela Davis (2018; 2016; 2011), Cinzia Arruzza (2019), Kimberle Crenshaw (2002), 

Nancy Fraser (2019), Tithi Bhattacharya (2019), entre outras e outros, constituem uma 

geração de pesquisadoras empenhadas, desde meados dos anos 1970, em expressar as ligações 

entre marxismo e as questões de gênero e raça.  Kimberle Crenshaw (2002), por exemplo, 

atuante nas inter-relações entre raça e gênero nas disputas por direitos civis nos Estados 

Unidos, explica-nos que seus objetivos concentram-se em “[...] apresentar uma estrutura 

 
76 De acordo com o escritor Albert Camus (2010, p. 70): “Sísifo era o mais sábio e mais prudente dos mortais. 

Segundo outra tradição, porém, ele tinha queda para o ofício de salteador”. Por conta dessa inclinação e de sua 

insubordinação “[...] os deuses tinham condenado Sísifo a rolar um rochedo incessantemente até o cimo de uma 

montanha, de onde a pedra caía de novo por seu próprio peso. Eles tinham pensado, com as suas razões, que não 

existe punição mais terrível do que o trabalho inútil e sem esperança” (Ibid., Ibidem.). 
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provisória que nos permita identificar a discriminação racial e a discriminação de gênero, de 

modo a compreender melhor como essas descriminações operam juntas” (Ibid., p. 08). Cinzia 

Arruzza (2019), por sua vez, tece sua argumentação no sentido de propiciar reaproximações 

entre marxismo, feminismo e o movimento negro.  

Vale dizer que, de acordo com Cinzia Arruzza (2019), entre o marxismo e o 

feminismo, aproximações e distanciamentos configuraram como constância ao longo dos 

séculos XIX e XX. Porém, a autora evoca a emergência de se constituir uma abordagem 

conjunta “[...] de socialismo e feminismo desconstrucionista, capaz de lançar um ataque 

comum à injustiça econômica e cultural, oferecendo respostas em termos de redistribuição e 

reconhecimento” (Ibid., p. 129). Tal conjectura de aderência de lutas, segundo Arruzza, “é 

tanto mais necessária quanto à opressão racial e de gênero, não podendo ser reduzida a 

nenhuma dessas formas de injustiça, pois é constituída por ambas” (Ibid., Ibidem.). Neste 

expressivo diálogo que revisita o tema da emancipação em Marx (2010), desponta a 

proposição de entrecruzar as sistemáticas lutas contra o modo de produção que reproduz e 

sustenta as formas de exclusão e barbárie: racismo, patriarcado, xenofobia, homofobia, etc. 

Portanto, 

 

O que interessa não é se a classe vem antes do gênero ou o gênero antes da 

classe, mas como o gênero e a classe se entrelaçam nas relações de produção 

capitalistas e nas relações de poder para dar vida a uma complexa realidade, 

cuja simplificação não tem muita utilidade, nem faz muito sentido. Nesse 

sentido, interessa saber como a classe e o gênero podem ser combinados em 

um projeto político capaz de agir evitando dois perigos: a tentação de 

mesclar as duas realidades fazendo do gênero uma classe ou da classe um 

gênero, e a tentação de pulverizar as relações de poder e as relações de 

exploração em uma série de opressões individuais alinhadas lado a lado e 

relutantes em ser incluídas em um projeto de libertação abrangente 

(ARRUZZA, 2019, p. 140).  

 

A intelectual marxista e ativista Angela Davis (2016), em sua práxis com a intersecção 

entre comunismo, movimento negro e o movimento feminista norte-americano – atuante 

desde as disputas por direitos civis que sacudiram os Estados Unidos nas décadas de 1960 e 

1970, outrora ligada ao movimento Pantera Negra77 e ao Coletivo Che-Lumumba78, bem 

 
77 Organização urbana de viés socialista e revolucionária fundada por Bobby Seale e Huey Newton (1942-1989), 

em 1966, nos Estados Unidos. É notável o protagonismo político dos Panteras Negras nos conflitos reativos as 

lutas das comunidades negras nos EUA pelos direitos civis. Conforme destaca um recente estudo de dois 

pesquisadores da Universidade da Califórnia, Joshua Bloom Waldo E. Martin Jr. (2013): “Quando as demandas 

de direitos civis se mostraram incapazes de atingir as necessidades dos jovens negros urbanos no final da década 
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como, com atuação política-intelectual junto ao Partido Comunista norte-americano, fatos que 

lhe renderam perseguições e prisões –, desenvolveu amplo entendimento sobre a dinâmica das 

lutas de classes do último quarto do século XX. Não por menos, em Mulheres, raça e classe,   

– obra publicada originalmente em 1981, nos Estados Unidos, lançada no Brasil, apenas em 

2016 –, Angela Davis (2016), propõe-se a entrecruzar as lutas abolicionistas e antirraciais 

historicamente desenvolvidas em solo norte-americano com as lutas feministas que 

desabrochavam naquele país, em especial, a campanha sufragista de finais do século XIX e 

início do século XX. Tal estudo comporta uma análise sobreposta pela dialética marxista que, 

condicionam as relações patriarcais e escravagistas à lógica de acumulação capitalista em sua 

totalidade. 

 

No que diz respeito ao trabalho, a força e a produtividade sob a ameaça de 

açoite eram mais relevantes do que questões relativas ao sexo. Nesse sentido, 

a opressão das mulheres era idêntica à dos homens. Mas as mulheres 

também sofriam de forma diferente, porque eram vítimas de abuso sexual e 

outros maus-tratos bárbaros que só poderiam ser infligidos a elas (DAVIS, 

2016, p. 19). 

 

Aprofundando um pouco mais na leitura de tais análises, observamos com maior 

afinco a singularidade da opressão da mulher dentro da opressão racial, opressões estas, 

dialeticamente relacionadas à dinâmica capitalista de dominação: 

 

Quando a abolição do tráfico internacional de mão de obra escrava começou 

a ameaçar a expansão da jovem e crescente indústria do algodão, a classe 

proprietária de escravos foi forçada a contar com a reprodução natural como 

método mais seguro para repor e ampliar a população de escravas e escravos. 

Por isso, a capacidade reprodutiva das escravas passou a ser valorizada. Nas 

décadas que precederam a Guerra Civil, as mulheres negras passaram a ser 

cada vez mais avaliadas em função de sua fertilidade (ou da falta dela). [...] 

A exaltação ideológica da maternidade – tão popular no século XIX – não se 

estendia às escravas. Na verdade, aos olhos dos proprietários, elas não eram 

realmente mães; eram apenas instrumentos que garantiam a ampliação da 

força de trabalho escrava. [...] Uma vez que as escravas eram classificadas 

 
de 1960, os Panteras Negras se armaram e prometeram superar a pobreza e a opressão por meio da revolução. 

Eles organizaram a fúria da juventude do gueto confrontando a polícia e resistiram à repressão ao ganhar o apoio 

de aliados negros, anti-guerra, além de apoio de movimentos revolucionários internacionais” (BLOOM; 

MARTIN JR., 2013, p. 309).  
78 Fração do Partido Comunista norte-americano, organizado por ativistas negros nos anos 1960 e 1970, entre 

estes, Angela Davis. O coletivo Che-Lumumba inspirou-se, como exposto em seu próprio nome, nas ações 

revolucionárias de Ernesto Che Guevara (1928-1967), e no líder revolucionário congolês Patrice Émeri 

Lumumba (1925-1961), que esteve à frente do conflituoso processo de independência de seu país, diante do 

domínio belga. Lumumba foi torturado e assassinado em 1961 pelas forças militares belgas.  
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como “reprodutoras”, e não como “mães”, suas crianças podiam ser 

vendidas e enviadas para longe, como bezerros separados das vacas 

(DAVIS, 2016, p. 19-20). 

 

Neste ponto, Angela Davis (2016), destaca-nos que esta expressão ideológica se 

reproduz nos comportamentos e nas relações sociais entre mulheres e homens negros, que 

correm marcadas pelo que podemos considerar de um machismo estrutural.  

Desta maneira, expressamos as resistências em diálogo com estas autoras 

(CRENSHAW, 2002; ARRUZZA, 2019; DAVIS, 2018; 2016; 2011), tendo na 

interseccionalidade a proposição articuladora das opressões em suas singularidades e 

particularidades, no entanto, permeadas pela totalidade das relações econômicas, sociais e 

políticas, pois: “É preciso compreender que classe informa a raça. Mas raça, também, informa 

a classe. E gênero informa a classe. Raça é a maneira como a classe é vivida. Da mesma 

forma que gênero é a maneira como a raça é vivida” (DAVIS, 2011, s.p.). Assim, a 

centralidade da interseccionalidade no conjunto das lutas de classes:  

 

[...] pode servir de ponte entre diversas instituições e eventos e entre 

questões de gênero e de raça, [...] uma vez que parte do projeto da 

interseccionalidade visa incluir questões raciais nos debates sobre gênero e 

direitos humanos e incluir questões de gênero nos debates sobre raça e 

direitos humanos (CRENSHAW, 2002, p. 08).  

 

 Em síntese, como promulga Mauro Iasi (2014, p. 167), “Esta análise nos remete 

diretamente à necessidade de transformar as lutas específicas em uma luta geral, à 

constituição da classe como partido político, à difícil e controvertida passagem da classe em si 

para a classe para si”. Considerando ainda que, a emancipação humana da classe trabalhadora 

somente tornar-se-á de fato efetiva caso pondere todos os tipos de opressão vivenciados pelas 

pessoas, ou seja, uma alternativa de resistência anticapitalista tem obrigatoriamente que 

associar em seus postulados, de forma não hierárquica, mas sim, interseccional, que a classe 

trabalhadora comporta sujeitos oprimidos pela sua orientação sexual, pelo seu gênero, por sua 

nacionalidade, sua condição física, sua relação com a natureza, etc. E tais opressões, contém 

em sua essência, a dinâmica do modo de produção e reprodução capitalista. Recuperar assim 

“suas ‘forces propres’ como forças sociais e, em consequência, não mais separar de si mesmo 

a força social na forma de força política” (MARX, 2010, p. 54, grifos no original), prescinde a 
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derrocada desse modo de produção, bem como, de todas as mazelas que tornam reais e 

concretas a opressão de um sujeito sobre o outro, questões que, para nós, não são automáticas.  

 Não obstante, Domenico Losurdo (2018), lembra-nos também sobre a relevância e o 

papel assumido pelas lutas anticoloniais no debate intelectual e político do século XX. Aqui, a 

crítica do filosofo italiano é direcionada a Michel Foucault e Hannah Arendt (1906-1975), 

pelo posicionamento destes intelectuais acerca do debate racial, unicamente voltado ao 

cenário europeu, isto é, a tragédia do nazifascismo.  Essa compreensão direcionada somente 

para o lado “narcisista da história” afasta, por exemplo, o entendimento de que tais regimes 

encontravam respaldo e inspiração em outros espaços e tempos e, ainda mais, estavam 

inseridos no modo de produção capitalista – um sistema totalizante – enquanto uma 

alternativa burguesa à manutenção de suas formas de dominação. Assim, comenta Domenico 

Losurdo (2018): 

 

De modo geral, o recalque do colonialismo torna impossível uma 

compreensão adequada do capitalismo.  Se analisarmos os países capitalistas 

juntamente com as colônias por eles possuídas, podemos facilmente 

reconhecer que estamos diante de uma dupla legislação, uma para a raça dos 

conquistadores, outra para a raça dos conquistados (LOSURDO, 2018, p. 

46).    

 

 Sobre os pontos que envolvem a necessidade da resistência, tanto aos micropoderes 

como a totalidade que os abarcam, centrado em um ser social histórico que, em sua 

integralidade, manifesta opressões de diversas ordens, devidamente articuladas a um modelo 

de sociedade, entendemos no caminho da interseccionalidade e da atualidade das lutas 

anticoloniais, a compreensão da deficiência – na sociabilidade engendrada pelo capital – 

como uma forma particular de experienciar a classe, a raça, o gênero e a nacionalidade. Ou 

seja, a pessoa com deficiência enquanto um sujeito real e concreto que possui classe, gênero, 

raça, e vive a cotidianidade em alguma parte do mundo, tem sob tais condições, situações que 

modificam sua forma de viver tanto quanto o fato de ser uma pessoa cega, uma pessoa com 

baixa visão ou uma pessoa surdocega.  

A despeito da particularidade das pessoas cegas, por exemplo, encontram-se 

descrições, tais como as publicadas no livro Cegueira, de Thomas J. Carroll (1968), que as 

apresentam, sobretudo, pelo viés da perda de uma função sensorial, o que obrigatoriamente 

convoca às práticas restauradoras, de recondução das pessoas cegas a uma normalidade 

perdida. São estes modelos e discursos imbuídos da concepção médica – expandida sobretudo 
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a partir da segunda metade do século XIX – que, “até hoje, suportam a conceptualização e 

informam respostas sociais dominantes à deficiência” (MARTINS, 2011, p. 57). Como nas 

palavras de Elizabeth Tunes (2010) 

 

A noção de deficiência é um dos modos concretos de manifestação do 

preconceito, uma forma como este se realiza na vida concreta. Antes de tudo, 

essa noção significa falta, podendo ser parcial, transitória ou absoluta. É, em 

geral, empregada em referência a pessoas a quem se atribui alguma falta de 

habilidade, ou de capacidade ou de inteligência para fazer alguma coisa que 

se espera que seja feita de uma determinada forma. Assim, a noção de 

deficiência articula-se com a ideia de expectativa social. Mas, o perverso 

desta noção é o fato de ser configurada como uma característica inerente de 

um ser, contaminando-o como um todo e autorizando sua identificação e de 

maneira generalizada como uma pessoa deficiente. A deficiência é, assim, 

reificada no ser. Nem importa mais que esse ser seja pessoa; pode ser 

chamado para simplificá-lo, de o deficiente. E é assim que se faz (TUNES, 

2010, p. 51-52, grifos no original). 

 

Apesar de – ao menos nos círculos científicos, inclusos aí a própria área da saúde e da 

educação –, o termo “o deficiente” ter passado à nomenclatura “pessoa com deficiência”, os 

discursos e práticas seguem na esteira da problemática que Elizabeth Tunes (2010, p. 53) nos 

sinalizou: “A deficiência é uma categoria ampla de bioidentidades criadas socialmente a partir 

da frustação de expectativas e mantidas pela afirmação de outras tantas, auto-realizadoras”. 

Arriscamos em dizer que, a palavra “deficiência” permanece porque não se trata apenas de 

mera nomenclatura, mas sim pelo fato de ser a palavra “identificadora de uma pessoa, em um 

efeito social iatrogênico, instaura uma desarmonia, afirma uma patologia e solapa a 

autonomia pessoal” (Ibid., Ibidem.). 

Palavras tecidas e entremeadas em discursos e práticas que acarretam imaginários, 

concepções e sentimentos de que ser ou tornar-se cego é ser ou tornar-se incapaz. É 

exatamente nestes valores estruturantes, que Michel Foucault (1988) denominou de “bio-

poder”, que a experiência de cegueira se veicula decisivamente à ideia de patologia, 

“figurando nesse novo idioma como uma forma particular de deficiência, a deficiência visual” 

(MARTINS, 2011, p. 56). Nas palavras de Michel Foucault (1988): “Este bio-poder, sem a 

menor dúvida, foi elemento indispensável ao desenvolvimento do capitalismo, que só pode 

ser garantido à custa da inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio 

de um ajustamento dos fenômenos da população aos processos econômicos” (Ibid., p. 153). 

Portanto, o processo de configuração de práticas e instituições específicas para atender as 
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pessoas cegas relaciona-se inerentemente às formas de objetificação corporal – uma crescente 

especialização da vida. 

Neste sentido, a própria configuração da Oficina de Cerâmica do IBC (OCIBC) não 

pode ser afastada da progressiva individuação do entendimento da cegueira enquanto forma 

particular de deficiência, já que é parte integrante do Departamento de Estudos e Pesquisas 

Médicas e de Reabilitação (DMR), por intermédio da Divisão de Reabilitação, Preparação 

para o Trabalho e Encaminhamento Profissional (DRT). 

 

Embora o conceito de reabilitação se tenha sedimentado após a II Guerra 

Mundial para os soldados que ficaram com alguma deficiência, ele apreende 

bem a lógica social que se dirigiu às pessoas tidas como deficientes, desde a 

sua objetificação como tal; uma lógica que tem sempre por referência uma 

normalidade que se considera prévia de qualquer ação (MARTINS, 2011, p. 

93).  

 

Uma vez que, nesta expectativa, a deficiência e suas implicações são remetidas às 

estruturas que consagram os sujeitos como objetos passivos de cuidados e de estratégias que 

conduzam à superação das limitações de atividades implicadas por uma deficiência. Nesta 

direção, a própria ideia de reabilitação imbui-se de valores médicos, ainda que na ação de 

outros profissionais que não somente os próprios médicos, como por exemplo, os assistentes 

sociais, os psicólogos e até mesmo os educadores, que contribuem – direta ou indiretamente, 

conscientes ou não – para a legitimação das pessoas com deficiência enquanto objetos de 

tratamento e da própria reabilitação.  

 Assim, o caráter emancipatório das lutas de classes, que objetiva em última instância 

uma sociedade sem classes também deve objetivar, da mesma forma e com a mesma 

intensidade, a libertação da opressão e mistificação proporcionada por aquilo que na literatura 

médica da burguesia convencionou-se a chamar-se de deficiência. Tal assertiva vai ao 

encontro do que Marx (2012) apresenta em sua Crítica ao programa de Gotha – redigida em 

1875, em Londres, nos debates sobre a unificação dos partidos socialistas alemães: 

 

Numa fase superior da sociedade comunista, quando tiver sido eliminada a 

subordinação escravizadora dos indivíduos à divisão do trabalho e, com ela, 

a oposição entre trabalho intelectual e manual; quando o trabalho tiver 

deixado de ser mero meio de vida e tiver se tornado a primeira necessidade 

vital; quando, juntamente com o desenvolvimento multifacetado dos 

indivíduos, suas forças produtivas também tiverem crescido e todas as fontes 

de riqueza coletiva jorrarem em abundância, apenas então o estreito 
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horizonte jurídico burguês poderá ser plenamente superado e a sociedade 

poderá escrever em sua bandeira: “de cada um segundo suas capacidades, 

a cada um segundo suas necessidades” (MARX, 2012, p. 32, negritos 

nossos). 

 

 Cabe-nos, compreender assim, em que medida a relação entre capacidades e 

necessidades engendram possibilidades de resistências e superação do cotidiano alienado no 

fazer e no fruir arte com base na educação dos sentidos. Destarte, nas especificidades das 

pessoas cegas, das pessoas com baixa visão e das pessoas surdocegas essas “capacidades” – 

interseccionalmente limitadas no interior das formas de sociabilidade capitalista –, podem 

produzir e fruir a partir da educação dos sentidos um saber e um fazer para além dos 

pressupostos da mercadoria? Tal questionamento nos coloca diante da centralidade da arte e, 

por conseguinte da educação dos sentidos na formação omnilateral do ser social. 

 

 

2.4 ARTE E EDUCAÇÃO DOS SENTIDOS: ruptura e superação do cotidiano 

alienado 

 

Não se pode nem imaginar que papel caberá à arte nessa refundição 

do homem [...]. Só não há dúvida de que, nesse processo, a arte dirá a 

palavra decisiva e de maior peso. Sem a nova arte não haverá o novo 

homem. Não podemos prever nem calcular de antemão as 

possibilidades do futuro nem para a arte, nem para a vida; como 

disse Espinosa: “Até hoje ninguém definiu aquilo de que o corpo é 

capaz”. Liev S. Vigotski, [1925] 2001 

 

Arte e vida interpenetram-se ininterruptamente. Exatamente por acolher a vida em sua 

magnitude, a arte é alimentada pela vida, e a vida pela arte. Nesta humanidade da arte 

encontra-se a sua pujança e, por sua vez, a sua especificidade, sem com isso, reivindicar para 

si o absurdo isolamento perante as questões do viver do ser social. Neste sentido, a vida 

penetra na arte, mas, assim o faz precisamente sob a forma peculiar do reflexo artístico, posto 

que as alegrias e/ou as vicissitudes daquele que cria comparece à obra – caso de fato uma obra 

de arte – sem violar a realidade artística, tal qual na Commedia79 de Dante Alighieri (1265-

 
79 Originalmente Commedia e, posteriormente Divina Commedia, após a apreciação da obra pelo poeta e crítico 

literário Giovanni Boccaccio (1313-1375) que a classificou como uma obra divina. Escrita no século XIV em 

italiano, esta obra fora composta em forma de poema narrativo sumariamente simétrico e matematicamente 

planejado. O enredo aborda uma odisseia pelo inferno, purgatório e paraíso, executando, em cada etapa da 
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1321), que fruímos como obra de imaginação e criação poética especialmente porque naquele 

poema épico a realidade artística irradia a sua própria suficiência – a humanidade do ser social 

– movemo-nos “precisamente na direção de uma tal catarse, extremamente individualizada e, 

ao mesmo tempo, de suma generalidade” (LUKÁCS, 1966b, p. 501). 

Mas, afastemos a concepção de que no processo de criação artística de Dante Alighieri 

– como em qualquer outra atividade de processo de criação do ser social – materializou-se 

“divinamente” em produto escrito a sua criação individual (particularizada). De fato, na 

Commedia, as influências do poeta romano clássico Virgílio (70 a.C-19 a.C), por exemplo, 

comparecem no poema de Dante Alighieri para além de ser aquele poeta o seu guia pelo 

Inferno e Purgatório. Sem dizer ainda da influência islâmica80 que também envolve as 

descrições narrativas da Commedia. Do mesmo modo, o poema épico de Dante Alighieri 

reverberará em sucessivas influências às gerações de escritores que se seguem.  

Contudo, isso não significa que a subjetividade do criador de uma obra compareça 

como mera coleção justaposta das manifestações coletivas da atividade correlata de outros 

criadores. É sabido que desprovidos de um estudo psicológico não entenderemos as leis que 

regem os sentimentos em uma obra de arte, no entanto, usualmente as explicações para esta 

questão –, que igualmente engloba a reação estética provocada pela obra – resvalam para os 

esclarecimentos subjetivistas – psicologismo em estética – que desconsideram as 

possibilidades da arte na constituição e desenvolvimento da consciência humana e do 

comportamento social, ou mesmo para a dependência servil do processo de criação estética 

diante das implacáveis circunstâncias socioeconômicas – sociologismo em estética. Mas, 

indiquemos aqui as palavras de Leandro Konder (2013), proferidas em Os marxistas e a arte, 

publicada em 1967. “A arte, para o materialismo dialético, não é mero produto do meio; é 

também uma manifestação da presença ativa do homem na transformação criadora do meio” 

(Ibid., p. 50). E como lembra-nos o próprio Leandro Konder (2013) acerca da observação de 

Mikhail Lifschitz, em artigo publicado na revista Literatura Soviética, em dezembro de 1959: 

 

[...] a doutrina materialista da dependência da criação artística diante da vida 

real é muito mais ampla do que a teoria sociológica do meio, ainda que esta 

 
viagem, uma infinidade de detalhes. Dante, o protagonista da história é guiado pelo inferno e purgatório pelo 

poeta romano Virgílio e no céu, por Beatriz, musa presente em outras obras do autor. 
80 Pesquisa de Miguel Asín Palacios (1871-1944), publicada em 1926, na obra, Islam and The Divine Comedy, 

na qual tece uma análise acerca da influência islâmica na Commedia de Dante Alighieri – fato que causou 

inúmeras críticas entre italianos nacionalistas e clérigos da Igreja Católica. 
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tenha sido desenvolvida por Plekhanov81 ao percorrer ele o caminho da 

análise das relações de produção e das forças produtivas da sociedade 

(LIFSCHTZ apud KONDER, 2013, p. 51).  

 

Em consonância com estes apontamentos trazidos por Leandro Konder (2013) 

encontramos as análises tecidas por Vigotski (1925/2001), em Psicologia da arte82 – redigido 

no mesmo contexto revolucionário da URSS, que esboçamos na seção 2.2 –, que por acreditar 

que “a arte sistematiza um campo inteiramente específico do psiquismo do homem social – 

precisamente o campo do seu sentimento” (Ibid., p. 12) – intenciona “rever a psicologia 

tradicional da arte e tentar indicar um novo campo de pesquisa para a psicologia objetiva” 

(Ibid., p. 02), reconhecendo a “arte como técnica social do sentimento”; (Ibid., p. 03, grifos no 

original). Em contradição as correntes estabelecidas para o estudo da psicologia da arte que 

considerava o prazer estético como objeto de estudo, ou seja, o criador e o fruidor da obra de 

arte, o que, por conseguinte desconsiderava o próprio processo estético, bem como, a 

indistinção da emoção estética da emoção comum, Vigotski (2001) já em seu Prefácio 

esclarece-nos que considera “o método analítico objetivo, que parte da análise da arte para 

chegar à síntese psicológica: o método de análise dos sistemas artísticos dos estímulos” (Ibid., 

p. 03). Vale frisar aqui que, não se trata da interpretação de signos estéticos enquanto 

“manifestação da organização espiritual” do artista ou do fruidor da obra, mas sim de um 

estudo da “psicologia pura e impessoal da arte”, pesquisando “apenas a forma e o material da 

arte” (Ibid., Ibidem.).  

Para Vigotski (2001), a essência da questão é a seguinte: “a psicologia teórica e a 

psicologia aplicada da arte devem revelar todos os mecanismos que movem a arte e, com a 

sociologia da arte, fornecer a base para todas as ciências específicas da arte” (Ibid., p. 04), 

aspirando, assim, “à sobriedade científica em psicologia da arte, o campo mais especulativo e 

misticamente vago da psicologia” (Ibid., Ibidem.). Desse modo, Vigotski (2001), encaminha-

nos ao entendimento de que a estética não prescinde de questões do psiquismo, desvelando-

nos que o psiquismo individual ser de fato social e socialmente determinado: 

 

 
81 George Plekhanov (1875-1918), “dedicou grande atenção aos problemas da arte e da literatura, estendo sua 

preocupação com as questões estéticas até mesmo ao campo da pintura e da música. Seus esforços por 

sistematizar os princípios da estética marxista fizeram com ele fosse considerado, em certa fase, o verdadeiro 

criador da teoria estética do marxismo” (KONDER, 2013, p. 49).  
82 O “livro Psirrologuia iskusstva (Psicologia da arte), finalizado em 1925 e que nasceu com base em seu 

trabalho monográfico, o destino reservara um longo período de espera, seria publicado pela primeira vez apenas 

em 1965” (PRESTES; TUNES; NASCIMENTO, 2015, p. 65, grifos no original). 
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Se quiséssemos calcular o que, em cada obra de arte literária, foi criado pelo 

próprio autor e o que ele recebeu já pronto da tradição literária, 

observaríamos com muita frequência, quase sempre, que deveríamos atribuir 

à parte da criação pessoal do autor apenas a escolha desses ou daqueles 

elementos, a sua combinação, a variação, em certos limites, dos lugares-

comuns, a transferência de uns elementos da tradição para outros sistemas, 

etc. [...] O caminho do nadador, como a obra do escritor, será sempre a 

resultante de duas forças – dos esforços pessoais do narrador e da força 

deslocadora da corrente (VIGOTSKI, 2001, p. 16).  

 

Neste ponto, devido à polissemia que acompanha os termos “psíquico, psiquismo e/ou 

psicológico” sobre os quais se edificou a psicologia como ciência, como nos adverte Lígia 

Márcia Martins (2013, p. 17, grifos no original), assim como, as dificuldades por romper com 

o “pensar lógico-formal (tornado hegemônico na construção das ciências modernas) em 

direção à apreensão dos fenômenos pela via materialista dialética – tal como requerido pela 

psicologia soviética” (Ibid., Ibidem.), exigi-nos destacar que Vigotski (1997) ao pretender 

superar a psicologia como ciência multifacetada – crise da psicologia como ciência com três 

significados distintos: “1) do psíquico e suas propriedade; 2) do comportamento ou, 3) do 

inconsciente” (Ibid., p. 266 apud MARTINS, 2013, p. 18) – sustenta como premissa “a 

formulação de uma psicologia geral, tendo como base o materialismo dialético” (Ibid., 

Ibidem., grifos no original). Isto posto, o psiquismo humano enquanto imagem subjetiva da 

realidade objetiva não se trata de uma captação de sensações da empiria imediata convertida 

em representações abstratas como cópia mecânica do real, mas sim situado histórico e 

socialmente pelas relações do ser social com a natureza, com outros seres sociais, com o meio 

sociocultural, mediadas dialeticamente pelas formas de atividades humanas tanto práticas 

quanto teóricas. Podemos dizer que, o psiquismo do ser social é marcado e desenvolvido por 

meio de suas atividades conscientes, derivadas das condições histórico-sociais de sua vida.  

Por tais questões, Vigotski (2001, p. 25) adota “por base não o autor e o espectador, 

mas a própria obra de arte”, empregando a seguinte fórmula: “da forma da obra de arte, 

passando pela análise funcional dos seus elementos e da estrutura, para recriação da resposta 

estética e o estabelecimento das leis gerais” (Ibid., p. 27). Dito de outra maneira, Vigotski 

(2001) parte da estrutura da obra de arte – a relação dialética entre forma e conteúdo – para 

demonstrar as leis de funcionamento da resposta estética – o movimento dialético entre o 

artista e o fruidor da obra – na organização e transformação do psiquismo humano. Então, 

qual seria a composição dessa estrutura artística?  
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Para empreender esta análise, Vigotski (2001), apresenta-nos um diálogo com outras 

teorias da psicologia que “operaram apoiadas no método objetivamente analítico, isto é, que 

centraram sua atenção na análise objetiva da arte e, partindo dessa análise, recriaram a 

psicologia que correspondente a tal obra” (Ibid., p. 31-32). De acordo com Vigotski (2001), a 

primeira teoria que o psicólogo se depara ao enfocar a arte é aquela que a define como 

conhecimento. “Essa mesma fórmula, um pouco modificada, aproxima-se muitíssimo da 

doutrina amplamente difundida e originária da remota Antiguidade, segundo a qual a arte é o 

conhecimento da sabedoria e tem como um dos seus fins principais pregar lições de moral e 

servir de guia” (Ibid., p. 32). Nesta vertente, o enfoque principal “é a analogia entre a 

atividade e o desenvolvimento da língua e a arte” (Ibid., Ibidem.), ou seja, a arte requer apenas 

o trabalho cognitivo, do pensamento intelectual, sendo os demais aspectos, como os 

emocionais e afetivos, por exemplo, meros fenômenos secundários. Todavia, como nos diz 

Vigotski (2001, p. 36), “Esse intelectualismo unilateral manifestou-se com extrema brevidade, 

e a segunda geração de pesquisadores teve de fazer correções essenciais”, posto que em toda 

criação humana há emoções e afetividades, negá-los é, pois, prescindir de explicação do 

fenômeno da emoção estética. Como exposto em suas próprias palavras: 

 

A dificuldade não está em mostrar que o usufruto das obras de arte em cada 

época é de caráter especial, que A divina comédia em nossa época tem 

função inteiramente diversa daquela que tinha na época de Dante; a 

dificuldade está em mostrar que o leitor, que mesmo hoje sente o efeito das 

mesmas emoções formais que sentia o contemporâneo de Dante, vale-se de 

modo diferente dos mesmos mecanismos psicológicos e vivencia a A divina 

comédia de maneira diferentes. Para usarmos outras palavras, a meta 

consiste em mostrar que só interpretamos diferente as obras de arte como as 

vivenciamos de maneira também diferente (VIGOTSKI, 2001, p. 48, grifos 

no original).  

 

Vigotski (2001, p. 57) ainda nos adverte que “A arte é trabalho do pensamento, mas de 

um pensamento emocional inteiramente específico”, portanto, possui leis particulares, 

específicas aos processos funcionais do pensamento sensível.  

Em resposta ao intelectualismo surgiu a corrente formalista. De acordo com Vigotski 

(2001, p. 59), “Essa nova corrente tentou tomar como centro de atenção a forma artística antes 

desprezada”, partindo para o fato de que, “a obra de arte perde o seu efeito estético caso lhe 

destrua a forma. Daí era tentador concluir que toda a força de seu efeito estava ligada 

exclusivamente à sua forma” (Ibid., Ibidem.). Exatamente assim os novos teóricos formalistas 
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concebem a arte, como “forma pura, que não depende, absolutamente, de qualquer conteúdo. 

A arte foi declarada procedimento, que servia de objetivo a si mesmo” (Ibid., Ibidem.). 

Renunciando as categorias usuais de forma e conteúdo, os formalistas as substituem por dois 

novos conceitos: “forma e material. Tudo o que artista encontra pronto, palavra, sons, fábulas 

correntes, imagens comuns, etc., tudo isso constitui o material da obra de arte, incluindo-se as 

ideias contidas na obra” (Ibid., p. 60). Já a forma trata-se do “modo de distribuição e 

construção desse material”, isto é, “subentende-se por forma toda disposição artística do 

material pronto, feita com vistas a suscitar certo efeito estético. É a isto se chama 

procedimento artístico” (Ibid., Ibidem., grifos no original). Assim, os formalistas “enfocam o 

enredo da obra de arte, que os estudiosos anteriores denominavam conteúdo” (Ibid., p. 61).  

Durante séculos “os especialistas em estética” afirmam-nos “a harmonia da forma e do 

conteúdo, dizendo que a forma ilustra, completa, acompanha o conteúdo” (Ibid., p. 199), no 

entanto, Vigotski (2001) descobre “que a forma combate o conteúdo, luta com ele, supera-o, e 

que nessa contradição dialética entre e conteúdo e forma parece resumir-se o verdadeiro 

sentido psicológico da nossa reação estética” (Ibid., Ibidem.). Ou seja, a estrutura da obra de 

arte é uma unidade contraditória entre conteúdo e forma, havendo na obre de arte “certa 

contradição subjacente”. O criador escolhe como que propositalmente um material difícil e 

resistente, “desse que resiste com suas propriedades a todos os empenhos do autor no sentido 

de dizer o que quer”. Os aspectos formais com os quais reveste este material não se destinam 

“a desvelar as propriedades contidas no próprio material” (Ibid., Ibidem.). Com efeito, o 

processo de percepção desta estrutura artística demanda um apurado funcionamento do 

psiquismo e humanização dos sentidos, posto que os estímulos artísticos estejam dispostos 

para provocar determinada emoção.  

Por isso, Vigotski (2001), afirma-nos a extrema facilidade de mostrar que o princípio 

formal, assim como quaisquer outros princípios de procedimento em arte, “não pode ser 

definido senão em conceitos psicológicos. A base dessa teoria psicológica é a doutrina do 

automatismo de todas as nossas emoções costumeiras” (Ibid., p. 64-65). 

 

Para elucidar a si mesmo o efeito e a influência do material, é necessário 

levar em conta as duas seguintes considerações de suma importância: a 

primeira consiste em que a percepção mais simples da forma ainda não é, 

por si mesma, um fato estético. Deparamos com a percepção das formas e 

relações a cada passo de nossa vida cotidiana [...]. A segunda consideração 

não é menos importante. Parte do próprio conceito da forma e deve 

esclarecer que a forma, em seu sentido concreto, não existe fora do material 
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que ela enforma. As relações dependem do material que se correlacionam.  

Obtemos umas relações se esculpimos uma figura em papier mâché, e outras 

inteiramente diversas se a esculpimos em bronze. A massa de papier mâché 

não pode entrar exatamente na mesma relação que entra a massa em bronze 

(VIGOTSKI, 2001, p. 68-69, grifos no original).  

 

Assim, o princípio básico do formalismo mostra-se inteiramente incapaz “de revelar e 

explicar o conteúdo psicossocial historicamente mutatório da arte e a escolha do tema, do 

conteúdo ou do material condicionado àquele conteúdo” (Ibid., p. 79). A falha basilar do 

formalismo, como nos afirma Vigotski (201, p. 80) é que “não se baseia em nenhuma teoria 

psicológica da arte”. Portanto, nem do artista nem do fruidor da obra conseguiremos de fato 

“saber em que consiste a essência da emoção que os liga à arte, e como é fácil perceber”, nos 

afirma Vigotski (2001, p. 81), “o aspecto mais substancial da arte consiste em que os 

processos de sua criação e os processos de seu emprego vêm a ser como que 

incompreensíveis, inexplicáveis e ocultos à consciência daqueles que operam com ela” (Ibid., 

Ibidem.).  

 A psicanálise é a corrente que escolheu estudar este “ocultamento” da consciência do 

criador e fruidor da obra de arte. Segundo Vigotski (2001, p. 86), “vários estudiosos 

desenvolveram a teoria da criação poética, na qual comparam o artista com o neurótico”, que 

realiza a sua psicanálise em suas imagens poéticas. Nesta perspectiva, há certa concordância 

de que “o poeta libera, em sua criação, as suas tendências inconscientes com auxílio do 

mecanismo da transferência ou do deslocamento, unindo antigas emoções a novas 

representações” (Ibid., p. 86-87). Aqui vale parafrasear Vigotski (2001): 

 

Como diz Müller-Freinfels83, os psicanalistas afirmam com absoluta 

seriedade que Shakespeare e Dostoiévski não se tornaram criminosos porque 

representaram criminosos em suas obras e assim aliviaram as suas 

tendências criminosas. Neste caso a arte é alguma coisa como uma terapia 

para o artista, e para o espectador é o meio de afastar o conflito com o 

inconsciente sem cair na neurose. Mais uma vez os psicanalistas tendem a 

reduzir todas as atrações a uma só (VIGOTSKI, 2001, p. 87).  

 

 Neste ponto, os psicanalistas tendem a reduzir o processo de criação artística como 

processos de criação relacionados à infância, ou ao devaneio originário de prazeres recalcados 

neste período da vida, além de reduzir-se “extremamente o papel social da arte, e esta começa 

a parecer mero antídoto que tem como fim salvar a humanidade dos vícios, mas não apresenta 

 
83 Richard Müller-Freinfels (1882-1949), filósofo e psicólogo alemão.  
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nenhum problema positivo para o nosso psiquismo” (Ibid., p. 91). A pergunta que também 

nos incomoda: Por que a sexualidade deve ser a base para a arte e determinar o destino do 

artista e a natureza da obra de arte? A nós também parece que tal interpretação relega a forma 

artística apenas “um apêndice secundário e sem grande importância, descartável, no fundo” 

(Ibid., p. 90). Ou ainda, “por que todas as personagens de um drama”, por exemplo, “devem 

ser forçosamente consideradas como traços psicológicos do próprio artista?” (Ibid., p. 92). 

Observação precisa de Vigotski (2001): 

 

[...] do ponto de vista da psicologia social, a teoria psicanalítica comete dois 

pecados capitais. O primeiro é o desejo de reduzir a qualquer custo todas as 

manifestações do psiquismo humano à mera atração sexual. Esse 

pansexualismo parece absolutamente infundado, especialmente quando 

aplicado à arte. Talvez isto fosse verdadeiro para o homem visto fora da 

sociedade, isolado no estreito círculo dos seus próprios instintos. Entretanto, 

como podemos aceitar que no homem social, que participa de formas muito 

complexas de atividade social, não possa surgir e existir tida sorte de outras 

atrações e aspirações, que determinem o seu comportamento não menos que 

as atrações sexuais e inclusive exerçam domínio sobre ele? [...]. Mas até para 

o psiquismo individual parecem excessivamente forçadas às hipóteses 

levantadas pela psicanálise (VIGOTSKI, 2001, p. 93).  

 

 Portanto, como destaca o próprio Vigotski (2001, p. 98), a teoria e o método 

psicanalítico aguardam ainda “pôr em prática os imensos valores teóricos que balizam a 

própria teoria”, ou seja, “à incorporação do inconsciente, à ampliação da esfera da pesquisa, à 

indicação de como o inconsciente em arte se torna social”. Pois, “Como inconsciente, a arte é 

apenas um problema; como solução social do inconsciente, é a resposta mais provável a esse 

problema” (Ibid., p. 99). A evidência mais clara disso é que Vigotski (2001), não desvincula a 

criação artística da realidade objetiva em que vive criador e fruidor da obre de arte, não os 

impregna em um arbitrário subjetivismo que comportaria um entendimento irracionalista da 

criação, deixando de encará-la como práxis humana. Exatamente por considerá-la como 

atividade humana capaz de trazer a existência social objetiva as emoções e sentimentos – 

estes enquanto processos psíquicos humanos de caráter histórico-cultural – reconhece tanto as 

potencialidades quanto as possibilidades das vivências estéticas, que influem intensamente na 

humanização do ser social. Desse modo, Vigotski (2001) refuta as tendências que consideram 

a arte como produto do inconsciente psíquico do artista ou mesmo como um estímulo que 

suscita no fruidor uma resposta como qualquer outra. Em suas palavras: 
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A arte é o social em nós, e se o seu efeito se processa em um indivíduo 

isolado, isto não significa, de maneira nenhuma, que as suas raízes e essência 

sejam individuais. É muito ingênuo interpretar o social apenas como 

coletivo, como existência de uma multiplicidade de pessoas. O social existe 

até onde há apenas um homem e suas emoções pessoais (VIGOTSKI, 

2001, p. 315, negritos nossos). 

 

Precisamente por ser a arte uma técnica social do sentimento, “um instrumento da 

sociedade através do qual incorpora ao ciclo da vida social os aspectos mais íntimos e 

pessoais do nosso ser”, (Ibid., p. 315), podemos afirmar como Vigotski (2001), que o 

sentimento, ao contrário do que possamos pensar, não se torna social, mas sim pessoal, “sem 

com isso deixar de ser social” (Ibid., p. 309). Por isto, quando a arte realiza a catarse – 

processo responsável pela transformação/superação das emoções em sentimentos que não 

encontram vazão na vida cotidiana – artista ou fruidor transformam esses “sentimentos em 

sentimentos opostos, nas suas soluções” (Ibid., Ibidem.). Portanto, “não basta entender da 

estrutura da obra: é necessário ainda superar criativamente o seu próprio sentimento, 

encontrar a sua catarse, e só então o efeito da arte se manifestará em sua plenitude” (Ibid., p. 

314).  

Neste sentido, as considerações apresentadas por Vigotski (2001) em Psicologia da 

arte, coloca-nos a questão da educação dos sentimentos do ser social, pontuando-nos que a 

educação estética colabora sobremaneira às possibilidades de formação humana omnilateral. 

De igual maneira, tais considerações no que tange a problemática da relação entre arte e vida 

ao voltarem-se para a especificidade da arte do ponto de vista da psicologia, requer o 

reconhecimento de que transposições imediatas de reflexões epistemológicas para a teoria 

pedagógica, como nos adverte Newton Duarte (2010), “são passíveis de equívocos tão graves 

quanto aqueles que possam resultar da transposição direta das formulações no campo da teoria 

estética para o campo da teoria pedagógica” (Ibid., p. 156). Contudo, é “inegável que as 

reflexões epistemológicas são importantes para a teoria educacional, assim como o são as 

reflexões estéticas, éticas, ontológicas” (Ibid., p. 156).  

Desse modo, ao nos dispor a pensar as contribuições dos estudos de Vigotski (2001) 

para a educação estética dos educandos da OCIBC, trata-se de pensar as possibilidades de 

relações entre a arte – incorporadas nas vivências e trocas de experiências estéticas/artísticas – 

e a vida – enriquecimento das subjetividades dos educandos por meio da apropriação das 

produções culturais materiais e imateriais – naquele espaço de atividade com a cerâmica, 

considerando-se as condições histórico-sociais, mas, apoiados nas palavras de Karel Kosík 
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(1969), “A realidade social, porém é infinitamente mais rica e mais concreta do que a situação 

dada e as circunstâncias históricas, porque ela inclui em si mesma a práxis humana objetiva, a 

qual cria tanto a situação como as circunstâncias” (Ibid., p. 119, grifos no original). Portanto, 

entendendo o ser social como o ser criador do sentido humano para as coisas, e que por 

conseguinte, necessita ter desenvolvido o sentido correspondente a fim de que “os objetos, os 

acontecimentos e os valores tenham um sentido para ele” (Ibid., p. 120), posto que um ser 

social com sentidos desenvolvidos também possuirá sentidos para tudo aquilo que é humano, 

ao passo que àquele a quem é negado e obstruído desenvolver-se em sua totalidade humana, 

perceberá o mundo e a si mesmo de um modo unilateral e superficial, como uma “fatia 

unilateral e fetichizada da realidade” (Ibid., p. 121), a OCIBC propõe-se a aproximar as 

pessoas cegas, as pessoas com baixa visão e as pessoas surdocegas do universo artístico da 

cerâmica a partir de estudos e experimentações das múltiplas possibilidades decorrentes da 

plasticidade da argila, de tal modo que viabilize a formação e o desenvolvimento integral 

destas pessoas.  

Assim, igualmente por colocar-se em pauta que a experiência estética nasce do contato 

da imaginação com a materialidade, a OCIBC adota à concepção da imaginação material 

cunhada por Gaston Bachelard (2013a; 2013b; 2008; 1994), já que faz jus ao potencial criador 

e transformador das imagens frente à hegemonia da percepção visual. Diz-nos Bachelard 

(2013a):  

 

Quando começamos a meditar sobre a noção de beleza da matéria, ficamos 

imediatamente impressionados com a carência da causa material na filosofia 

estética. [...] Acreditamos, pois, que uma doutrina filosófica da imaginação 

deve antes de tudo estudar as relações da causalidade material com a 

causalidade formal. Esse problema se coloca tanto para o poeta como para o 

escultor. As imagens poéticas têm, também elas, uma matéria 

(BACHELARD, 2013a, p. 03, grifos no original). 

 

Gaston Bachelard (2013b, p. 18), também acredita que “a imaginação ativa não 

começa como uma simples reação, como um reflexo. A imaginação precisa de um animismo 

dialético”, pois, em sua vertente material e dinâmica, esta imaginação criadora traz à tona o 

embate das forças de um corpo-a-corpo do ser social com a materialidade do mundo. Temos 

exatamente neste ponto a valorização da mão trabalhadora, e antes que se pense em um 

Bachelard cindindo – “diurno e noturno” – e afastado das questões da dimensão social e 

política – como em suas próprias palavras em última obra publicada: “Mas será que ainda há 
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tempo para mim de reencontrar o trabalhador que eu conhecia tão bem e de fazê-lo entrar de 

novo em minha gravura?” (BACHELARD, 1989, p. 112) –, afirmamos que ao investigar a 

mão do artista, traz à superfície a mão que trabalha a matéria, e a condição ontológica desta 

atividade na formação e desenvolvimento desta mão – ser social.   

Se a imaginação é, como nos sugere a etimologia, a faculdade de formar imagens da 

realidade, Bachelard (2013a), adverte-nos: “é a faculdade formar imagens que ultrapassam a 

realidade, que cantam a realidade. [...]. Deve-se definir um homem pelo conjunto das 

tendências que o impelem a ultrapassar a humana condição” (Ibid., p. 18, grifos no original). 

Nesta possibilidade, convite à expansão de si mesmo por meio da atividade de imaginação e 

de criação tem na “mão trabalhadora” a concretude para a “ação transformadora para além da 

aparência captada pela visão”, como nos afirma José Américo Motta Pessanha (1994, p. xx), 

na Introdução da obra de Gaston Bachelard (1994), O direito de sonhar. Por isso, ali na 

OCIBC a mão não opera a serviço da visão, mas sim como instrumento da vontade de criar, 

especialmente porque aquilo que aos olhos possa parecer algo nauseante, viscoso ou pastoso – 

a argila – é para a mão e para a imaginação criadora oportunidade ímpar de agir. 

 

E é muito divertido constatar que quem tem medo de uma matéria viscosa 

envolve-se com ela em toda parte. [...]. A imaginação material não se prende 

finalmente a fenomenologia, mas, como mostraremos em muitas ocasiões a 

uma dinamologia. As forças experimentadas na experiência, ela as toma para 

si, de sorte que a imaginação se experimenta como uma dinamogenia 

(BACHELARD, 2013b, p. 94, grifos no original).  

 

Em contraposição as limitações impostas às pessoas cegas e às pessoas surdocegas em 

atividades de imaginação e de criação com produção de imagens, este mesmo dinamismo que 

Gaston Bachelard (Ibid., Ibidem.), aponta-nos, encontra-se no enfoque de Sergei Leonidovich 

Rubinstein84 (1973), acerca do dinamismo do sentido tátil e a atividade da mão na educação 

de pessoas cegas e pessoas surdocegas. Tais observações merecem destaque: 

 

A faceta mais débil do sentido táctil que actua isoladamente é o 

reconhecimento das relações entre as grandezas espaciais; a mais forte é o 

reflexo da dinâmica e da actividade. Isto verifica-se de um modo muito claro 

nas esculturas de cegos [...] e nas esculturas, talvez ainda mais instrutivas, de 

crianças surdas e cegas [...]. Se examinarmos as esculturas destas crianças 

 
84 Sergei Leonidovich Rubinstein (1889-1960), fundador junto com Vigotski, Leontiev e Luria da psicologia 

soviética nos anos 1920.  
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falhas de sentido visual e auditivo, surpreende-nos o quanto a realidade que 

os rodeia se reflecte por meio do sentido táctil (RUBINSTEIN, 1973, p. 76).  

 

Logo, toda poética apresenta um componente de essência material. “Experimentando 

no trabalho de uma matéria essa curiosa condensação das imagens e das forças”, o ser social 

vive a “síntese da imaginação e da vontade. Esta síntese, que tão pouca atenção recebeu por 

parte dos filósofos, é, contudo, a primeira das sínteses a ser considerada numa dinamologia do 

psiquismo especificamente humano” (BACHELARD, 2013b, p. 20). Portanto, a atividade de 

cerâmica na OCIBC abre possibilidades para que cada educando vivencie o processo de 

criação de uma poética singular na (re)criação de uma autopoiésis.  

 

Considerar o corpo em movimento como um sistema autopoiético é 

reconhecê-lo como fenômeno que não se reduz à causalidade linear; é 

considerar ainda que o ser humano não seja um ser determinado, mas uma 

criação contínua. É, por fim, uma tentativa de abordar a corporeidade não 

como algo abstrato, é recusar dicotomias, é ensaiar atitudes complexas para 

compreender o humano sua condição de ser corpóreo em incessante 

movimento (NÓBREGA, 2008, p. 145). 

 

Além disso, o fato de a atividade de cerâmica demandar o domínio de uma técnica 

assentada em bases tradicionais, já que deriva de um processo artesanal, realizado em várias 

etapas –, que também não a afasta das discussões contemporâneas do universo da arte, repleto 

de possibilidades transbordadas de seu cerne técnico e formal85 –, mas, que apesar de 

incorporar variações e invenções, é na mesma medida uma atividade que requer 

envolvimento, tempo e paciência, tal como nos adverte Gaston Bachelard (2013b): 

 

Mas a imaginação se forma melhor tendo vivido um período suficientemente 

longo de trabalho plástico. Quem manipula a massa na hora certa tem 

chances de se tornar uma boa massa. A passagem do mole para o duro é 

delicada. As tendências para a destruição surgem sobretudo como desafios 

contra os objetos sólidos. A massa não tem inimigos (BACHELARD, 2013b, 

p. 88).  

 

 
85 “Seria possível citar vários artistas, ceramistas ou não, que desde o século XIX, com o movimento estético 

Arts and Crafts, e o surgimento da art pottery, adotaram o barro como suporte para suas criações. Mas, dentre 

estes artistas estão aqueles que por adotarem esta matéria como expressão de suas poéticas cingiram novos 

olhares à própria cerâmica: Bernard Leach; Kasimir Malévitch; Pablo Picasso; Peter Voulkos; Grayson Perry; Ai 

Weiwei; Celeida Tostes; Norma Grinberg; Ana Maria Maiolino; Francisco Brennand, entre outros” 

(BERNARDINELLO; SANT’ANNA, 2014, p. 161, grifos no original). 
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Ao entrar em contato com a matéria (argila) e modelá-la em um gesto ancestral, que 

carrega consigo os modos de fazer cerâmica da genericidade humana, e apelar diretamente ao 

encontro do corpo com os quatro elementos da natureza – terra, água, fogo e ar –, assim como 

Empédocles86, os educandos se reconhecem como partícipes desta natureza, mas também 

como criadores da natureza humanizada. Na medida em que a imaginação material resulta 

desta “comunicação ou uma comunhão, a retomada ou o acabamento, por nós, de uma 

intenção alheia ou, inversamente, a realização no exterior, de nossas potências perceptivas e 

como um acasalamento de nosso corpo com as coisas” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 429), 

ali cotidianamente vivenciam-se experiências estéticas que percorrem novas possibilidades, 

outros arranjos para a própria vida. Como nas observações de Virgínia Kastrup (2010) sobre 

as oficinas de práticas artísticas na produção de subjetividades:                                                                                                                                                               

 

[...] em primeiro lugar a oficina é [...] um espaço de aprendizagem inventiva. 

A aprendizagem inventiva não se resume a um processo de solução de 

problemas, mas inclui a invenção de problemas, ou seja, a experiência de 

problematização. Também não equivale a um processo de adaptação a um 

mundo pré-existente, mas consiste na invenção de si e do mundo. Em 

segundo lugar, as oficinas são espaços do fazer junto. Trabalha-se em grupo 

num processo de criação coletiva. Em terceiro lugar, o processo de 

aprendizagem inventiva se faz através do uso da arte, que envolve o trabalho 

com materiais flexíveis, que, por sua vez, se prestam à transformação e à 

criação (KASTRUP, 2010, p. 61).  

 

Naquele espaço da Oficina de Cerâmica do IBC, distante da pretensão de oferecer 

respostas categóricas para a intricada relação entre a cegueira e a arte, coexistem 

multiplicidades – cegueira congênita, cegueira total, baixa visão, visão tubular, visão 

periférica, perda gradual e súbita da visão – e diferentes vivências ao experienciá-las. 

Conjunturas que nos colocam como nas narrativas de Oliver Sacks (2006, p. 17) sobre “as 

metamorfoses possibilitadas pelo acaso” em outras formas de viver, que materializam-se em 

narrativas de vida nas quais “ver e não ver” não se estabelecem como uma questão meramente 

fisiológica: “É preciso morrer como uma pessoa que vê para poder renascer como um cego” 

(Ibid., p. 144), e por mais radical que possa nos soar este depoimento, a recíproca é 

igualmente verdadeira: “é preciso morrer como um cego para renascer como uma pessoa que 

 
86 Empédocles de Agrigento (483 a.C.- 423 a.C.), médico, filósofo e poeta, “valoriza a experiência sensorial ou 

percepção, escreve uma teoria sobre ela [...] também formula uma teoria sobre a origem corporal do 

pensamento” (CHAUÍ, 2002, p. 112-113) No poema Sobre a natureza, Empédocles nos ensina que o ser “[...] é 

múltiplo, móvel e heterogêneo. São quatro raízes (rizómata) de todas as coisas: fogo, terra, água e éter (ou ar). 

São elas phýsis” (Ibid., p. 110, grifos no original).  
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vê” (Ibid., Ibidem.). Sem dizer do fato de somente conhecer-se duas possibilidades de ser: ou 

aqueles que enxergam ou aqueles que não enxergam. “É o ínterim, o limbo – ‘entre dois 

mundos, um morto, / O outro impotente a nascer’ –, que é tão terrível” (Ibid., Ibidem.). 

Apesar de a literatura médica definir o que é enxergar ou não enxergar, bem como, conceituar 

os graus variáveis da condição visual quanto à acuidade visual, campo visual, aos fatores 

ambientais que interferem na eficácia do uso da visão (sensibilidade aos contrastes, adaptação 

à luz e ao escuro, a percepção de cores, entre outros), existe uma série de outras questões 

cotidianamente vivenciadas pelas pessoas com baixa visão: “O fato central que deveria ser 

compreendido por todos é que, na realidade, elas não são cegas, nem videntes, são crianças 

que precisam construir uma identidade [personalidade] como pessoas com baixa visão” 

(AMIRALIAN, 2004, p. 25, intervenção nossa entre colchetes). Diríamos ainda que, 

identificá-las como pessoas com baixa visão – quando assumimos a razão médica – não é de 

fato alcançar a própria pessoa.  

Porquanto, tornar-se uma forma de ser – diferente do “ser” quantitativo dos modelos 

positivistas –, com suas próprias sensibilidades, coerências e sentimentos, é um caminho de 

outras possibilidades singulares de potencial criador. Por isto, a atividade de cerâmica na 

OCIBC estrutura-se em estratégias de ação relevantes às pessoas cegas, às pessoas com baixa 

visão e às pessoas surdocegas, partindo dos temas e impasses que afetam e surgem a partir do 

próprio grupo, como por exemplo, na adaptação de materiais, relatada por Clara Fonseca 

(2005): 

 

Algumas adaptações foram feitas por percebermos que as ferramentas usuais 

para o trabalho com a argila afastam a mão do objeto que está sendo 

confeccionado, o que dificulta a identificação. Utilizamos moedas para 

trabalhar o interior das peças e chapinhas finas de aço para a parte externa no 

momento de fazer o acabamento. Dessa maneira, a mão não se afasta muito 

da peça. Para decoração, usamos pintura a dedo com argilas coloridas, em 

vez do pincel, o que dá um lindo resultado (FONSECA, 2005, p. 25). 

 

Todavia, não se desconsidera que, a experiência da cegueira, para aquelas pessoas que 

outrora enxergavam, é algo extremamente complexo e imprevisível. Não abarca somente e 

apenas positividades, fato este que também transparece nas aulas da OCIBC, como por 

exemplo, nas situações de impaciência e pressa frente à questão do tempo mais lento exigido 

pelo tato, ou a negação da exploração tátil direta aos materiais. E por mais que a formação de 

artistas não seja o foco das aulas, o ateliê coletivo permite aos educandos a vivência do ciclo 
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completo do processo cerâmico através da confecção de peças utilitárias, decorativas e 

escultóricas, onde desenvolvem e aprimoram as capacidades especificamente humanas e 

humanizadas. Cabe dizer ainda que, ao partirem de temas e impasses que afetam e surgem do 

próprio grupo, os projetos ali elaborados permitem aos educandos enriquecerem suas 

subjetividades ao apropriarem-se de atividade humana historicamente acumulada. Contudo, 

poderia parecer que pelo fato de abarcar a experiência da cegueira na vida destes educandos, 

houvesse nestes projetos apenas a intensificação da vida cotidiana, mas em essência não é isso 

que acontece – a particularidade do reflexo estético medeia o singular e o universal87. 

Ademais, a vida não lida apenas com as questões da cotidianidade, pois, como coloca-nos 

Vigotski (2001): 

 

O milagre da arte lembra antes outro milagre do Evangelho – a 

transformação da água em vinho, e a verdadeira natureza da arte sempre 

implica algo que transforma, que supera o sentimento comum, e aquele 

mesmo medo, aquela mesma dor, aquela mesma inquietação, quando 

suscitadas pela arte, implicam o algo mais acima daquilo que está nelas 

contido. E este algo supera esses sentimentos, elimina esses sentimentos, 

transforma a sua água em vinho, e assim se realiza a mais importante missão 

da arte. A arte está para a vida como o vinho para a uva [...] a arte recolhe da 

vida o seu material, mas produz acima desse material algo que ainda não está 

nas propriedades desse material (VIGOTSKI, 2001, p. 307-308).  

 

Ora, tal qual afirma-nos Sánchez Vázquez (2010, p. 107): “Ninguém continua a ser 

exatamente como era depois de ter sido abalado por uma verdadeira obra de arte”. Portanto, 

havendo esta distinção entre o sentimento comum e o sentimento estético, o gosto pelo 

estético também é passível de aprendizagem, cabendo, pois, a escola ensinar ao educando 

como se relacionar com a arte e, por conseguinte, como relacionar-se com outras pessoas e 

consigo mesmo, já que a “finalidade última da obra de arte é ampliar e enriquecer o território 

do humano” (Ibid., p. 109). Lembremo-nos ainda que, segundo Vigotski (2001, p. 316), a arte 

“rompe o equilíbrio interno, modifica à vontade em um sentido novo, formula para a mente e 

revive para o sentimento aquelas emoções, paixões e vícios que sem ela teriam permanecido 

em estado indefinido e imóvel”.  

Nas relações estéticas proposta nos projetos da OCIBC cada educando, ao entrar em 

contato com a totalidade da riqueza humana, por meio de uma materialidade sensível que se 

 
87 Abordaremos esta questão de modo mais detido na seção 3.3: A experiência estética dos educandos na Oficina 

de Cerâmica. 



170 

 

oferece aos seus sentidos, depara-se com possibilidades igualmente concretas de situar-se 

sensivelmente frente a esta materialidade, “elevando-se” de sua cotidianidade para a riqueza 

da humanidade ali explicitada (LUKÁCS, 1966; 1967). Todavia, já esclarecemos que não se 

intenciona naqueles projetos desconsiderar que as diversas formas de arte guardam as suas 

formas de reflexo estético específico, e que por isso, existem limites impostos por tais 

especificidades que confirmam que em cada objeto, o ser social objetiva suas forças 

essenciais a partir desta peculiaridade do próprio objeto e do sentido a ele correspondente, 

como afirma-nos Marx (2015, p. 351): 

 

Como eles se tornaram seus para ele, isso depende da natureza do objeto e 

da natureza da força essencial que lhe corresponde; pois precisamente a 

determinante dessa relação forma o modo real, particular, da afirmação. Para 

o olho, torna-se um outro objeto do que para o ouvido, e o objeto do olho é 

um outro objeto do ouvido (MARX, 2015, p. 351, grifos no original).  

 

  Não obstante, se a vivência estética humaniza os nossos sentimentos, “o efeito 

estético do quadro situa-se nas pontas dos dedos tanto quanto no olho, uma vez que fala à 

nossa imaginação tátil e motora não menos do que a imaginação visual” (VIGOTSKI, 2010, 

p. 343).  

 



CAPÍTULO 3  

  

 

A OFICINA DE CERÂMICA DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT 

 

Ocorre que não há outra maneira do indivíduo humano se formar e se 

desenvolver como genérico senão pela dialética entre a apropriação 

da atividade humana objetivada no mundo da cultura (aqui entendida 

como tudo aquilo que o ser humano produz em termos materiais e não 

materiais) e a objetivação da individualidade por meio da atividade 

vital, isto é, do trabalho.  Dermeval Saviani e Newton Duarte, 2010 

 

 Apresentar a experiência estética das pessoas cegas, das pessoas com baixa visão e das 

pessoas surdocegas na Oficina de Cerâmica do Instituto Benjamin Constant (OCIBC) trata-se 

de falar – nas palavras da ação – sobre a educação estética destas pessoas naquele espaço, 

posto que dizer sobre a própria pessoa – da humanização do ser social – requer que 

focalizemos os processos de formação e desenvolvimento de capacidades efetivamente 

humanas em subjetividades. Enquanto possibilidade de situar o ser social na realidade 

objetiva e, do mesmo modo transformá-la, a subjetividade implica naquilo que em gênese 

aponta para o movimento dialético entre a apropriação e a objetivação, ou seja, tornar o ser 

social pertencente de fato ao gênero humano, de modo singular. Afirmar tal singularidade, no 

entanto, não significa arrastar o ser social para uma individualidade isolada das determinações 

histórico-sociais das condições de vida, por conseguinte da sua própria vida. Porquanto, este 

pertencimento ativo do ser social implica a indicação de suas atividades (VIGOTSKI, 2018; 

1996; 1995; 1995; LEONTIEV, 2018; 1978a; 1978b; LURIA, 2018; 2010; 1979a). 

 Na medida em que o ato criador das atividades – e de início já esclarecemos que elas 

não se restringem ao campo das artes – corresponde a transformação de materialidades em 

novas formas, compreende-se que nas entrelinhas de todo processo de criação há um conjunto 

de apropriações que o ser social efetivou a partir da concretização das objetivações humanas 

como parte de sua subjetividade (OSTROWER, 2014).  

 Não é demais repetir que se trata aqui de um processo histórico e que, por isso, 

permeado de aberturas, possibilidades, contradições e incertezas. O ato criador enquanto 

processo dialético global envolve por completo aquele que dele participa e, que nele atua, 

transformando o “homem inteiro” do cotidiano em “homem inteiramente” (LUKÁCS, 

1966b). Convém retomar ainda que, tal possibilidade reflete esta experiência do viver – 
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múltiplos modos que refletem os valores sociais e pessoais com (de)marcadores das condições 

de produção e reprodução material e imaterial da própria vida – , ora, que é nova e única para 

cada ser social, sendo continuamente reconfigurada ao longo de sua existência.  

 Nestes processos culturais de significação e sentido na/da consciência do ser social, a 

um só tempo pessoal e social – “é o sentido que se exprime nas significações (como os 

motivos nos fins) e não a significação no sentido” (LEONTIEV, 1978a, p. 97-98) –, denota-se 

que falar de criação é dizer da intervinculação entre cada formulação imaginativa subjetiva – 

que diante dos desafios postos, pergunta, move-se para responder, e neste caminho, por sua 

vez, relaciona, ordena, configura, transforma, cria – e a imaginação social que, do mesmo 

modo pelo ato criador anônimo, dilata-se em produções materiais e imateriais da humanidade. 

Logo, não se condiciona o ato criador ao conceito de genialidade (VIGOTSKI, 2018; 2010), 

ainda menos, ao conceito de novidade e de inventividade reificadas, frequentes buscas para a 

satisfação do valor de troca, transmutado em mercadorias (nas necessidades de 

autorreprodução do capital) (MÉSZÁROS, 2011).  

 Reconhecemos que, a tendência hegemônica deste sistema, cuja configuração em 

determinada sociabilidade, impõe as relações do ser social contínuas desintegrações que 

reduzem, cerceiam e alienam, sobretudo os seus processos de criação, posto que suas 

atividades não se lhes apresentam enquanto efetivas possibilidades de formar-se, desenvolver-

se, reconhecer-se em sua humanidade. Acreditamos também que, transpor para o real a 

superação destes “poderes estranhos e superiores” ao próprio ser social corre pari passu a 

transformação coletiva das relações sociais. Neste ponto, comprova-se que o ato criativo é um 

comportamento complexo do ser social, formado por meio de relações mediadas, entrelaçado, 

pois, aos seus outros comportamentos.  

  Depois do que expusemos parece claro que, o desenvolvimento omnilateral de todos 

os seres sociais sem distinção, embora não se restrinja ao âmbito da educação escolar, 

encontra ali possibilidades para a formação e desenvolvimento pleno de suas potencialidades 

humanas.  Não é preciso comentar que, assim, pautada nestes princípios, este espaço, ainda 

que, por um lado reconheça suas limitações, reconhece, por outro, que a verdadeira formação 

e desenvolvimento humanos tornam-se condição indispensável à transformação radical rumo 

a criação de uma outra sociabilidade (SAVIANI; DUARTE, 2010). 

 Deste modo, nesse nosso terceiro capítulo, com a intenção de compreender a 

configuração do Instituto Benjamin Constant (IBC) no movimento da história, encaminhamos 
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para a investigação de sua especificidade inscrita na totalidade da educação brasileira, 

analisando a contradição arcaico/moderno em seus sentidos de permanência, bem como, suas 

transformações. No entanto, com esta proposta afastamos o caráter definitivo acerca da 

constituição desta instituição, desconsiderando-se, assim, elencar um caminho linear de seu 

desenvolvimento. Coube-nos, apontar aspectos que circunscrevem o IBC no contexto 

econômico, político e cultural do século XIX, referenciando-o como parte integrante dos 

conjuntos dos fenômenos históricos daquele período. Neste sentido, pretendemos evidenciar 

pontos centrais de sua gênese que denotam o caráter atual desta instituição.  

 Para tanto, com relação aos aportes da teoria da história optamos por propor, nossas 

discussões, embasados nos estudos de Eric J. Hobsbawm (1998), apoiados em sua concepção 

de totalidade e contradição, e de Fernand Braudel (2014), buscamos a categoria longa duração 

como uma contribuição para o entendimento das permanências históricas do Instituto. As duas 

referências, combinadas aos estudos consolidados por Carlota Boto (2017) acerca da 

educação na modernidade. Modernidade esta compreendida em torno da ideia central de 

“destruição criativa” de David Harvey (2015). Para uma aproximação aos fatos deste período 

no Brasil nos detemos à coletânea de textos organizada por Keila Grinberg e Ricardo Salles 

(2011), já naquilo que concerne as especificidades do IBC recorremos a tese de Maurício Zeni 

(2005), acompanhada da dissertação de Sonia Araujo (1993).   

 No segundo e terceiro momentos do capítulo traremos à tona a gênese da Oficina de 

Cerâmica do Instituto, o perfil dos educandos, seguido das propostas pedagógicas, bem como, 

a descrição geral das experiências estéticas potencializadas pelos projetos de trabalho que 

denotam um modo singular dos processos de criação em cerâmica.  

 

3.1 O INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT 

 

Ser membro de uma comunidade humana é situar-se em relação ao seu 

passado (ou da comunidade), ainda que apenas para rejeitá-lo. O 

passado é, portanto, uma dimensão permanente da consciência 

humana, um componente inevitável das instituições, valores e outros 

padrões da sociedade humana. O problema para os historiadores [e 

para a pesquisa histórica em geral] é analisar a natureza desse 

“sentido do passado” na sociedade e localizar suas mudanças e 

transformações. Eric J. Hobsbawm, 1998 
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  Se, como aponta Eric Hobsbawm (1998), a natureza do sentido histórico do passado 

permite-nos compreender as mudanças e transformações econômicas, políticas e culturais das 

sociedades, engendrar uma pesquisa histórica acerca do Instituto Benjamin Constant (IBC) 

tem como desígnio descortinar os sentidos da centenária permanência desta instituição voltada 

à educação de pessoas cegas na educação brasileira, bem como, apontar as contradições que 

permearam este processo de “longa duração”90 (BRAUDEL, 2014), por um lado, mas repletas 

de rupturas, por outro.  

 Neste sentido, enquanto uma instituição monárquica, a fundação do – à época – 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, a partir do Decreto Imperial n. 1428/1854 

(BRASIL, 1854), sob os auspícios do Segundo Reinado (1840-1889), de certo modo, revela-

nos a natureza contraditória insurgida do processo de emancipação política brasileira que, 

logrou entre outras coisas e a despeito dos processos de independência na América Hispânica, 

um modelo econômico-político particular de desenvolvimento, embora envolto à totalidade do 

desenvolvimento do modo de produção capitalista do século XIX.  

 Não obstante, a marca da criação de um espaço voltado à educação de pessoas cegas 

no período em questão revela da mesma forma um emaranhado de contradições que 

integravam o próprio Segundo Reinado, em que o descompasso do arcaísmo imperial, de 

cujas heranças coloniais não se desprendera, conflitava-se com a emergência de uma 

sociedade moderna capaz de agregar-se as novas dinâmicas mundiais, “uma monarquia 

tropical”, segundo Lilia Schwarcz e Heloisa Starling (2018, p. 283), em que, no contexto dos 

nacionalismos europeus do século XIX, procurava invisibilizar a escravidão, romantizar as 

populações indígenas e evidenciar a suntuosidade de possuirmos “a mais tradicional das 

monarquias, formada por Braganças, Bourbouns e Habsburgos” (Ibid., p. 284).   

 Portanto, pela complexidade que envolve as questões que norteiam essa tentativa de 

esboçar os “sentidos do passado” envoltos na fundação do Imperial Instituto dos Meninos 

Cegos – atual Instituto Benjamin Constant –, nos limitaremos a traçar um breve desenho do 

cenário econômico, político, cultural e educacional nos pontos que convergem diretamente à 

criação desse Instituto e sua permanência histórica, baseada, entretanto, em metamorfoses e 

 
90 A perspectiva histórica de longa duração adotada nesta seção fundamenta-se nas análises de Fernand Braudel 

(2014), em coletânea de artigos desse historiador intitulada Escritos sobre a história. Compreendemos com 

Braudel (2014) que há fenômenos históricos que reúnem movimentos e temporalidades distintas, e que, em 

certos casos, algumas estruturas, embora comportem mudanças em seu curso interno, permanecem por décadas 

e/ ou séculos constituindo-se enquanto parte fundamental das relações econômicas, sociais, culturais e políticas.  
 



175 

 

contradições presentes em seus mais de cento e sessenta anos de existência. Em virtude da 

totalidade das relações sociais, tal cenário busca estabelecer uma leitura crítica concentrada 

nas especificidades da contradição arcaico/moderno, ponto nevrálgico para a compreensão do 

sentido histórico tanto do Instituto quanto do próprio País.  

 Por conseguinte, em termos particulares a criação do IBC insere-se no processo de 

desenvolvimento do atendimento educacional para as pessoas com deficiência, e neste 

sentido, destaca Marcos Mazzotta (2011, p. 27): 

 

Inspirado em experiências concretizadas na Europa e Estados Unidos da 

América do Norte, alguns brasileiros iniciaram, já no século XIX, a 

organização de serviços para atendimento a cegos, surdos, deficientes 

mentais e deficientes físicos. Durante um século, tais providências 

caracterizaram-se como iniciativas oficiais e particulares isoladas, refletindo 

o interesse de alguns educadores pelo atendimento educacional dos 

portadores de deficiências.  

 

 Notadamente, as experiências europeias e norte-americanas que inspiraram a criação 

do IBC, e posteriormente, em 1857, do Imperial Instituto dos Surdos-Mudos – atual Instituto 

Nacional de Educação de Surdos (INES) –, conforme apontamos no segundo capítulo de 

nossa tese, centram-se no movimento geral de circulação das ideias iluministas, que desde o 

século XVIII, fundamentavam a ascensão política da burguesia e seu projeto civilizador 

(LOSURDO, 2015).  

 Ainda que os preceitos das luzes, conforme destaca Hobsbawm (2017, p. 49), não 

fossem necessariamente uma ideologia burguesa: “Em teoria seu objetivo era libertar todos os 

seres humanos”. E da mesma forma: 

 

Embora na prática os líderes da emancipação exigida pelo Iluminismo 

fossem provavelmente membros dos escalões médios da sociedade, embora 

os novos homens racionais o fossem por habilidade e mérito e não por 

nascimento, e embora a ordem social que surgiria de suas atividades tenha 

sido uma ordem capitalista e “burguesa” (HOBSBAWM, 2017, p. 49). 

  

 Destarte, a instrução pública é central no pensamento iluminista encarnado sobretudo 

na Revolução Francesa. Conforme destaca Carlota Boto (2017), o processo revolucionário “ao 

refletir sobre o tema da instrução pública, pretendia a um só tempo, interromper o curso quase 

incontido da revolta; para perpetuar a revolução nos espíritos e na história. Para tanto, havia 

de ser produzido o homem novo; [...]” (Ibid., p. 298). É sabido que para os “ilustrados”, tal 
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como o Marquês de Condercet, por exemplo, “a instrução pública – fonte de desenvolvimento 

da racionalidade e, portanto, de progresso das luzes – será, por si mesma, fonte de 

emancipação” (Ibid., p. 329). 

 Exatamente neste panorama, profundamente marcado pela influência do pensamento 

ilustrado francês desenvolvem-se os preceitos iluministas na jovem nação brasileira, à procura 

de um projeto de identidade nacional que lhe colocasse pari passu com a modernidade que 

germinava em Paris. Lúcia Neves (2011, p. 129) destaca-nos que “O processo de 

emancipação política representou o ponto de partida para a construção de uma ideia moderna 

de nação”. Neste sentido, a educação não estará aquém desse processo, sendo que, as 

primeiras discussões a respeito da instrução pública no Brasil pós-independência 

concentraram-se especialmente nos escritos de Martim Francisco91, escritos que, como atesta 

Saviani (2013), amplamente baseados – se não em muitas partes duplicados – de Condorcet.  

 A respeito dos esforços para a construção da modernidade, apoiados no mito de uma 

ruptura radical com o passado, David Harvey (2015), no livro Paris: capital da modernidade, 

volta seus estudos para a capital francesa, como expressão máxima da disseminação 

ideológica desta ruptura – propaganda indispensável à própria construção da ideia de 

modernidade. Contudo, por concordar com o fato de que “nenhuma ordem social pode 

conseguir mudança que já não estejam latentes dentro de sua condição existente” (Ibid., p. 

11), Harvey (Ibid., Ibidem.), apresenta-nos a “teoria alternativa da modernização (em vez de 

modernidade)”. Opinião que converge em torno da ideia central de “destruição criativa”, já 

que “[...] é impossível criar novas configurações sociais sem de alguma maneira suplantar ou 

mesmo destruir as velhas. Então, se a modernidade existe como um termo significativo, ela 

assinala alguns momentos decisivos de destruição criativa” (Ibid., p. 13). 

 O que expressa Harvey (2015), ajuda-nos a compreender o impacto do ideário 

iluminista francês sobre um Brasil que necessitava autoconstruir-se enquanto nação em 

tempos de nacionalismos, posto que em sendo a modernidade encarnada no novo modo de 

vida liberal burguês, baseado na ilustração, o modelo de sociedade a ser seguido, então Paris – 

 
91 Martim Francisco (1775-1844), formado em Filosofia e Matemática pela Universidade de Coimbra, com 

atuação política destacada no Brasil no início do século XIX, ocupando o Ministério da Fazenda na década de 

1840. Saviani (2013) refere-se ao “Manuscrito de 85 folhas [que] pertence ao Instituto Histórico deixado por 

Martim Francisco intitulado: Memória sobre a estatística ou análise dos verdadeiros princípios desta ciência, e 

sua aplicação à riqueza, forças e poder do Brasil (BRASIL, s.d., s.p.).  
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ou se consideramos os estudos de Walter Benjamin (1989) a “Paris de Baudelaire” e por que 

não também de Haussmann92  – é o protótipo mais bem acabado deste modelo no século XIX.  

 Não por menos, Harvey (2015) destaca: 

 

Paris em 1850 era uma cidade na qual problemas e possibilidades sociais, 

econômicas e políticas efervesciam. Alguns a viam como um doente 

assolado por tormentos políticos, dilacerado por lutas de classe e arruinado 

pela própria decadência, corrupção, crime e cólera. Outros a viam como uma 

cidade de oportunidades para a ambição privada ou o progresso social; se as 

chaves certas para o mistério de suas possibilidades fossem encontradas, 

toda a civilização ocidental poderia se transformar (HARVEY, 2015, p. 

131). 

 

 Neste sentido, o movimento moderno de cunho liberal-burguês que busca impulsionar 

um projeto de instrução pública, conforme nos assinalou Carlota Boto (2017) e, do mesmo 

modo, na esteira dos argumentos desenvolvidos em nosso segundo capítulo, imprimiu 

consideráveis repercussões no Brasil. No tocante, Saviani (2013) destaca – referindo-se a um 

projeto que, em 1826, previa o estabelecimento de academias científicas no Brasil – que, 

embora “[...] essa ambiciosa proposta” (Ibid., p. 125) não fosse aprovada, “[...] seu registro, é 

importante porque sinaliza a presença das ideias modernas que preconizavam uma educação 

pública e laica na forma das memórias de Condorcet” (Ibid., Ibidem.).   

 É importante denotar o quanto o ideário ilustrado francês, ainda que encerrado em suas 

contradições, propaga-se sobremaneira em uma parcela da elite brasileira, aliás, numerosos 

membros da oligarquia e filhos de uma incipiente elite urbana realizavam à época seus 

estudos em Paris, contactando diretamente os preceitos iluministas. Não por menos, D. Pedro 

II (1825-1891), quando menino (até 1933), ficara sob os cuidados de José Bonifácio (1763-

1838), engenheiro que estudara na Universidade de Coimbra – instituição que sofrera forte 

influência do iluminismo português de Marquês de Pombal (BOTO, 2017) – e que vivera por 

muitos anos na Europa, mantivera também contato direto com os ideais que circulavam na 

França no final do século XVIII (SCHWARCZ; STARLING, 2018).  

 Como afirmam Lilia Schwarcz e Heloisa Starling (2018, p. 246), “[...] pouco se sabe 

da infância do segundo imperador [...]”, no entanto, para o sociólogo Simon Schwartzman 

(2001), em pesquisa sobre a questão da ciência no Brasil, é notória a intensa participação de 

 
92 Georges-Eugène Haussmann (1809-1891), formado em Direito e funcionário público. Foi prefeito de Paris 

entre 1853 e 1870, notabilizando-se pelas reformas urbanas empreendidas naquela cidade durante as décadas de 

1850 e 1860. Para Harvey (2015, p. 25), tal reforma assinala a destruição criativa: “A formação do Império a 

partir das ruínas da democracia republicana” na França do século XIX.  
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D. Pedro II – na condição de Imperador – para a constituição de uma “comunidade científica” 

no Brasil.  

 
O apogeu da ciência imperial foi marcado pela presença ativa do próprio 

Imperador em todos os assuntos relacionados com a ciência, a tecnologia e a 

educação. Fazendo o papel de Mecenas, o interesse de Dom Pedro II pelas 

ciências o levou a buscar a companhia de cientistas, tanto no Brasil como no 

exterior, e a participar de todos os acontecimentos culturais e científicos 

mais importantes do país. Esse envolvimento pessoal do Imperador com as 

ciências encontrava certa resistência, que para Fernando de Azevedo era a 

resistência à modernização, a “hostilidade mal disfarçada sentida em um 

ambiente intelectual e político dominado por indivíduos com tendência à 

retórica, educados com abstrações – ambiente que levava o pensamento 

nacional a se absorver na literatura, nas questões e preocupações legais, no 

debate político.” Além de considerações desse tipo, o interesse do Imperador 

pelos assuntos científicos colocava essas atividades à mercê dos caprichos 

imperiais (SCHWARTZMAN, 2001, s.p.). 
 

 Nelson Werneck Sodré (1998), por sua vez, aponta-nos que o interesse científico e 

intelectual de D. Pedro II, trata-se muito mais de fuga pessoal diante dos problemas 

econômicos, sociais e políticos da conturbada segunda metade do século XIX, do que 

propriamente uma atitude progressista ou uma influência da burguesia ilustrada europeia. 

“Essa personagem tímida que busca, com todas as suas forças, esquivar-se a torrente, que se 

refugia num intelectualismo mediano, que foge a representar o seu papel principal, de atuar 

nos acontecimentos e no processo social de sua época [...]” (Ibid., p. 130), apresentava certas 

características progressistas como uma posição contraria à escravidão, todavia, posição que 

não se convertia em um posicionamento político acentuado. 

 

A atitude de D. Pedro II, durante seu longo reinado, é de quase absoluta 

apatia. O seu absenteísmo, que muitos classificarão como imparcialidade, 

chega a ponto de espantar. A sua ausência permanente, como indivíduo 

exercendo função privilegiada e como poder moderador, atinge um ponto tal 

que desequilibra o jogo das forças políticas brasileiras. [...]. Essa 

personagem tímida que busca, com todas as suas forças, esquivar-se a 

torrente, que se refugia num intelectualismo mediano, que foge a representar 

o seu papel principal, de atuar nos acontecimentos e no processo social de 

sua época (SODRÉ, 1998, p. 128). 

  

 De fato, se por um lado, a disseminação das ideias iluministas francesas conferia ao 

reinado de D Pedro II ares de modernidade, por outro, a disseminação de tais ideias possuía 

um caráter intencional, isto porque, como destaca Angela Alonso (2011):  
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A apropriação de conceitos estrangeiros foi seletiva e interessada. Do 

repertório contemporâneo, a elite imperial colheu elementos que a ajudassem 

a forjar uma couraça contra as intempéries amargamente vivenciadas durante 

a regência e o Primeiro Reinado, o que lhe deu os parâmetros para a triagem 

de ideias no repertório estrangeiro (ALONSO, 2011, p. 93). 

 

 

 Nesta triagem, “Olhando para a Europa convulsa de princípios do século XIX, foram 

atraídos por elementos aptos a exorcizar [...] o despotismo do príncipe e a revolução popular” 

(Ibid., Ibidem.), muito embora, esse “liberalismo anti-jacobino”, ou conforme expressa 

Florestan Fernandes (1976, p. 108), esse liberalismo enquanto um “sistema estamental” 

congrega-se num “[...] catolicismo hierárquico e o indianismo romântico” (ALONSO, 2011, 

p. 95).  

 Esse modelo imperial que, como dissemos, expressa a contradição arcaico/moderno 

enfrentou ao longo das Regências (1831-1840) e do Segundo Reinado (1840-1889) várias 

frentes de revoltas e oposição, desde as lideradas por escravos, como por exemplo, A Revolta 

dos Malês, em 1835, na Bahia e Carrancas, em 1833, nas Minas Gerais, até conflitos que 

expressavam as insatisfações de frações caramurus ou exaltados93, talvez, as de maiores 

proporções: a Revolução Farroupilha, entre 1835-1845, ao Sul do Brasil e Cabanada, entre 

1832-1835, em Pernambuco (BASILE, 2011).    

 Nota-se assim, que, se por um lado tanto as Regências quanto as primeiras décadas do 

Segundo Reinado caracterizam-se por serem anos extremamente conturbados do ponto de 

vista político e social, por outro, a economia cafeeira contrastava-se com esse cenário 

conferindo às regiões produtores uma certa estabilidade econômica e política (LEMOS, 

2011).  

 A conjunção dos aspectos seletivos da modernidade que se apresentava em Paris, e das 

características da formação econômica e social na jovem nação brasileira, se expressa entre 

outras personagens, fundamentalmente na figura de D. Pedro II, isto é, no plano geral, o 

Imperador do Brasil (durante o Segundo Reinado) atua – até certo ponto – como síntese da 

relação moderno/arcaico, tanto por suas ações como também por suas omissões. Já nos 

 
93 Caramurus e Exaltados, juntamente com os moderados, eram os nomes dos grupos políticos do Brasil 

Imperial. No caso, os caramurus representavam frações conservadoras e tributárias de um projeto de restauração 

– que no caso do Brasil Imperial significava conservação –, cuja organização política estaria centrada numa 

monarquia parlamentar. Exaltados, por sua vez, representavam o liberalismo jacobino que ansiava pela 

república, muito embora em seus quadros houvessem divergências quanto à questão abolicionista. Ao centro 

deles, os moderados procuravam evidenciar uma política de cunho liberal clássico, baseada nos preceitos de, por 

exemplo, Locke e Montesquieu, sendo portanto, em última instância escravista (BASILE, 2011).  
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aspectos particulares, como por exemplo, na criação do IBC, congregam-se ao lado de D. 

Pedro II, a atuação de figuras cruciais que confirmam o caráter articulador das permanências 

com a “destruição criativa” na formação econômica, social e política brasileira.  

 Isso porque, a criação deste Instituto deriva dos estudos de José Álvares de Azevedo 

(1834-1854)94, no Institute Nationale des Jeunes Aveugles, de Paris. Em seu período na 

capital francesa, Azevedo vivencia o Sistema Braille, assim como o ambiente político e 

cultural dos anos 184095, na França (ARAUJO, 1993). Ao retornar para o Brasil, em 1850, 

Azevedo, valendo-se de sua condição de classe com acesso privilegiado a D. Pedro II, e de 

sua amizade pessoal com o Barão do Rio Bonito96, propõe junto com Xavier Sigaud (1796-

1856)97, a criação de um espaço de educação para as pessoas cegas, semelhante aquele em que 

estudara em Paris (ZENI, 2005).  

 Sem a intenção de abordar aqui todo o complexo de relações sociais travadas entre 

estas figuras, queremos apenas enfatizar a irrevogável importância da aproximação e amizade 

entre José Álvares de Azevedo e Xavier Sigaud, por intermédio de sua filha Adélia Maria 

Sigaud98, que ao estudar o Sistema Braille com Azevedo, possibilita essa aproximação que 

repercute na proposta de criação de uma escola especializada para pessoas cegas.   

 Cabe mencionar ainda a relevância da atuação profissional de Xavier Sigaud que, 

embora preterido pela comunidade médica brasileira, empenha-se em publicar diversas obras 

com a intenção “[...] de promover o surgimento de uma comunidade de higienistas” 

(FERREIRA, 2013, p. 79). No Brasil, conforme aponta-nos Luís Otávio Ferreira (2013, p. 78) 

“A dissensão de Sigaud é reveladora dos costumes e valores da elite médica brasileira 

marcada pelas relações reciprocidade e clientelismo”. Tal conflito reforça a contradição 

arcaico/moderno que traduz para o Brasil um rearranjo seletivo das conquistas científicas 

provindas da Europa.  Determinante social expressa quando em 1844, Sigaud viaja à Paris 

para publicar Du Climat et des Maladies du Brésil. Statistique Médicale de cet Empire.  

 

 
94 Professor, cego congênito, de uma família abastada do Rio de Janeiro, que realizara seus estudos ao longo de 

seis anos no Institute Nationale des Jeunes Aveugles [Instituto Nacional dos Jovens Cegos]. 
95 Referimos ao ambiente político e cultural que tem sua expressão máxima nas Revoluções de 1848, conforme 

analisada por Hobsbawm (2014).  
96 Joaquim José Pereira de Faro (1768-1843) – o Barão do Rio Bonito –, português de nascimento, destacou-se 

como comerciante de escravos e no apoio ao movimento de Independência em 1822.  
97 Médico higienista francês radicado no Brasil em 1825. 
98 Em nossas pesquisas não localizamos informações sobre a data de falecimento de Adélia Maria Sigaud (1840-

?). Cega congênita, estudou o Sistema Braille com José Alvares de Azevedo. Considerada a primeira mulher 

brasileira a ler e escrever o Sistema Braille, tornando-se, professora do Instituto Benjamin Constant. 
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A obra foi recebida com entusiasmo pela Academia Real de Medicina de 

Paris e mereceu também o elogio do rei da França, Luiz Filipe I, que o 

condecorou com a Cruz da Ordem Real da Legião de Honra. Na volta ao Rio 

de Janeiro, Sigaud foi agraciado pelo jovem imperador Pedro II com o título 

de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro [...] (FERREIRA, 2013, p. 80).  

  

 Estas suscintas considerações mostram que a influência de Xavier Sigaud na criação 

do IBC também se relaciona ao seu reconhecimento acadêmico profissional, ainda que em 

grande medida igualmente envolto nas questões de ordem pessoal. Isso, todavia, não significa 

que teríamos que desconsiderar ou negligenciar de alguma forma estes entrelaçamentos 

afetivos inerentes a qualquer atividade humana objetivada. 

 

O drama familiar de ter uma filha cega o motivou a lutar pela criação de uma 

instituição dedicada à educação especial. Em 1854, o Imperador Pedro II o 

autorizou a fundar o Instituto Imperial dos Meninos Cegos. Essa foi a última 

iniciativa de Sigaud no campo da higiene e sua importância deve-se ao fato 

de ter sido responsável pela introdução no Brasil do método de alfabetização 

de cegos desenvolvido por Louis Braille. Os últimos anos de vida de Sigaud 

foram consumidos na direção do Instituto dos Meninos Cegos e na 

elaboração do Dicionário das Plantas Usuais e Medicinais do Brasil, obra até 

hoje inédita (FERREIRA, 2013, p. 80). 

 

 Imediato à fundação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, Xavier 

Sigaud será nomeado seu primeiro diretor, mas com a presença de um integrante oficial do 

Império no cargo de Comissário do Governo junto ao Instituto (INSTITUTO BENJAMIN 

CONSTANT, 2007, p. 79).   

 Destacamos que, o Decreto Imperial n. 1.428/1854 que oficializa a criação do 

Instituto, previa em seu Artigo 1º: “A instrucção primaria; A educação moral e religiosa; O 

ensino de musica, o de alguns ramos de instrucção secundaria, e o de officios fabris” 

(BRASIL, 1854, s.p., conforme no original).  

 Nota-se que, neste mesmo ano de 1854, o Decreto Imperial n. 1331A/1854 (BRASIL, 

1854) promoveu uma acentuada reforma na organização do “[...] ensino primário e secundário 

no Município da Corte” (SAVIANI, 2013, p. 130). Observando os artigos desta reforma que – 

liderada pelo recém-nomeado ministro do Império Luiz Pedreira de Couto Ferraz (1818-1886) 

(BRASIL, 1854) ficara conhecida como Reforma Couto Ferraz (SAVIANI, 2013) – Saviani 

(2013) destaca que: 

 

Do ângulo das finalidades da escola, absorvia a noção iluminista do 

derramamento das luzes por todos os habitantes do país, o que trazia como 
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corolário: obrigatoriedade aos “pais, tutores, curadores ou protetores que 

tiverem em sua companhia meninos maiores de sete anos” de garantirem “o 

ensino pelo menos de primeiro grau”, implicando, por consequência, a 

obrigatoriedade, para as crianças, de frequência às escolas (SAVIANI, 2013, 

p. 131-132, grifos no original). 

 

 Destacamos nas análises de Saviani (2013), que os preceitos impregnados por Couto 

Ferraz, conquanto conviessem de referência para todo o País, circunscreviam-se de fato ao 

“Município da Corte”. Posto que pelas dificuldades estruturais ao longo do vasto território 

imperial impedia-se a organização efetiva nas províncias de um sistema escolar apto para 

garantir a instrução pública à “comunidade dos livres” – desconsiderando-se ainda as pessoas 

escravizadas –. Nesse sentido, a educação permanecia direcionada à classe dominante, e, em 

grande medida, sob os cuidados da iniciativa privada, isto é, em larga escala sob a tutela da 

Igreja Católica em escolas confessionais pagas. 

 Percebemos na própria letra da lei o caráter seletivo do ensino primário, como 

expresso no Artigo 69 do referido decreto: “Não serão admittidos á matricula, nem poderão 

frequentar as escolas: § 1º Os meninos que padecerem molestias contagiosas. § 2º Os que não 

tiverem sido vaccinados. § 3º Os escravos” (BRASIL, 1854, s.p., conforme no original). 

Decerto, a questão da escravidão permanecia como um adendo aos preceitos iluministas. 

Apesar de na década de 1850, a questão abolicionista já cogitasse uma série de discussões, 

isto é, passadas duas décadas da Lei de 1831, ou Lei Feijó (BRASIL, 1831), que suspendia o 

comércio de escravos no Brasil e no contexto da Lei Eusébio de Queirós de 1850 (BRASIL, 

1850), o Estado de modo geral permanecia a organizar-se com base na instituição escravista 

(RODRIGUES, 2011). 

 Há também que se considerar que, a despeito do caráter laico da instrução pública, 

capitaneado pelos ideais iluministas de Condorcet e Rousseau, por exemplo, como aponta-nos 

Carlota Boto (2017), o caso brasileiro novamente assegura a seletividade – a verdade 

mediações – dos preceitos ilustrados em terras brasileiras que, adentram a segunda metade do 

século XIX, com a educação assentada sob os auspícios da Igreja Católica. O Artigo 47 da 

Reforma Couto Ferraz traduz essa questão em dois itens específicos, a saber: “A instrucção 

moral e religiosa”, bem como, “A leitura explicada dos Evangelhos e noticia da historia 

sagrada” (BRASIL, 1854, s.p., conforme no original), aos quais se agregam as noções de 

gramática e história ao ensino de elementos de geometria e física (BRASIL, 1854, s.p.).       
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 Não obstante, no caso do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, a educação moral e 

religiosa aparece logo no 2º item, do Artigo 1 do respectivo Decreto, havendo, inclusive, em 

seu Artigo 2, a imposição no quadro de funcionários da figura de um Capelão99, responsável 

por:  

 

1º Dirigir a educação moral dos alumnos, dando-lhes a conveniente 

instrucção religiosa nas horas marcadas para este fim; 2º Dizer Missa na 

Capella do Instituto nos Sabbados, Domingos e dias Santos á hora que for 

designada; 3º Dirigir as preces, que os alumnos devem fazer em commum 

(BRASIL, 1854, s.p., conforme no original). 

 

 Notamos ainda que a oferta de instrução para pessoas cegas por parte do Instituto 

ocorria mediante pagamento de taxas anuais e de ingresso. Apenas uma terça parte dos 

estudantes poderiam ingressar de forma gratuita, desde que comprovada a impossibilidade do 

pagamento das referidas taxas, fato que demonstra a distinção do modelo propalado por Couto 

Ferraz, que previa a oferta de ensino “á custa dos cofres públicos” (BRASIL, 1854, s.p., 

conforme no original). 

  

O numero de alumnos não excederá de 30 nos tres primeiros annos. Neste 

numero se comprehendem até 10, que serão admittidos gratuitamente, 

quando forem reconhecidamente pobres. Art. 20. A estes o Governo 

fornecerá sustento, vestuario, e curativo. Art. 21. Os que não forem 

reconhecidamente pobres pagarão ao Estabelecimento huma pensão annual 

arbitrada pelo Governo no principio de cada anno, a qual não poderá exceder 

de 400$000, alêm de huma joia no acto da entrada até 200$000, marcada 

pela mesma fórma (BRASIL, 1854, s.p., conforme no original). 

 

 Contudo, a execução deste percentual não necessariamente fora cumprida, pois, 

conforme afirma-nos Maurício Zeni (2005), em sua tese sobre A educação dos cegos no 

Brasil do século XIX, defendida na Faculdade de Educação da Universidade Federal 

Fluminense (UFF):  

 

A limitação até 10 alunos gratuitos nunca conseguiu ser cumprida, como 

sempre esteve longe de o ser. Já na oficialização do Instituto, entre seus 10 

alunos iniciais, apenas 3 eram contribuintes. Caso esta proporcionalidade 

 
99 De acordo com Zeni (2005, p. 131), “O capelão estava incumbido de todo o serviço e ensino religioso do 

Instituto, pelo que recebia salário, por ser o catolicismo a religião do Estado, chegando mesmo a participar de 

reivindicação por melhoria salarial junto com os repetidores. Como eram intensas as atividades religiosas dos 

alunos, era sugerido que, sempre que possível, deveria residir no Instituto, o que não se deu. Seria ele o 

substituto do Diretor na ausência deste”. 
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fosse mesmo para ser mantida, seria necessário que, por um bom tempo, 

apenas estes fossem matriculados até se atingir o total de 21, ou seja, teriam 

de se matricular mais 18 contribuintes. Após retiradas e falecimentos, 

somente em 22 de agosto de 1862 teve o Instituto 30 alunos internos 

efetivamente matriculados, sendo 26 na classe dos gratuitos e 4 na dos 

contribuintes (ZENI, 2005, p. 136).  

 

 No que diz respeito à questão da escravidão, a oferta de ensino realizada pelo Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos seguirá à tônica do País, excluindo de seus espaços as pessoas 

escravizadas, bem como, seus filhos, conforme aludido no Artigo 69, do capítulo 3, do 

Decreto que oficializa a sua fundação: “Não serão admittidos á matricula, nem poderão 

frequentar as escolas: § 1º Os meninos que padecerem molestias contagiosas. § 2º Os que não 

tiverem sido vaccinados. § 3º Os escravos” (BRASIL, 1854, s.p., conforme no original).  

 Partícipe dos ideais de instrução pública, partilhados pelo Instituto Nacional dos 

Jovens Cegos de Paris, o análogo brasileiro contará com materiais em Braille provenientes de 

Paris, muitos dos quais, inclusive, chegam ao Brasil por iniciativa de Couto Ferraz, antes 

mesmo da fundação do IBC, denotando que, a questão da educação das pessoas cegas 

concentrava-se no quadro maior da educação no Brasil (ZENI, 2005). Quanto aos processos 

de ensino, o modelo pedagógico valeu-se do método lancasteriano (Ibid.) de distribuição das 

classes de ensino por monitores, ou como esclarece-nos Saviani (2013), o método mútuo.  

 

Proposto e difundido pelos ingleses Andrew Bell, pastor da Igreja 

Anglicana, e Joseph Lancaster, da seita dos Quakers, o método mútuo, 

também chamado de monitorial ou lancasteriano, baseava-se no 

aproveitamento dos alunos mais adiantados como auxiliares do professor no 

ensino de classes numerosas. [...]. O método supunha regras 

predeterminadas, rigorosa disciplina e a distribuição hierarquizada dos 

alunos [...] (SAVIANI, 2013, p. 128). 

 

 No caso do IBC, a adoção do método mútuo satisfez não somente à exata 

correspondência ao cenário desenhado para a instrução no Brasil do Segundo Reinado, mas 

sobremaneira se vinculou a lógica interna de seu próprio cotidiano institucional. No caso, a 

figura do repetidor atendia a uma dupla necessidade, posto que na ausência de professores, o 

que era comum, este aluno – em geral aquele mais adiantado nos estudos – cumpriria a função 

de docente, abarcando aí a função de auxiliar os alunos com maiores dificuldades (LEÃO; 

SOFIATO, 2019). Entretanto, por outro lado, configura-se uma questão essencialmente mais 

complexa a respeito dos chamados “repetidores”.  
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 Isso porque, o objetivo de inserir os jovens cegos nos moldes da cidadania brasileira 

encerrava-se, tanto em suas condições socioeconômicas quanto no preconceito historicamente 

difundido a respeito da pessoa cega – como explicitamos em nosso segundo capítulo –, por 

esses motivos, para uma significativa parcela dos seus estudantes, a instrução, bem como, as 

relações sociais congregavam-se no ciclo de permanência na instituição como “repetidor” ou, 

em alguns casos, como professor. Neste ponto, fazemos nossas as palavras de Sonia Araujo 

(1993), proferidas em sua dissertação Elementos para se pensar a educação dos indivíduos 

cegos no Brasil: a história do Instituto Benjamin Constant, defendida no Centro de Educação 

e Humanidades da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ): 

 

As práticas institucionais do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, 

legitimadas pelo poder estatal fazem com que sua razão social – educar os 

indivíduos cegos – seja complementada por outra, percebida ao interior de 

seu regulamento: formar professores para a instituição [...] (ARAUJO, 1993, 

p. 17).  

 

 Por conseguinte, na concepção de Sonia Araujo (1993), apesar do IBC advir de um 

modelo parisiense de educação para pessoas cegas, desenhado como um espaço de instrução, 

as condições socioeconômicas de seus estudantes, como parte da estrutura arcaica do País, 

caracterizaram, por longos anos, o Instituto como uma instituição asilar: 

 

Concebido como escola, o Instituto vivenciou uma prática institucional asilar 

por mais de sete décadas (1854/1937). Os resquícios desta representação 

social são percebidos nos anos subsequentes de seu desenvolvimento através 

dos mecanismos contraditórios, utilizados pela sociedade política, para fazê-

lo cumprir sua função social (ARAUJO, 1993, p. 103).  

 

 Cabe destacar que Sonia Araujo (1993) faz uso da concepção gramsciniana de Estado 

integral100, ao inferir sobre as ações contraditórias que traduzem as políticas para a educação 

das pessoas cegas no IBC por mais de meio século em meras atitudes paternalistas e 

filantrópicas, imprimindo ao Instituto uma identificação bem mais próxima a de um espaço 

asilar do que propriamente educacional.  

 A questão do asilamento, para Araujo (1993), apresenta-se intrinsecamente 

relacionada a questão da segregação, no sentido de que os jovens estudantes do IBC se 

 
100 A concepção integral de Estado em Gramsci que, grosso modo, compreende que a sociedade civil não está 

isolada do Estado, em seu sentido estrito, pode ser encontrada nos estudos carcerários desse autor, 

especificamente nos Cadernos do Cárcere de número treze (Gramsci, 2000).  
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encontram segregados do convívio social de um espaço escolar convencional. Todavia, para o 

entendimento desta questão faz-se imprescindível levar-se em conta que, pelo fato da 

segregação trazer consigo o conceito social de deficiência, abarcando os modos como a 

sociedade na figura de seus partícipes estabelecem as relações com as pessoas cegas – seus 

familiares, amigos, vizinhos, educadores, e quaisquer outras pessoas ou instituições com as 

quais constituírem tais relações –. Exatamente por operar no âmbito dos imaginários, histórico 

e socialmente configurado, acerca da cegueira e, por conseguinte, da pessoa cega, é que as 

consequências sociais da cegueira, a segregação, por exemplo, carece de entendimentos e 

discussões que congreguem tais questionamentos. 

 Gisela Jannuzzi (2010), a esse respeito, acrescenta sobre a especificidade do IBC: 

 

[...] É possível apontar desde o Brasil Colônia, tanto a lei excludente de 

direitos dos cidadãos “diferentes” como também alguma possibilidade de 

participação social, na medida em que, recolhidos com os abandonados em 

asilos, alguns receberam instruções que os habilitaram a viver em um meio 

social mais amplo. Posteriormente, já em instituição especializada, portanto, 

diferenciada, trazendo a marca da segregação, havia também a possibilidade 

de vislumbrarem as grandezas do saber, por meio de métodos e técnicas 

especializadas, como foi proposto em dois institutos do século XIX: o dos 

cegos e dos surdos, atualmente conhecidos como Instituto Benjamin 

Constant (IBC) e Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES) [...] 

(JANNUZZI, 2010, p. 61).  

 

 Ante estas questões, podemos afirmar suas contradições a partir da totalidade do 

movimento real da sociedade brasileira da segunda metade do século XIX, ou seja, se, 

considerarmos a contradição arcaico/moderno a qual reiteramos, somada a explicação de 

Harvey (2015) acerca da modernidade enquanto “destruição criativa”, mas, sobretudo, 

amparados pela dialética marxista, compreendemos que a criação do Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos engendra, por um lado, uma latente construção baseada no naturalismo 

positivista de Xavier Sigaud e de D. Pedro II, bem como, na compreensão que José Álvares de 

Azevedo fizera dos avanços produzidos pelas ideias iluministas e sua vivência com o Sistema 

Braille em seus estudos empreendidos em Paris. Questões, que em nossa apreciação, adentram 

o País com um incipiente espírito liberal. 

 No entanto, entendemos, por outro lado, que a formação da jovem nação brasileira, 

subsumida a três séculos e meio de escravidão negra, formada sobre uma base colonial 

oligárquica e autocrática, como aponta-nos Florestan Fernandes (1976), logrou ao Brasil, 

condicionantes estruturais muito particulares e, neste sentido, a criação do Instituto 
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corresponde a uma base real, uma necessidade histórica do desenvolvimento capitalista em 

inserir na lógica sociometabólica do capital um contingente recolhido na mendicância e no 

misticismo medieval.  

 Todavia, da mesma forma, a ação assistencialista e patriarcal da figura de D. Pedro II 

– ele próprio, como destaca Sonia Araujo (1993, p. 22) figura que: “[...] sempre envolveu o 

instituto, deixando transparecer, [...], a eterna gratidão dos indivíduos cegos ao monarca”, 

empenhado na “constante generosidade [...] na concessão de ‘favores’ ao crescimento da 

instituição” (Ibid., Ibidem.) – também corresponde a uma base real, certo que ideológica, 

porém, compreendendo a ideologia conforme apontou-nos Lukács (2013, p. 520): 

 

[...] mesmo sendo também uma forma de consciência, de modo algum é pura 

e simplesmente idêntica à consciência da realidade. A ideologia, enquanto 

meio de dirimir conflitos sociais, é algo eminentemente direcionado para a 

práxis e, desse modo, também compartilha, claro que no quadro de sua 

peculiaridade, a propriedade de toda a práxis: o direcionamento para uma 

realidade a ser modificada.  

 

 Uma base real em que a ação se reveste de historicidade e concretude, posto que 

manifeste um zeitgheist repleto de contradições. Sentimento passível de percepção desde o 

parco número de pagantes nas primeiras décadas do Instituto – como apontado na pesquisa 

realizada por Zeni (2005) – nos levando a questionar se de fato para a elite fluminense – que 

contava com preceptores para a educação de seus filhos (VASCONCELOS, 2004) – valeria a 

pena expô-los as consequências sociais da cegueira, calcadas nas concepções de incapacidade, 

permeadas por fundamentos religiosos por meio dos quais a cegueira denotava, sobretudo, um 

castigo divino. Em contrapartida, não devemos desconsiderar que em outra ponta, o Instituto 

também reunia indivíduos dessa mesma elite, que ligados a Corte, desejavam a construção do 

edifício liberal brasileiro nos moldes que se viam especificamente na França, Inglaterra e 

Estados Unidos, como por exemplo, Xavier Sigaud, José Álvares de Azevedo e, 

posteriormente, Benjamin Constant (1836-1891).  

 A “destruição criativa”, designada por Harvey (2015), neste sentido, atua aqui não sem 

incorporar de modo peculiar as velhas estruturas e apresentá-las como novas, ou seja, como 

ideologias que passam a ganhar substrato material à medida que encontram condições reais e 

concretas que lhes deem sustentáculo.  

 Destarte, também são reais e concretas as relações de forças econômicas e políticas 

que circundam o período e que operam na particularidade do Instituto. Assim, em termos 
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gerais, a expansão econômica do café no Vale do Paraíba e Oeste Paulista, imprimia ao 

governo certa estabilidade política e social, contribuindo e alicerçando o projeto de construção 

da nação, delineado após emancipação política, como observa Sodré (1998, p. 216), a força da 

economia cafeeira “[...] permite, pela soma da riqueza e de interesse que representa, a obra de 

centralização e de unificação que o segundo império empreende e leva a termo”.  

Reforçamos aqui, entre outros pontos notáveis, à organização do projeto nacional de 

unificação e centralização operado pelo governo imperial, a centralidade do idioma101 e da 

construção e difusão de uma memória nacional, não por menos, a educação é uma 

necessidade imediata a esse propósito de “destruição criativa”.   

 Desse modo, a edificação de um Instituto de educação para pessoas cegas está 

consubstanciada pelo desenvolvimento econômico do período, bem como, pelas necessidades 

políticas do Império que, buscava engendrar em uma, até pouco tempo, colônia extrativista e 

açucareira, uma nação moderna conforme os exemplos francês, inglês e norte-americano, 

solidificando assim, seu projeto de hegemonia e dominação.  

No entanto, não sem contar com a economia da escravidão e, não obstante, com o 

apoio de uma elite que se formava através do café. Até porque, estarão justamente na crise do 

modelo escravista, na organização de intelectuais liberais positivistas – “[...] essencialmente 

antiescravistas e republicanos” (LEMOS, 1997, p. 69) – e nas dificuldades encontradas pela 

economia cafeeira em fins do século XIX, alguns dos principais fatores da ruína do modelo 

imperial. Sodré (1998), a esse respeito, afirma que, “[...] no momento em que a lavoura 

cafeeira, pelos seus representantes mais autorizados, falta ao regime, com seu apoio decidido 

na questão do elemento servil, o império não pode ter mais dúvidas quanto ao seu destino” 

(Ibid., p. 216).  

 Não por menos, é notável a participação do intelectual positivista Benjamin Constant 

no quadro político e social brasileiro, a partir da década de 1960. Aluno do Colégio Militar 

desde 1952, tomou por lá, contato com as ideias de Augusto Comte (1798-1857), largamente 

difundidas naquele espaço (LEMOS, 1997). Nas notas biográficas de Constant, redigidas por 

Renato Lemos (1997), atentamos para sua efetiva colocação no agitado cenário de correlação 

de forças que despontavam a partir dos anos 1870, suas influências positivistas lhe conferiram 

 
101 É importante denotar a centralidade da questão da língua nacional na formação do Brasil independente como 

fator de coesão nacional e mais precisamente de dominação, haja vista que, como destaca Lima (2011, p. 469): 

“Embora não haja estatística específica sobre a situação linguística do Brasil em 1822, pode-se supor que o 

número de indivíduos que falavam a língua portuguesa talvez não fosse maior do que os que falavam 

nheenhgatu, quimbundo e muitas outras línguas indígenas e africanas”.  
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a criação em 1876, da Sociedade Positivista do Rio de Janeiro, de cujo núcleo inicial fizeram 

parte Miguel Lemos (1854-1917)102 e Raimundo Teixeira Mendes (1855-1927)103, seus ex-

alunos, que logo se tomaram os dirigentes do movimento [...]” (Ibid., p. 70), além de uma 

insidiosa presença política de Benjamin Constant na sociedade brasileira como militar, 

educador e intelectual.  

 A respeito do intelectual educador, destaca-se sua atuação enquanto professor tanto 

nos primeiros anos após sua formação no próprio Colégio Militar, quanto em 1862, em seu 

ingresso no Imperial Instituto dos Meninos Cegos, na cadeira de “professor de matemática e 

ciências naturais” (INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT, 2007, p. 83). Local onde “[...] 

não se limitou a ensinar matemáticas. Foi interlocutor de outros professores, tendo, inclusive, 

redigido pareceres sobre trabalhos de colegas” (LEMOS, 1997, p. 69). Observa-se aqui sua 

presença, também como figura política na disseminação das ideias positivistas.  

 Com a morte de Claudio Luiz da Costa (1798-1869)104, diretor do Imperial Instituto 

dos Meninos Cegos, entre 1856 e 1969, Benjamin Constant passará a ocupar o cargo, logo 

após o seu regresso da Guerra do Paraguai (1865-1870), onde esteve por um ano. Cargo este, 

de que somente se afastara com o advento da República em 1889, e sua efetiva participação 

no novo governo. Sobre o período em que dirigiu o Instituto, Lemos (1997, p. 73) destaca 

que, “[...] à frente do Imperial Instituto dos Meninos Cegos tentou criar condições para a 

integração dos deficientes visuais à vida produtiva”, e além dos limites da instituição, 

manifestou sua efetiva participação política na sociedade “[...] ao elaborar planos de loterias 

para a arrecadação de fundos para a emancipação de escravos e ao criar uma associação de 

previdência para os impedidos de trabalhar por invalidez” (Ibid., Ibidem.).  

 Ressaltamos ainda que, nos verbetes elaborados pelo Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC), 

encontra-se na seção Dicionário da Elite Política Republicana (1889-1930), uma pequena 

biografia de Benjamin Constant, onde constam informações sobre a sua atuação quando à 

frente do Instituto – que posteriormente receberá o seu nome em homenagem a este período 

considerado como progressista para a educação das pessoas cegas. 

 
102 Filósofo positivista, aluno de Benjamin Constant e um dos fundadores, junto com este e Teixeira Mendes, da 

Sociedade Positivista Brasileira, com sede no Rio de Janeiro. 
103 Filósofo e matemático positivista, aluno de Benjamin Constant e um dos fundadores, junto com este e Miguel 

Lemos, da Sociedade Positivista Brasileira, com sede no Rio de Janeiro. A ele é historicamente atribuído à 

concepção do lema “Ordem e Progresso” estampado na bandeira brasileira.  
104 Médico cirurgião e escritor.  
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Entendia que a sorte dos cegos só poderia ser melhorada de fato se, a 

exemplo do que acontecia na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, 

associações particulares tomassem iniciativas e auxiliassem o Estado nas 

ações em favor deles. Benjamin Constant definiu algumas prioridades e 

passou a pressionar regularmente o governo a satisfazê-las. Reivindicou o 

aumento do número de alunos e empenhou-se na organização de um fundo 

patrimonial para o Instituto, que era mantido por verbas públicas e 

desprovido de recursos para atividades que não as estritamente ligadas à 

instrução dos cegos. O Instituto tinha em sua sede outro problema. 

Funcionara inicialmente em um prédio nacional, no bairro portuário da 

Gamboa, e em 1864 fora transferido para um edifício alugado no Campo da 

Aclamação (depois, Campo de Santana), onde deveria ficar provisoriamente 

enquanto o prédio original fosse reformado. Benjamin Constant, porém, 

investiu na construção de um novo edifício, de acordo com as especificações 

ditadas pela rotina e pela projetada expansão do Instituto. Escolheu um 

terreno, de propriedade particular do imperador, na praia da Saudade (atual 

avenida Pasteur), entre o Hospício de Pedro II e a Escola Militar. A pedra 

angular do novo prédio foi lançada em 1872, mas sua inauguração só 

aconteceria em 1890 (CPDOC, s.d., s.p.). 

 

 Como um liberal e positivista de meados para o final do século XIX no Brasil, a 

posição vanguardista de Benjamin Constant situa-se em comparação à elite escravista que 

apoiava o Império. Não obstante, denota, sobretudo, a atuação de um homem da ciência, da 

democracia liberal e do progresso industrial, e neste sentido, a emancipação da pessoa cega, 

isto é, sua entronização à sociedade brasileira enquanto cidadão requer sua adequada instrução 

– posição que reiteramos de vanguarda, por um lado, se pensarmos numa sociedade em que a 

questão da cidadania ainda soava uma discussão recente e incipiente. Porém, por outro, 

encerrada, no que Marx (2010), já escrevera em 1843 e publicara em 1844, a respeito da 

emancipação política dos judeus na Alemanha: a “emancipação política de fato representa um 

grande progresso” (Ibid., p. 41). Mas, como nos adverte, trata-se de compreendermos que o 

ponto de fulcral urgência se concentra em construir uma perspectiva humanizadora para o ser 

social tanto como partícipe do gênero humano quanto como subjetividade. 

 

[...] quando o homem individual tiver recuperado para si o cidadão abstrato e 

se tornado ente genérico na qualidade de homem individual na sua vida 

empírica, no seu trabalho individual, nas suas relações individuais, quando o 

homem tiver reconhecido e organizado suas “forces propres” [forças 

próprias] como forças sociais e, em consequência, não mais separar de si 

mesmo a força social na forma de força política (MARX, 2010, p. 54, grifos 

no original).   

 

 Decerto como o horizonte delineado pela Abolição de 1888, que no Brasil, como 

destaca Lilia Schwarcz, (2012, p. 19) “não significou igualdade”, vinculando-se por décadas 
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diretamente a entrada das teorias raciais de eugenia (Ibid.), assim como, a campanha estatal de 

patrocínio ao embranquecimento da população a partir da introdução do imigrante europeu 

branco (SCHWARCZ, 1993), enquanto trabalhador assalariado. Do célebre poema de Castro 

Alves (1847-1871), de 1868, O navio negreiro, aos versos da canção de Marcelo Yuka (1965-

2019), de 1994, “Todo camburão tem um pouco de navio negreiro”, a realidade concreta em 

suas determinações históricas impede que, a Abolição de 1888, represente algo para além de 

uma integração à sociedade de classes enquanto trabalhador explorado, isso quando muito, 

como destaca-nos Florestan Fernandes (2008), em A integração do negro na sociedade de 

classes: “[...] as transformações histórico-sociais, que alteraram a estrutura e o funcionamento 

da sociedade, quase não afetaram a ordenação das relações raciais, herdadas do antigo 

regime” (Ibid., p. 07, grifos no original).  

 Dizemos isto não apenas ao homem da época, mas, sobretudo, a sociedade que erigiu 

das permanências históricas, isso porque o IBC, ao longo das primeiras décadas do século 

XX, esteve muito mais inclinado ao segregacionismo da pessoa cega, do que propriamente à 

sua emancipação, haja vista, que as reformas de cunho liberal e positivistas preconizadas por 

Benjamin Constant à frente da direção do Instituto e, posteriormente o Decreto n. 981 de 

1890, que previa: “A instrucção primaria, livre, gratuita e leiga” (BRASIL, 1890, s.p., 

conforme no original), já como ministro e secretário de Estado dos Negócios da Instrução 

Pública Correios e Telégrafos, na então jovem República, serão sumariamente abandonadas 

na esteira do conservadorismo oligárquico e coronelista da Primeira República (1889-1930) 

(SCHWARCZ; STARLING, 2018). Novamente, a modernidade republicana atua aqui 

mediada pelas configurações históricas da sociedade brasileira e pela conjuntura das relações 

de forças engendradas pelas elites nacionais na entrada do século XX.  

 Contudo, sua inclinação ao segregacionismo insere-se nas contradições que envolvem 

o conjunto das relações humanas, bem como, as que derivam do modo de produção 

capitalista, pois, embora as restrições estatais revelem, para cada época, a natureza do Estado 

brasileiro, não está dado que tais restrições impeçam a resistência da coletividade pedagógica, 

isto é, concordamos com Newton Duarte (2014), quando afirma que: 

 

[...] a socialização do saber sistematizado só poderá se concretizar 

plenamente por meio do socialismo, mas ela é uma possibilidade para a qual 

contribuem diariamente muitos professores que, concordando ou não com a 

visão de mundo socialista, dão o melhor de si para assegurar que os 

conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos em suas formas mais 
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desenvolvidas sejam aprendidos por todos os indivíduos das novas gerações 

(DUARTE, 2014, p. 105).   

 

 Portanto, é revelador que o direto à instrução das pessoas cegas no século XIX, 

estampe-se como matéria explosiva, no fato Benjamin Constant ter sido associado aos 

membros da Comuna de Paris (1871), como destaca-nos Lemos:  

 

Em 1871, [...] um deputado geral baiano conseguiu ver a marca do 

comunismo no relatório anual do diretor do Imperial Instituto dos Meninos 

Cegos, o notório positivista Benjamin Constant. A defesa do direito dos 

cegos à educação completa foi entendida como manifestação das doutrinas 

da Comuna de Paris (LEMOS, 2011, p. 404). 

 

 Destarte, os sentidos do passado que integram a construção e consolidação do Instituto 

Benjamin Constant, enquanto um espaço de referência destinado à educação da pessoa cega, 

manifesta as contradições que operam em geral na formação econômica, política e social do 

Brasil e, em particular, nos caminhos que a educação percorre, que a torna, ao mesmo tempo, 

espaço de reprodução da ordem de dominação e matéria explosiva a essa mesma ordem.  

Assim, do mesmo modo, a educação das pessoas cegas, das pessoas com baixa visão e 

das pessoas surdocegas, realizada no Instituto Benjamin Constant, encontra-se em suas 

especificidades, reduzida por um lado à lógica neoliberal para a educação, mas, por outro, 

aberta às possibilidades de humanização quando contribui à produção “[...] direta ou 

indiretamente, em cada indivíduo singular, [da] humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 2013, p. 12, intervenção nossa entre 

colchetes). Portanto, muito mais que um asilo ou um espaço de segregação das pessoas cegas, 

o IBC é um espaço de educação e formação humana em potencial, subsumido, porém, não 

determinado – como a educação em geral –, à ordem capitalista de dominação.  

 

3.2 A GÊNESE DA OFICINA DE CERÂMICA  

 

A argila também será, para muitas almas, um tema de devaneios sem 

fim. O homem se perguntará indefinidamente de que lama, de que 

argila ele é feito. Pois para criar sempre é preciso uma argila, uma 

matéria plástica, uma matéria ambígua onde vêm unir-se a terra e a 

água. Gaston Bachelard [1942] 2013 
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 Ainda que nesta seção tratemos especialmente do processo de constituição da Oficina 

de Cerâmica do IBC, e que, portanto, a abordagem imaginária sobre a gênese da cerâmica não 

coadune diretamente aos nossos objetivos, o excerto de Gaston Bachelard (2013, p. 116), nos 

aproxima das múltiplas imagens mediadoras entre o sensível e o inteligível a partir de uma 

das matérias mais antigas descobertas e utilizadas pelo ser social nas suas mais variadas 

atividades: a argila – cotidianamente manifestada em nosso trabalho ali no Instituto. 

 Assim, não podemos desconsiderar que as narrativas antropomorfizadoras sobre esta 

matéria relacionem-se intrinsecamente às experiências e às observações do ser social em sua 

cotidianidade. E mesmo que careçam da lógica desantropomorfizadora da ciência para 

validarem-se enquanto explicação para os fatos e fenômenos da natureza, o emprego destas 

imagens subjetivas da realidade objetiva revela-nos a atividade humana criadora: condição 

imprescindível à própria existência da humanidade.  

 Diante disso, rememoramos com Ernst Fischer (1971) que, antes mesmo das 

admiráveis pinturas nas paredes e tetos das cavernas, cujos resultados já denotavam um longo 

processo de desenvolvimento estético do ser social, deve-se atentar à precedência destas 

pinturas “[...] por obras de arte de uma espécie ainda muito mais primitiva: toscos blocos de 

argila recobertos por peles de animais, contrafações de animais vivos destinados a evitar a 

vingança de animais da mesma espécie de animais mortos” (Ibid., p. 180). Que embora 

tivessem “muito pouco em comum com aquilo que chamamos de arte, hoje;” já que 

guardavam como exclusivo propósito a dominação da natureza pelo ser social, ou em outras 

palavras, “o da aquisição de poder sobre a realidade por meio de uma imagem”, podemos 

supor que: “Essas massas de barro sobre as quais eram estendidas as peles dos animais, foram 

evidentemente, as primeiras obras de artes plásticas na história da humanidade”, pois, “uma 

vez que o homem começara a reproduzir animais com semelhante objetivo, essa espécie de 

produção, como qualquer outra, se desenvolveu e passou por um processo de refinamento” 

(Ibid., p. 181).  

 Lévi-Strauss (1985), no livro intitulado A oleira ciumenta, ao percorrer o pensamento 

mítico da América, analisa a figura da ceramista e as relações deste ofício com a 

personalidade humana, em especial com o ciúme. Nesta perspectiva nos afirma que “Em todas 

as informações relativas à arte cerâmica na América do Sul, fica evidente que ela é objeto de 

cuidados, preceitos e proibições múltiplas” (Ibid., p. 34). Ressaltando ainda que, “talvez mais 

do que em outros lugares, lá se multipliquem mitos para explicar os cuidados especiais que 
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requer a fabricação dos potes, ou para ornar com imagens místicas as condições em que se 

desenvolve essa indústria” (Ibid., p. 39). Em uma destas narrativas míticas, Lévi-Strauss 

(1985) nos traz: 

 

Em um mito colhido recentemente entre os Waurá, índios da família 

linguística Aruak do alto Xingu, a origem da cerâmica está ligada às 

peregrinações de uma cobra sobrenatural que levava vários tipos de 

recipientes, e cuja viagem terminou em um lugar onde há muita argila. Para 

tirar argila desse lugar, é preciso tomar certas precauções e ser muito 

cuidadoso. Ao menor ruído, a cobra aparece e devora a pessoa que está 

extraindo argila (LÉVI-STRAUSS, 1985, p. 38).  

 

 Sem a pretensão de afirmar que esta cosmogonia é exclusiva da América105, Lévi-

Strauss (1985, p. 38), nos adverte que tanto os preceitos quanto as proibições “relativos à arte 

da cerâmica existem no mundo todo”, e que, em grande parte das comunidades humanas 

tradicionais, este trabalho é função feminina. “Caso raro, mas não único na América do Sul, 

entre os Urubu, Tupi do Maranhão, a cerâmica é tarefa masculina” (Ibid., Ibidem).  

 

Qualquer que seja o seu nome – Mãe-Terra, Avó da argila, Senhora da argila 

e dos potes de barro, etc. –, a padroeira da cerâmica é uma benfeitora, já que 

os homens lhe devem, dependendo da versão, a preciosa matéria-prima, as 

técnicas cerâmicas ou a arte de decorar os potes. Mas, ao mesmo tempo, os 

mitos considerados mostram que ela tem um temperamento ciumento e 

rabugento. Em um mito jivaro, ela é a causa do ciúme conjugal. Em outro 

mito, também dos Jivaro, cobra caro seu auxílio. Mostra-se carinhosa e 

ciumenta em relação às suas alunas, prendendo-as sob a terra para mantê-las 

ao seu lado, ou então impõe numerosas restrições quanto ao período do ano, 

o momento do mês ou do dia em que lhes é permitido extrair argila. Ou, 

ainda, estipula as precauções a tomar, os interditos – como a castidade 

obrigatória das oleiras da Guiana e na Colômbia, e dos oleiros entre os 

Urubu –, para evitar castigos que vão desde o trincamento dos potes durante 

o cozimento até a morte dos doentes e as epidemias (LÉVI-STRAUSS, 

1985, p. 40-41).   

 

 Para entendermos a importância deste processo de aprendizagem e refinamento do 

trabalho com a cerâmica devemos observar dois fatos imprescindíveis e complementares a 

esta atividade. Em primeiro lugar, o mais incipiente, a questão da divisão social do trabalho – 

 
105 Lévi-Strauss (1985) apresenta-nos ao longo desta obra, diversos exemplos sobre o papel mediador – 

desempenhado pela ceramista e sua produção material – entre as forças celestes e as forças terrestres, aquáticas 

ou subterrâneas, uma cosmogonia também proveniente de antigas mitologias desde o sudeste asiático até o 

Extremo-Oriente.  
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como anteriormente apresentada no capítulo 1. Recordemos, então, outra afirmação de Lukács 

(2013) acerca da divisão social do trabalho: 

 

A divisão do trabalho está baseada originalmente na diferenciação biológica 

dos membros do grupo. O afastamento da barreira natural, como 

consequência da socialização cada vez mais resoluta e pura do ser social, 

expressa-se sobretudo no fato de que esse princípio originalmente biológico 

de diferenciação acolhe cada vez mais momentos do social e estes assumem 

um papel predominante nela, degradando os momentos biológicos à 

condição de momentos secundários. Isso fica evidente, por exemplo, no 

papel que desempenham os sexos na divisão social do trabalho (LUKÁCS, 

2013, p. 162).   

 

 Engels (1884/2016) n’A origem da família, da propriedade privada e do Estado, nos 

mostra que a divisão social do trabalho produz modificações de caráter eminentemente social 

de acordo com os diferentes processos das formas de produção e reprodução da sociabilidade 

humana. Pensemos, por exemplo, nos efeitos da primeira grande divisão do trabalho – a 

separação entre a agricultura e o artesanato, e entre estas e a atividade de comércio – que 

desembocará ainda na “primeira grande divisão da sociedade em duas classes: senhores e 

escravos, exploradores e explorados” (Ibid., p. 197).  

 “Temos em mente, quanto a isso,”, como nos diz Lukács (2013, p. 179), 

especialmente, “dois complexos que diferenciam com nitidez a sociedade originalmente 

unitária: a divisão entre trabalho intelectual e trabalho braçal e a divisão entre cidade e campo, 

que, no entanto, ininterruptamente se entrecruzam com o surgimento de classes e 

antagonismos de classes” (Ibid., Ibidem.).  

 Em segundo lugar, também precisaremos levar em conta para o trabalho com a 

cerâmica, as modificações sofridas pela matéria (argila) por meio da atividade humana, desde 

a localização e retirada do material da natureza, passando pelo seu processo de 

beneficiamento106, a manipulação para a construção de formas selecionadas até mesmo a 

transmutação desta matéria pelo fogo107 –– que embora um elemento da natureza: seu 

domínio e manipulação, em benefício do ser social impeliu ações e descobertas que 

contribuíram para o nascimento de outras atividades, como por exemplo, a fundição de 

 
106 Em geral, quando extraídas de suas fontes naturais – rios ou encostas – as argilas precisam ser processadas: 

secadas, moídas, peneiradas e misturadas. É até possível utilizá-la em estado puro, mas, normalmente, faz-se 

necessário a adição de pelo menos dois ou mais materiais minerais para se obter uma massa cerâmica ideal para 

o trabalho (RHODES, 1973, p. 25). 
107 Uma descoberta provavelmente acidental, segundo Hilário Franco Júnior (1976, p. 18), ocorrida no 

Paleolítico inferior (aproximadamente 700 mil a 150 mil a.C.). 
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minérios. “Usa-se, por exemplo, o barro como alma mater do bronze. Eliminam-se os seus 

vestígios e rapidamente se esquece de que foi ele que permitiu o surgimento da forma que o 

metal usurpou” (GABBAI, 1987, p. 13, grifos no original).  

 

A história da cerâmica começa com a descoberta do fogo. O homem 

verificou que, ao ser queimada, a argila transformava-se em material 

inalterável pela água. A versatilidade da cerâmica está diretamente ligada à 

versatilidade do próprio homem. Desde o início ela foi usada para a 

confecção de objetos decorativos e utilitários. Figuras religiosas, vasos, 

porta-mantimentos eram parte da função da cerâmica. Trata-se de uma das 

grandes artes da civilização. [...] A cerâmica foi sempre parte integrante do 

desenvolvimento de várias culturas (GABBAI, 1987, p. 08).  

 

 Desse modo, notamos que a cerâmica se relaciona com a história do gênero humano e 

das subjetividades desta humanidade, confirmada nestas singulares narrativas míticas ou ainda 

em escavações em inúmeros sítios arqueológicos ao redor do mundo – sobretudo, devido à 

resistência deste material às intempéries do tempo108 – como por exemplo, nas pesquisas e 

descobertas nos sítios pré-históricos do Piauí – Serra da Capivara109 – com possíveis 

implicações para a história da presença humana nas Américas110. Ou ainda como as 

estatuetas111 recuperadas no sítio arqueológico de Dolni Vestonice, na República Tcheca, que 

demonstram a capacidade de manipulação e controle da natureza pelo ser social.  

  

Há milênios, sob todas as suas formas – barro esmaltado ou não, faiança, 

porcelana – a cerâmica está presente em todos os lares, humildes ou 

aristocráticos. Tanto que os antigos egípcios diziam “meu pote” para dizer 

“meu bem”, e nós mesmos, quando falamos em reparar danos de qualquer 

 
108 Para a queima (com temperatura mínima de 600ºC chegando a 1.300ºC, dependendo do forno) na conversão 

da argila para a cerâmica, ocorrem transformações dos materiais, com mudanças químicas e físicas, tornando-se 

resistente à água e com aparência de rocha (RHODES, 1973).  
109 O Parque Nacional da Serra da Capivara, criado através do Decreto de n. 83.548/1979, pelo seu valor 

histórico e cultural foi declarado pela Organização das Nações Unidas pela Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), em 1991, Patrimônio Cultural da Humanidade. Até o ano de 2018, foram registrados mais de mil 

sítios com pinturas e gravuras rupestres pré-históricas, indicando uma das maiores concentrações de sítios pré-

históricos do mundo por quilômetro quadrado (FUMDHAM, s.d., s.p.).  
110 Segundo a arqueóloga brasileira Niède Guidon, o material arqueológico resgatado até agora na Serra da 

Capivara, no Piauí (artefatos e instrumentos em pedra polida e cerâmica) indica que grupos humanos chegaram à 

região há cerca de 100 mil anos. A pesquisadora acredita que o Homo sapiens migrou da África por via oceânica, 

atravessando o Atlântico de ilha em ilha (REVISTA FAPESP, 2018, s.p.).  
111 Descobertas em 1925 e parte do acervo permanente do Museu de História Natural de Viena, as duas 

estatuetas de cerâmica – queimadas em baixa temperatura (mínimo de 600°C), com tamanhos entre 11 

centímetros de altura e 4,3 centímetros de largura –, designadas como Vênus de Dolni Vestonice, tem datação 

estimada entre 29 mil a.C. a 25 mil a.C. Trata-se de um trabalho em escultura de figura feminina, com a cabeça 

prolongando-se direto do tronco, sem a presença de pescoço, seios volumosos, ventre protuberante e quadris 

largos.  
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espécie, ainda dizemos “pagar os vasos quebrados” (LÉVI-STRAUSS, 1985, 

p. 17, grifos no original).  

 

  É sabido ainda que a cerâmica abre novas frentes para o desenvolvimento de pesquisas 

promissoras, como por exemplo, o aproveitamento e reciclagem do material em qualquer 

etapa do processo de sua conformação, a adaptabilidade e a tolerância às variações de 

temperatura, resistência física à choques térmicos, à corrosão e a associabilidade a outros 

materiais, com aplicabilidade e aprimoramento em diversas áreas, tais como, a biomedicina, a 

eletrônica, a indústria automobilística e aeroespacial, o transporte e o processamento de 

energia nuclear e solar, entre outras112 (IPEN, s.d., s.p.). 

 Todavia, apesar de não traçarmos aqui uma revisão bibliográfica acerca da cerâmica e 

suas funções na história do gênero humano, posto que além de inconteste, tal presença já se 

encontra fartamente registrada por inúmeras pesquisas ao longo dos séculos, e certamente 

com maior abrangência que as pretensões desta seção, o processo de formação da Oficina de 

Cerâmica do IBC, enquanto espaço específico de ateliê remete-nos a um momento particular 

desta história: o princípio da cerâmica artística (art pottery) – a partir dos desdobramentos do 

Arts and Crafts Movement, – numa tentativa de reação à cerâmica industrial.  

 De fato, o Arts and Crafts113, iniciado em 1880, na Inglaterra, como um dos principais 

movimentos voltados para as artes aplicadas e decorativas, manifestava como pressuposto a 

defesa do artesanato em contraposição à mecanização da produção – fruto do sistema 

metabólico do capital, que ao degradar os valores humanos, subsumindo-os a forma 

mercadoria – inviabiliza a dimensão ética e estética tanto no resultado do trabalho quanto na 

vida dos próprios trabalhadores, como já atestava Marx (2015) em seus Manuscritos 

econômicos-filosóficos de 1844.  

 Assim, reunindo em seu núcleo as ideias de John Ruskin (1819-1900)114  e William 

Morris (1834-1896)115, o movimento intencionava revalorizar a produção artesanal por meio 

de sua instrução e renovação em projetos que recuperassem esta dimensão ética e estética do 

 
112 Pesquisas também desenvolvidas em projetos no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), no  

qual diversos laboratórios do Centro de Ciência e Tecnologia de Materiais são dedicados à pesquisa de 

cerâmicas de alta tecnologia, em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), e coordenada pela Comissão 

Nacional de Pesquisa Nuclear (IPEN, s.d., s.p.). 
113 O termo Arts and Crafts adquire popularidade com a Exposição organizada pela Arts and Crafts Society, em 

1887-1888. 
114 Pintor, designer, escritor, professor e crítico de arte inglês. Com vasta publicação – editada e publicada em 

mais de 30 volumes entre 1903 e 1912 – influenciou sobremaneira a formação estética de inúmeros artistas.   
115 Designer, arquiteto, pintor, escritor e poeta inglês.  
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trabalho humano. Diga-se de passagem, o Arts and Crafts Movement, sob o ideário do 

romantismo, refugiara-se na nostalgia da tradição do trabalho artesanal da Idade Média, 

conferindo especial destaque ao modelo de organização de trabalho pré-capitalista em oficinas 

como a exemplo das guildas116 britânicas e germânicas.   

 Antes de tudo, é preciso destacarmos a crítica romântica à modernidade capitalista 

industrial – período que soçobrou a arte nas mesmas “águas” da produção e reprodução de 

mercadorias –. Vejamos, pois, as palavras de Ernst Fischer (1971, p. 63):  

 

O romantismo foi um movimento de protesto, de protesto apaixonado e 

contraditório contra o mundo burguês capitalista, contra o mundo das 

“ilusões perdidas”, contra a prosa inóspita dos negócios e dos lucros. [...] 

Dos Discursos de Rousseau até o Manifesto Comunista de Marx e Engels, o 

romantismo foi a atitude dominante na arte e na literatura europeia. Em 

termos de consciência pequeno-burguesa, o romantismo foi, na filosofia, na 

literatura e na arte, o reflexo mais completo das contradições da sociedade 

capitalista em desenvolvimento. Só com Marx e Engels é que foi possível 

reconhecer a natureza e a origem dessas contradições e compreender a 

dialética do desenvolvimento social, aparecendo a classe operária como a 

única força que podia superá-las (FISCHER, 1971, p. 63, grifos no original).  

 

 Em síntese, podemos dizer como Michael Löwy e Robert Sayre (2015, p. 52), que essa 

crítica “reage a um certo número de características dessa modernidade que lhe parecem 

intoleráveis”, sendo, pois, as mais citadas:  

 1. O desencantamento do mundo: “Uma das principais modalidades românticas de 

reencantamento do mundo é o retorno as tradições religiosas e, por vezes, místicas”, como por 

exemplo, “a magia, artes esotéricas, a feitiçaria, a alquimia, a astrologia; [...] mitos, pagãos ou 

cristãos, lendas, contos de fadas, narrativas ‘góticas’” (Ibid., p. 53, grifos no original).  

 2. A quantificação do mundo: “Ora, numerosos são os românticos que sentem 

intuitivamente que todas as características negativas da sociedade moderna [...] decorrem 

desta fonte de corrupção: a quantificação mercantil” (Ibid., p. 58-59).  

 3. A mecanização do mundo: “Nostálgicos da harmonia perdida entre o homem e a 

natureza, e dedicando um culto místico a esta última”, os românticos manifestam, muitas 

vezes, “uma profunda melancolia e desolação aos progressos da maquinaria, da 

 
116 Termo utilizado como sinônimo para corporações de ofícios ou corporações artesanais. Apesar deste sentido 

aproximado, a diferença encontra-se nos campos de atuação profissional, pois, as corporações estariam ligadas 

aos produtores, como por exemplo, carpinteiros, padeiros, açougueiros, alfaiates, oleiros, entre outros, já as 

guildas eram mais direcionadas aos negociantes e vendedores associados (RUGIU, 1998). 
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industrialização, da conquista mecanizada do meio ambiente”, além de forte inquietação e 

“terror da mecanização do próprio ser humano” (Ibid., p. 61-62).  

 4. A abstração racionalista: “frequentemente o combate ideológico dos românticos 

contra a abstração toma a forma de retorno ao concreto”, como por exemplo, no 

“historicismo”. Ou ainda na “reabilitação dos comportamentos não racionais e/ou não 

racionalizáveis”, tal como expresso no tema clássico da literatura romântica, “o amor como 

emoção pura, impulso espontâneo irredutível a qualquer cálculo e contraditório com qualquer 

estratégia racional”. Crítica esta que “também pode tomar formas muito obscurantistas”, 

como o “ódio da razão como ‘perigosa’, ‘corrosiva’ em relação à tradição, fanatismo 

religioso, intolerância, culto irracional [...] da nação, da raça, etc.” (Ibid., p. 63-65, grifos no 

original).  

 5. A dissolução dos vínculos sociais: “Com efeito, os românticos sentem 

dolorosamente a alienação das relações humanas, a destruição das antigas formas ‘orgânicas’, 

comunitárias da vida social, o isolamento do indivíduo em seu eu egoísta”, dimensão 

relevante da “civilização capitalista da qual o espaço mais importante é a cidade” (Ibid., p. 65-

66). 

 Do mesmo modo, não poderemos sequer esboçar uma aproximação ao entendimento 

das ideias anticapitalistas românticas do Arts and Crafts Movement, concretizadas por Ruskin 

ou por Morris em seus projetos de restabelecimento de formas artesanais de produção, sem 

tocarmos brevemente nas contradições impressas na processualidade histórico-social deste 

modo de produção.  

 Em linhas gerais, conforme Leo Huberman (2010), o trabalho artesanal no início do 

período medieval, presente tanto no interior da família camponesa servil ou livre, como nas 

casas eclesiásticas, restringia-se a um “sistema familiar”, onde seus membros produziam 

artigos para o consumo próprio, sem a intenção de disponibilizá-los à venda, ainda que 

houvesse certo intercâmbio daquelas mercadorias excedentes produzidas. Essa transação 

provavelmente se efetuava “no mercado semanal mantido junto a um mosteiro ou castelo, ou 

numa aldeia próxima”, mas sob o controle da autoridade do bispo ou do senhor feudal. 

“Assim sendo, o comércio nos mercados semanais nunca foi muito intenso, e era sempre 

local.” (Ibid., p. 14). Outros fatores também desfavoreciam uma comercialização mais 

intensa, como por exemplo, as péssimas condições das estradas, “estreitas, malfeitas, 

enlameadas, e geralmente inadequadas às viagens” mais longas, comumente frequentadas por 
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salteadores e pela cobrança de pedágios pelos senhores feudais pelo direito de “trafegar em 

suas estradas abomináveis” (Ibid., Ibidem.). Sem nos esquecer de que o “dinheiro era escasso, 

as moedas variavam conforme o lugar. Pesos e medidas também eram variáveis de região para 

região” (Ibid., Ibidem.).  

 Ora, como nos sinaliza Marx (2017) n’O capital, aqui a mediação pela troca de 

mercadorias já denotava além da divisão do trabalho, a separação entre cidade e campo, bem 

como, a necessidade do “cristal monetário [Geldkristall]” para a efetivação do processo de 

troca, “no qual diferentes produtos do trabalho são efetivamente equiparados entre si e, desse 

modo, transformados em mercadorias" (Ibid., p. 161, grifos no original). 

 

A expansão e o aprofundamento histórico da troca desenvolvem a oposição 

entre valor de uso e valor que jaz latente na natureza das mercadorias. A 

necessidade de expressar externamente essa oposição para o intercâmbio 

impele a uma forma independente do valor da mercadoria e não descansa 

enquanto não chega a seu objetivo final por meio da duplicação da 

mercadoria em mercadoria dinheiro. Portanto, na mesma medida em que se 

opera a metamorfose dos produtos do trabalho em mercadorias, opera-se 

também a metamorfose da mercadoria em dinheiro (MARX, 2017, p. 161-

162).  

 

 É exatamente neste contexto de comercialização com um mercado pequeno e estável, 

que o trabalho artesanal passa a vigorar sob o “sistema de corporações”, onde a produção 

realizada por meio do mestre-artesão direcionava-se a atender os moradores da cidade. “Uma 

sala da casa em que morava servia ao artesão como oficina de trabalho. Tudo o que precisava 

era habilidade em sua arte e fregueses que lhe comprassem a produção” (HUBERMAN, 2010, 

p. 41-42). Em função desta venda poderia aumentar a produção contratando um ou dois 

ajudantes. “Estes podiam ser de dois tipos, aprendizes ou jornaleiros. Os aprendizes eram 

jovens que viviam e trabalhavam com o artesão principal, e aprendiam o ofício”. Concluído 

este aprendizado, “o aprendiz era aprovado no exame, se tinha recursos, podia abrir sua 

própria oficina. Se não tivesse, podia torar-se jornaleiro e continuar a trabalhar para o mesmo 

mestre, recebendo um salário, ou tentar conseguir emprego com outro mestre” (Ibid., p. 42).  

 Cabe frisar que, eram estes profissionais, mestres-artesãos – donos da matéria-prima e 

das ferramentas utilizadas na produção – os responsáveis tanto por produzirem os artigos 

quanto por venderem tais artigos. Por isso, seguindo o exemplo dos comerciantes, estes 

mestres-artesãos formaram corporações próprias. “Todos os trabalhadores dedicados ao 
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mesmo ofício numa determinada cidade formavam uma associação chamada corporação 

artesanal” (HUBERMAN, 2010, p. 42). 

 Nas palavras de Marx (2017, p. 412): “De produto individual de um artesão 

independente, que faz várias coisas, a mercadoria converte-se no produto social de uma união 

de artesãos, em que cada um executa continuamente apenas uma e sempre a mesma operação 

parcial.” Por isso, por exemplo, aquele “agulheiro das guildas de Nuremberg é o elemento 

fundamental da manufatura inglesa de agulhas” (Ibid., p. 413).  

 Embora as corporações artesanais lutassem por manter o monopólio de seus 

respectivos produtos, preservando em sigilo os “segredos” de cada ofício, como nos revela 

Antonio Santioni Rugiu (1998) em sua pesquisa Nostalgia do mestre artesão:  

 

Na Grã-Bretanha nos séculos XIII e XIV, alguns grupos de associações 

mercantes de nova formação, para não se confundirem com as velhas Gilds, 

chamaram-se exatamente Mysteries, não obstante mesmo os mercadores 

parecessem ter menos mistérios para guardar relativamente aos artesãos (e, 

ao contrário, veremos, também que os mercadores tinham os seus) (RUGIU, 

1998, p. 33-34, grifos no original). 

 

 Seguindo “a mil e uma regras para impedir o trabalho inferior e para a manutenção de 

alto padrão qualitativo, sendo severas as penas para os infratores” (HUBERMAN, 2010, p. 

45), ou ainda pautando-se na fixação do “justo preço”117 para a venda de seus produtos, a 

redefinição da produção e das próprias relações produtivas, teceram um quadro de retroação 

das corporações. “Tal como se modificou o conceito de preço, modificou-se também a 

organização das corporações” (Ibid., p. 48). Rugiu (1998) nos traduz este novo cenário com as 

seguintes palavras: 

 

Em breve tempo, a burguesia conseguirá fazer com que não só a atividade 

“liberal” dos mestres das Universidades (dos estudos), mas também aquela 

“mecânica” dos mestres artesãos, fosse considerada um merecido produto 

daqueles artífices e, portanto, – sem absolutamente contestar a origem divina 

da realidade e dos conceitos que ali estavam implicados – suscetível de se 

transformar em uma mercadoria que pudesse ser vendida e comprada como 

qualquer outra (RUGIU, 1998, p. 36).  

 

 
117 Conforme Huberman (2010, p. 46-47), “os artigos feitos e vendidos pelo artesão tinham seu preço justo, 

calculado honestamente à base do custo real, e eram vendidos exatamente por essa soma, sem qualquer 

aumento”. 
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 Todavia, essa aparente igualdade, sob o escudo da mercadoria, entre “artes mecânicas” 

e “artes liberais”, não imprimirá o mesmo prestígio para ambas atividades, logo os 

mercadores prevalecerão sobre os artesãos. Ora, basta lembrarmos que, “o mercador maneja 

somas muito maiores que o artesão e está, por isso, em condições de fazer-lhe empréstimos e 

antecipações, de impor-lhe fornecimento e ritmos produtivos, qualidade dos produtos, etc.” 

(RUGIU, 1998, p. 38). Vejamos o que Marx (2017, p. 786) nos diz: 

  

Os capitalistas industriais, esses novos potentados, tiveram, por sua vez, de 

deslocar não apenas os mestres-artesãos corporativos, mas também os 

senhores feudais, que detinham as fontes de riquezas. Sob esse aspecto, sua 

ascensão se apresenta como o fruto de uma luta vitoriosa contra o poder 

feudal e seus privilégios revoltantes, assim como contra as corporações e os 

entraves que estas colocavam ao livre desenvolvimento da produção e à livre 

exploração do homem pelo homem (MARX, 2017, p. 787).  

 

 Nesta altura, o trabalho artesanal do “sistema de corporações”, substituído pelo 

“sistema doméstico”, coloca os mestres-artesãos já não mais como independentes, apesar de 

manterem a propriedade dos instrumentos de trabalho e produzirem em suas oficinas-casas 

com o auxílio de um ou dois ajudantes, dependem agora de um empreendedor intermediário 

tanto para lhes fornecer a matéria-prima quanto para comercializar seus produtos. “Os 

intermediários frequentemente trabalhavam dentro da estrutura do sistema de corporações, 

aceitando-o aparentemente, mas na realidade, procurando miná-lo” (HUBERMAN, 2010, p. 

86). “Em suma, o mercador termina por ter nas mãos o artesão, tornando-se o seu 

empreendedor, empregador e fornecedor, além de financiador, assegurador e muito mais” 

(RUGIU, 1998, p. 38). 

 Marx (2017) esclarece-nos que a formação da manufatura a partir do artesanato, é, 

portanto, dupla:  

 

Por um lado, ela parte da combinação de ofícios autônomos e diversos, que 

são privados de sua autonomia e unilateralizados até se converterem em 

meras operações parciais e mutuamente complementares no processo de 

produção de uma única e mesma mercadoria. Por outro lado, ela parte da 

cooperação de artesãos do mesmo tipo, decompõe o mesmo ofício individual 

em suas diversas operações particulares, isolando-as e automatizando-as até 

que cada uma delas se torne uma função exclusiva de um trabalhador 

específico (MARX, 2017, p. 413).  
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 Com a Revolução Industrial, em meados do século XVIII, a reorganização do trabalho 

a partir da introdução de novos instrumentos de produção, como por exemplo, a máquina à 

vapor na indústria do algodão, como nos relata Eric Hobsbawm (2017) em A era das 

revoluções: 1789-1848, decorreu um aumento significativo de mercadorias. “Além disso, a 

função era infalivelmente prescrita e pré-estabelecida: ninguém que trabalhasse na manufatura 

trataria com o cliente, ousaria submeter-lhe um projeto ou uma ideia” (RUGIO, 1998, p. 128). 

Aqui a habilidade do trabalhador deixa de ser relevante como em outrora.  

 

A mão-de-obra era admitida não pelas suas capacidades artesanais, mas 

pelas suas características naturais: por exemplo, as meninas e meninos de 10 

a 12 anos, depois despedidos alguns anos após, porque não tinham mais 

dedos tão leves e ágeis como exigia retorcer e enovelar a seda com os novos 

maquinários, ou ainda os meninos na pré-puberdade, enfiados nas galerias 

das minas onde um corpo de adulto não teria entrado. [...] Todas as 

corporações tinham sido padronizadas e aceleradas também para serem 

acessíveis à mão-de-obra despreparada e imatura (RUGIO, 1998, p. 128). 

 

 O aprofundamento deste processo, no século XIX, conduz à implantação do “sistema 

fabril” de produção, onde os trabalhadores perdem completamente sua independência e 

deixam de possuir a matéria-prima e os instrumentos de trabalho, passando a produzir agora 

com intensivo uso de máquinas, em edifícios de propriedade do empregador e sob forte 

vigilância.  

 Contudo, não devemos supor que as explanações acima descritas acerca desta 

processualidade dialética sejam como blocos encaixados em etapas lineares. Pois, como bem 

nos lembra Leo Huberman (2010):  

 

As épocas mencionadas são aproximações. [...] Assim, no século XIII, 

quando as corporações estavam no auge, surgiram exemplos do sistema 

doméstico no norte da Itália. Da mesma forma, exemplos do sistema fabril, 

quase tal como o conhecemos hoje, já eram evidentes no período [...] do 

sistema doméstico. Lembre-se o leitor de Jack de Newbury118 no século XVI 

(HUBERMAN, 2010, p. 90).  

  

 
118 Jack Winchcombe (1489-1557) famoso industrial inglês, da cidade de Newbury, em Berkshire, que “ao 

contrário dos outros, que levavam matéria-prima para os artesãos trabalharem em suas casas, ergueu um edifício 

próprio, com mais de 200 teares, no qual cerca de 600 homens, mulheres e crianças trabalhavam. Isso ocorreu 

em princípios do século XVI. Foi ele o precursor do sistema de fábricas que surgiria três séculos mais tarde” 

(HUBERMAN, 2010, p. 88). 
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 Mas, o que de fato, significaria para John Ruskin e William Morris conceber a 

organização do trabalho a partir do restabelecimento das formas artesanais de produção?  

 Caso tomemos como referência, as críticas efetuadas por Ruskin – no contexto das 

iniciativas adotadas pelo governo britânico para estabelecer uma integração entre a arte e a 

indústria119 –, como aquelas publicadas em A economia política da arte (1857/2004)120, 

perceberemos, apesar das aparentes contradições121, que sua questão essencial é a realização 

dos valores humanos, bem como, as condições que possibilitem tal realização.  

 

E esse valor é, ao mesmo tempo e indissociavelmente, estético e moral-

social, porque o que o pensamento de Ruskin subentende é a convicção da 

unidade do humano: as faculdades, atividades e condições do ser humano 

fazem parte de um todo e, portanto, estão íntima e imperativamente 

implicadas umas nas outras (LÖWY; SAYRE, 2015, p. 167).  

   

 Esta consciência de Ruskin sobre a unidade do ser social, e desde logo, “seu repúdio 

ao estado atual da sociedade, em nome de seus valores estético-morais” (Ibid., Ibidem.), 

coloca-nos diante de sua concepção sobre o trabalho do artesão neste campo recém-surgido do 

design, já que no círculo acadêmico assinalava diferença com o sistema das Schools of Art, 

desenvolvido por Henry Cole (1808-1882)122. Vale repetir o que Ruskin (2004) tem a nos 

dizer sobre isso: 

 
119 Uma destas iniciativas foi a reformulação, entre 1853-1854, do sistema britânico das Schools of Design, 

enquanto escolas oficias de desenho, criadas em 1837, com o objetivo de formar profissionais para aprimorar o 

design das manufaturas e tornar a arte compatível com a industrialização. Essa reformulação sob a direção de 

Henry Cole, renomeia as escolas de design para Schools of Art, subordinadas agora “a uma rede mais ampla de 

ensino de artes em nível elementar e técnico, que ficou conhecido como o South Kensington system, em 

homenagem ao bairro londrino onde estava localizada sua sede. Esse sistema de ensino perdurou ao longo da 

segunda metade do século XIX, dando origem a outras instituições ainda existentes, dentre as quais o Victoria 

and Albert Museum, o Royal College of Art e o Science Museum, todas em Londres” (CARDOSO, 2004, p. 155, 

grifos no original).  
120 Obra composta por quatro palestras realizadas entre julho de 1857 e março de 1859 em Manchester, 

Trunbridge Wells e Bradford na Grã-Bretanha. 
121 “O próprio Ruskin alimentava a confusão, provando evidente prazer em embaralhar as cartas em seus 

autorretratos políticos”. [...] Além disso, ele se sentia mais à vontade quando estava contra a corrente das 

atitudes comuns. Em uma carta a seu pai, em 1851, relata a opinião de sua mulher, segundo a qual ele é ‘um 

grande conservador na França, porque lá todos são de esquerda, e um homem de esquerda na Áustria, porque 

todos são conservadores’, e acrescenta: ‘Creio que a razão pela qual gosto tanto de peixe [...] é que eles nadam 

sempre contra a corrente. Acho essa posição mais saudável para mim’” (LÖWY; SAYRE, 2015, p. 168-169).  
122 Funcionário público britânico. Fundador do periódico Journal of Design and Manufactures, onde aplicavam-

se os princípios estéticos do arquiteto Augustus Welby Northmore Pugin (1812-1852). Também é o idealizador 

da 1ª Exposição Universal, no ano de 1851, de caráter internacional, inaugurada no Hyde Park de Londres, no 

nomeado Palácio de Cristal. Divulgando a produção industrial (produtos e máquinas), de diferentes nações, a 

Exposição intencionava ainda a sinalização internacional da superioridade econômica da Inglaterra. Estima-se 

que dela participaram quase 14.000 expositores e que o número de visitantes ultrapassou os seis milhões 

(SPINELLI, 2017). 
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Contudo, visto que na arte o trabalho a ser empregado advém de uma classe 

peculiar de homens – aqueles que têm a genialidade especial para o negócio 

–, temos de considerar não somente como deve ser aplicado o trabalho, 

como também, e antes de mais nada como faremos para gerar o trabalhador. 

[....] Como obteremos nosso homem genial? [...] Pretendo afirmar os poucos 

princípios que estão no fundamento da questão. Destes, o primeiro é que 

sempre faz-se necessário descobrir o artista, não fabricá-lo (RUSKIN, 2004, 

p.38-39).  

 

 Aqui Ruskin deixa-nos implícitos dois princípios. O primeiro, aquele relativo ao 

trabalho de arte como um “dom”, isto é, uma inspiração divina, que justificaria a “descoberta” 

na sociedade em meio a tantos outros não geniais. O segundo relaciona-se tanto a 

“descoberta” quanto ao refinamento deste “dom” peculiar, o que, segundo Ruskin (2004, p. 

40) deveria ser apenas por meio da frequência em uma “escola de experimentação em cada 

cidade de certo porte, um lugar onde poderiam se arriscar nesse outro ofício todos aqueles 

moleques indolentes de roça que estão sempre se metendo em encrencas [...]”. Tal escola não 

poderia ser regida “inteiramente por regras formais de educação artística, mas deve antes ser 

como o ateliê de um bom mestre pintor, que testará os jovens em umas e outras atividades 

artísticas até descobrir aquela que lhes convém” (RUSKIN, 2004, p. 41).  

 Nesta observação em alusão ao modelo de formação nas Schools of Art, ainda que 

Ruskin questione a ênfase exclusiva no desenvolvimento das capacidades técnicas daqueles 

alunos, em uma crítica contundente à oposição entre artista e artesão, parece-nos que a 

“pureza” dos artistas, como aquela que Ruskin infere aos pré-rafaelitas123, atribui a ciência um 

papel central na depauperação do trabalho do artesão.  

 Como nos advertem Löwy e Sayre (2015), a controversa atitude de Ruskin diante da 

ciência moderna é muito mais ambivalente do que as suas críticas a dominação da vida 

moderna pelo dinheiro e pelo industrialismo. “Para ele, é uma tragédia, obviamente, que os 

avanços do conhecimento científico destruam progressivamente a fé religiosa, o sentido do 

sagrado, o sentido de uma animação da Natureza por uma presença sobrenatural” (Ibid., p. 

 
123 Grupo de jovens artistas, ligados à Royal Academy de Londres, que forma em 1848, a Irmandade dos Pré-

Rafaelitas, sendo eles, Dante Gabriel Rossetti (1828-1882), John Everett Millais (1829-1896) e William Holman 

Hunt (1827-1910). O grupo almejando realizar uma reforma na arte acadêmica britânica, propõe como solução 

ao artificialismo, a defesa e a retomada de pintores anteriores a Rafael Sanzio (1483-1520), que era para eles o 

responsável por toda a insinceridade da arte diante da natureza, a obra prima de Deus. Trata-se, então, de retomar 

o tempo dos artistas artífices, “[...] isto é, antes do pecado do orgulho que transfomara a arte numa atividade 

intelectual” (ARGAN, 1992, p. 175). Segundo Carlo Argan (1992, p. 176, grifos no original): “O movimento 

pré-rafaelita também está indiretamente ligado à corrente religiosa do chamado redespertar católico, que reage 

moderadamente à escandalosa conivência do puritanismo anglicano com o capitalismo e seu respectivo 

imperialismo; a componente religiosa, aliás, era fundamental num programa como o do grupo pré-rafaelita, 

visando recuperar por meio da arte a eticidade e religiosidade intrínsecas do trabalho”.  
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174). Acresce-se a isso o fato de a autoridade do artesão medieval relacionar-se à religião, 

conforme observação de Richard Sennett (2008) em O artífice: 

 

A autoridade do artífice medieval repousava no fato de ser cristão. Desde 

suas origens, o cristianismo primitivo abraçou a dignidade do artífice. Era 

importante tanto para teólogos quanto para o leigo que Cristo fosse filho de 

um carpinteiro, servindo as origens humildes de Deus para mandar um sinal 

sobre a universalidade dessa mensagem. [...] A religião abraçou o trabalho 

do artífice, além disso, porque esse labor podia fazer frente à propensão 

humana para a autodestruição. Como no hino a Hefesto, o trabalho artesanal 

parecia pacífico e produtivo. Por este motivo é que surgiram na Idade Média 

outros artífices santos. Na Bretanha anglo-saxônica, por exemplo, os santos 

Dunstan e Ethelwold trabalhavam o metal, sendo venerados por sua tranquila 

industriosidade (SENNETT, 2008, p. 69). 

 

 Neste tocante, se quisermos entender a defesa da recuperação das habilidades e 

personalidade do artífice deste passado medieval idílico, precisaremos ter em mente o quadro 

real do desenvolvimento histórico-social da genericidade humana no âmbito do ser social, que 

já nos mostra, que de maneira nenhuma podemos considerar – como sabiamente nos diz 

Lukács (2013, p. 492) – “[...] o mundo dos fenômenos como produto simples, passivo, do 

desdobramento da essência, mas que, muito antes, essa inter-relação essência e fenômeno 

constitui um dos fundamentos reais mais importantes da desigualdade, da contraditoriedade 

no desenvolvimento social”.  

 Pois bem, apontamos com Marx (2015), Lukács (2013) e Vigotski (2001), que não há 

nenhuma subjetividade que não seja fundamentalmente social, posto que qualquer 

“personalidade humana só pode surgir, desdobrar e definhar num campo de ação histórico-

social concreto e específico” (LUKÁCS, 2013, p. 588). Portanto, o “desenvolvimento da 

personalidade também depende de muitas maneiras da formação superior de cada uma das 

capacidades” (Ibid., Ibidem.). Com efeito, a formação simultaneamente objetiva e subjetiva da 

personalidade do artífice enquanto subjetividade humana singular, mediante influências e 

vigências concretas do metabolismo histórico-social, com toda sua problemática, é uma 

categoria social.  

 De fato, também não podemos esquecer que, “[...] para o cristianismo dominante na 

Europa, o passado igualmente figurava como estado ideal, que já desde os mitos gregos de 

modo algum o futuro, mas o passado vigorava como modelo para a ação no presente” 

(LUKÁCS, 2013, p. 518). De tal modo que, já nesta fundamentação ideológica encontramos a 

propensão de atribuir ao passado uma superioridade moral-espiritual.  
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 Não negligenciamos, portanto, o fato de que as corporações artesanais que 

sobreviveram na Inglaterra do século XIX há tempos encontravam-se em franco declínio, 

também devido as contínuas políticas impostas pelo mercado para minimizar o controle por 

elas exercido nas relações sociais de produção e reprodução do próprio trabalho. Inferimos, 

ainda que a proposta ruskiniana de restabelecimento das corporações de ofício, muito mais 

como um modo de gestão de trabalho cooperativo ao invés das rígidas hierarquias do trabalho 

nas fábricas britânicas daquele período – ainda hoje proposta global de muitos intelectuais e 

empresários dos mais diversos setores124 – não toca de fato na questão da problemática do 

trabalho na sociabilidade do capital, embora em certos momentos dialogue com a necessidade 

da integridade dos valores humanos. 

 Mas, se nas críticas de John Ruskin predominavam uma visão de mundo romântica 

orientada a restabelecer as normas morais, religiosas e estéticas que o capitalismo destruíra. 

Por outro lado, as críticas tecidas por William Morris, posteriormente a sua adesão ao 

socialismo, cujo “romantismo se torna utópico/revolucionário: já não aspira a uma volta ao 

passado, mas sim a um ‘passeio’ pelo passado em direção ao futuro” (LÖWY; KONDER, 

2019, p. 12).  

 Nas palavras de Michael Löwy e Leandro Konder (2019, p. 12), proferidas na 

Introdução a edição em língua portuguesa da obra Notícias de lugar nenhum, redigida por 

William Morris, e publicada em 1892, pela Kelmoscott Press125: “A nostalgia do paraíso 

perdido se investe na esperança do futuro e se transforma em energia revolucionária”. Por 

isso, quando em 1883, reconheceu no socialismo seu ideal, Morris dedica-se a uma intensa 

atividade militante. “Para começar, se inscreveu na Federação Democrática, que havia sido 

criada havia pouco e era liderada por Hyndman126. Logo foi eleito tesoureiro e membro da 

comissão executiva da organização” (LÖWY; KONDER, 2019, p. 15). Como também nos 

confirma Giulio Carlo Argan (1992): 

 

 
124 É sabido que “as cooperativas originais, criadas autonomamente pelos trabalhadores, têm um sentido 

coletivo, em oposição ao despotismo fabril e ao planejamento gerencial, sendo por isso um real instrumento de 

minimização da barbárie, de luta e ação, contra o desemprego estrutural, constituindo também num efetivo 

embrião de exercício autônomo da produção coletiva dos trabalhadores”. No entanto, na “fase capitalista de 

megafusões, os capitais denominam como “cooperativas” verdadeiros empreendimentos patronais para destruir 

direitos sociais do trabalho” (ANTUNES, 2009, p. 233-234, grifos no original). 
125 Casa editora fundada por William Morris, em 1890, que tinha como fundamento a valorização e renascimento 

da arte tipográfica. 
126 Henry Hyndman (1842-1921) escritor e político inglês.  
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Possuía ideias políticas claras, era um socialista militante; percebia que, na 

situação da época, a questão da arte devia ser colocada como uma questão 

política, à qual deveria corresponder uma ação. Partia do pensamento de 

Ruskin, contudo, partilhando das novas ideias derivadas dos textos de Marx, 

ia além: não é muito importante que o artista (um burguês por definição), 

com um gesto de santa humildade, converta-se em operário; pelo contrário, o 

importante é que o operário se torne artista e, assim devolvendo um valor 

estético (ético-cognitivo) ao trabalho desqualificado pela indústria, faça da 

obra cotidiana uma obra de arte (ARGAN, 1992, p. 179).  

 

 Desse modo, em 1884, após perceber que Hyndman “se movia numa linha de ação que 

não correspondia à perspectiva do autor de O capital. E, às vezes, mostrava certa irritação em 

relação a Engels, aludindo, preconceituosamente, à sua condição de estrangeiro (foreigner) na 

Inglaterra” (LÖWY; KONDER, 2019, p. 16, grifos no original), William Morris entra em 

conflito com Hyndman, reconhecendo-se “próximo de Joseph Lane127, de Belfort Bax128, bem 

como de Aveling129 e de sua mulher, Eleanor130, filha de Marx. O grupo saiu da Federação, 

fundou a Liga Socialista” (Ibid., Ibidem.).  

 Cabe dizer que o grupo passa a partir de então, “a publicar um semanário intitulado 

Commonweal, que exerceu influência considerável no pensamento socialista na Inglaterra” 

(Ibid., Ibidem., grifos no original). Período em que “Morris estudava apaixonadamente as 

teorias socialistas e leu, em francês, diversos escritos de Marx (que não haviam sido ainda 

traduzidos para o inglês)” (Ibid., Ibidem., grifos no original). A originalidade de sua 

concepção do socialismo, que assimilava à sua maneira, mas com enorme lucidez, as ideias 

marxianas acerca das contradições do modo de produção capitalista, podem ser verificadas em 

seu artigo de 1894 – Como me tornei um socialista: 

 

O que entendo por socialismo é a condição da sociedade na qual não existem 

ricos nem pobres, não existem os que mandam e os que obedecem, nem os 

ociosos e os sobrecarregados de trabalho, nem os intelectuais que ficam 

doentes da cabeça e os trabalhadores manuais que ficam doentes do coração 

(MORRIS, 1894, apud LÖWY; KONDER, 2019, p. 17-18).  

   

 
127 Joseph Lane (1851-1920), membro da classe trabalhadora rural inglesa.  
128 Ernest Belfort Bax (1854-1926), jornalista, fotógrafo e escritor inglês.      
129 Edward Aveling (1849-1898), tradutor inglês. Um dos primeiros tradutores d’O capital para a língua inglesa.  
130 Eleanor Marx (1855-1898), jornalista, escritora, tradutora inglesa. Filha mais nova de Karl Marx.  
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 Concepção essa que aparece na Morris and Company131 – onde atuou como designer e 

artesão –, cuja proposta a partir do estabelecimento de oficinas especializadas em mobiliário e 

decoração (móveis, forrações, papéis de parede, pratarias, vidros, tapeçarias, bordados, 

cerâmicas, entre outros objetos) afirmava o trabalho artesanal como um modo de produção 

ético-estético frente a imposição do trabalho alienado para a crescente classe trabalhadora. 

Mas, ciente, pois, de que “o socialismo não se reduzia a um novo sistema de propriedade, a 

uma nova organização socioeconômica criada para substituir o capitalismo, e insistiu no fato 

de que era ‘uma teoria completa da vida humana’” (LÖWY; KONDER, 2019, p. 18). 

 Cabe aqui registar, mesmo que numa longa citação, parte das proposições de Marx e 

Engels (2007) acerca desta teoria, reproduzidas por meio do personagem Sancho132, do 

romance Dom Quichote133: 

 

Como sempre, Sancho é novamente, aqui, infeliz em seus exemplos práticos. 

Ele acha que ninguém poderia “conceber em Teu lugar tuas composições 

musicais, executar por Ti os Teus esboços de pintura. Ninguém pode 

substituir as obras de Rafael”. Mas Sancho poderia muito bem saber que não 

foi o próprio Mozart, e sim uma outra pessoa, quem criou grande parte do 

Réquiem de Mozart e foi inteiramente responsável pelo seu acabamento 

final, e que o próprio Rafael “executou” pessoalmente apenas uma parte 

ínfima de seus afrescos134. [...] Sancho imagina que Rafael tenha produzido 

as suas pinturas independentemente da divisão do trabalho vigente na Roma 

de seu tempo. [...] Rafael, tanto quanto qualquer outro artista estava 

condicionado pelos progressos técnicos da arte feitos antes dele, pela 

organização da sociedade e da divisão do trabalho em sua localidade e, 

finalmente, pela divisão do trabalho em todos os países com os quais sua 

localidade mantinha comércio. Se um indivíduo como Rafael virá a 

desenvolver seu talento é algo que depende inteiramente da procura, que, por 

sua vez, depende da divisão do trabalho e das condições de formação dos 

homens que dela resultam (MARX; ENGELS, 2007, p. 380, grifos no 

original).  

 

 
131 Fundada em 1861 como Morris, Marshall, Faulkner & Company, a princípio produzia objetos em 

colaboração com alguns de seus amigos, os pré-rafaelitas, Dante Gabriel Rossetti (1828-1882), Edward Burne-

Jones (1833-1898) e Ford Madox Brown (1821-1893). Em 1875, com a sociedade original desfeita, Morris altera 

o nome para Morris and Company, que permaneceu atuante até 1940 (SPINELLI, 2017).  
132 Em alusão a Max Stirner (1806-1856), que negligenciava, assim como os outros neohegelianos, justamente 

aquilo que subsume o ser social a determinadas relações e modos de atividade, a saber, a divisão do trabalho, a 

produção material e o intercâmbio material. 
133 Redigido, entre 1605 e 1615, por Miguel de Cervantes (1547-1616).  
134 O Réquiem, após a morte de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), foi concluído pelo seu discípulo 

Süsmeyer, assim como Rafael Sanzio (1483-1520), executou seus afrescos com a colaboração de seus discípulos.  
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 Portanto, neste projeto, Morris demonstrava que, o desenvolvimento das forças 

produtivas se imbricam ao surgimento constante de novas necessidades do ser social, ou seja, 

efetivamente a apropriação das objetivações humanas, como as estéticas-éticas, técnicas-

científicas, presentes no desenvolvimento daquelas atividades de trabalho, possibilitaria aos 

trabalhadores da Morris and Company, a subjetivação de suas habilidades e capacidades.  

 Ora, como brilhantemente assinalado pelos estudos da teoria histórico-cultural 

(VIGOTSKI, 1996; 1995; 1995; 1991; LEONTIEV, 2018; 1978a; 1978b; LURIA, 2018; 

2010; 1979a), o movimento dialético deste desenvolvimento das capacidades do ser social 

correm pari passu com o exercício das atividades, em um processo funcional, que assentado 

nas condições materiais historicamente determinadas retroage em novas possibilidades de 

transformação da realidade objetiva pelo ser social. 

 Se, tais possibilidades de desenvolvimento das capacidades estéticas e de criação dos 

trabalhadores da Morris and Company, achavam-se como todo desenvolvimento das 

capacidades do ser social – numa unidade dialética com as necessidades constituídas em 

comunhão com a concretude histórica – o processo de trabalho criativo ainda que caminhasse 

por projetos distintos da produção industrial em série, não se desterrou da criação de valor de 

troca. Ou seja, os objetos produzidos pelos trabalhadores da Morris and Company não 

conseguiram ir contra as leis implacáveis da produção e reprodução capitalista. E aí 

justamente neste ponto, tornaram-se objetos para o mercado consumidor burguês.  

 “Portanto, o enigma do fetiche do dinheiro não é mais que o enigma do fetiche da 

mercadoria, que agora se torna visível e ofusca a visão” (MARX, 2017, p. 167). Como nos 

afirma José Arthur Giannotti (2017, p. 65): “O fetichismo não é uma determinação indutiva, 

nem uma hipótese a ser verificada empiricamente. Por certo se percebe que a mercadoria 

opera no mercado como se fosse dotada de energia própria”.  

 

O caráter misterioso da forma-mercadoria consiste, portanto, simplesmente 

no fato de que ela reflete aos homens os caracteres sociais de seu próprio 

trabalho como caracteres objetivos dos próprios produtos do trabalho, como 

propriedades sociais que são naturais a essas coisas e, por isso, reflete 

também a relação social dos produtores com o trabalho total como uma 

relação social entre os objetos, existente a margem dos produtores (MARX, 

2017, p. 147).  

 

  Neste sentido, os produtos materiais e imateriais das atividades de trabalho 

desenvolvidas pelo conjunto de oficinas da Morris and Company transmutam-se, como que 
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por sua própria natureza, em valores de troca. Assim, é necessário reforçarmos com a 

advertência de Ronaldo Rosas Reis (2004, p. 234, grifos no original), que “a capacidade da 

burguesia de absorver e neutralizar as contestações ao seu estatuto decorre da igual 

capacidade de adaptar o seu telos às novas demandas geradas nas relações sociais de 

produção”. 

 “Com efeito, da empresa de Morris deriva o modern style, que se difundirá 

rapidamente na Europa e nos Estados Unidos, em todos os níveis sociais: com o nome de Art 

Nouveau na França; Jugendstil, na Europa central; Liberty, na Itália” (ARGAN, 1992, p. 182, 

grifos no original). E, pela maneira como se propagaram tais desdobramentos estéticos 

podemos inferir como Carlo Argan (1992, p. 199), que essa verdadeira “moda”, ao gosto da 

burguesia moderna, penetra como fator de obsolescência e substituição de produtos em todas 

as classes sociais: 

 

A alta burguesia possui os arquétipos, trabalhados por artistas e artesãos 

qualificados em materiais nobres; a média e a pequena burguesia consomem 

produtos do mesmo tipo, mas banalizados pelos processos repetitivos da 

produção industrial e pela qualidade inferior dos materiais. Apresenta-se 

como estilo “moderno”, isto é, de “moda”. Como a indústria acelera o tempo 

da produção, é preciso acelerar o tempo do consumo e da substituição 

(ARGAN, 1992, p. 199, grifos no original).  

 

 Ora citemos que é bem este o contexto da “Paris de Baudelaire”: múltiplas 

problemáticas inerentes ao sistema metabólico do capital – anteriormente apontadas na 

Inglaterra de Morris – ambas, agora impregnadas pelo estilo “moderno” da Art Nouveau em 

ambientes com temáticas naturalistas, nos motivos derivados da arte japonesa, nas curvas, nos 

espirais e sinuosidades, na ornamentação urbana, que “irrompe-se ao se iniciar o subúrbio das 

fábricas e dos intermináveis guetos da habitação operária” (ARGAN, 1992, p. 202).  

 Walter Benjamin (1892-1940) ilustra esta tensão no interior da sociedade capitalista, 

entre a ideologia da produção e a ideologia do consumo, quando apresenta-nos o flâneur, 

como denominou Charles Baudelaire (1821-1867) –, que como um abandonado na multidão, 

partilha a situação da mercadoria, que o penetra como um narcótico e o indeniza por muitas 

humilhações, ainda que não esteja consciente desta situação particular: 

 

Se a mercadoria tivesse uma alma – com a qual Marx, ocasionalmente, faz 

graça –, esta seria a mais plena de empatia já encontrada no reino das almas, 

pois deveria procurar em cada um o comprador a cuja mão e a cuja morada 
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se ajustar. Ora, essa empatia é a própria essência da ebriedade à qual o 

flâneur se abandona na multidão (BENJAMIN, 1989, p. 52, grifos no 

original).  

 

 Por isso, nesta passagem do século XIX para o século XX, a mercadoria traz consigo o 

desejo imperativo de aplacar a distância entre as designadas “artes maiores” e as “artes 

aplicadas e decorativas”, justamente para instaurar-se como gosto hegemônico, mas 

explicitamente moderno e cosmopolita. Para tanto, emprega ainda o trabalho do artista, que 

agora, literalmente, representa um papel.  

 

O artista-personagem tem uma razão própria de ser: ele encarna a vocação 

artística que a rica burguesia industrial tem a certeza de possuir, mas ao 

mesmo tempo de precisar, a contragosto, sacrificar ao imperativo categórico 

dos negócios. Os artistas de fama explícita geralmente se declaram 

contrários à burguesia capitalista, não mais por razões ideológicas, e sim 

porque suas belas almas são perturbadas pelo materialismo dos negócios, 

sendo a própria burguesia que os quer antiburgueses, um pouco por 

complexo de culpa, um pouco por lhe parecer cômodo delegar aos artistas as 

coisas do “espírito”, das quais não dispõe de tempo para se ocupar 

(ARGAN, 1992, p. 208; 212). 

 

 Notamos isto desde o próprio exemplo do Arts and Crafts Movement, que enquanto 

movimento artístico de estetização da vida cotidiana, mas sob o regime da propriedade 

privada, em grande medida acabara por contribuir à ideologia hegemônica: o acúmulo de 

dinheiro para comprar aquilo que esteja fora do trabalho criador da sociedade burguesa.  

 E não podemos desconsiderar o quanto isso favoreceu o florescimento da concepção 

da cerâmica de ateliê ou de estúdio, onde o trabalho artesanal com a cerâmica passa a ser 

desempenhado pelo “artista-artesão” – ou “artista de cerâmica” –, que, geralmente, envolto 

em todas as etapas da produção de objetos utilitários ou decorativos em cerâmica, trabalha 

sozinho ou em um pequeno grupo, produzindo peças em pequenas quantidades (LEACH, 

1981). Podemos chegar a desconfiar, então, que embora autoproclamado em referências 

populares, a cerâmica de estúdio traduz-se em um trabalho artesanal produzido com 

exclusividade por um artista para uma pequena burguesia.  

 Se no princípio deste movimento, por trabalhar com um material classificado – nos 

cânones da história da arte europeia – como pouco nobre, artesãos-artistas, como por 
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exemplo, Bernard Leach (1887-1979)135, ao lado de Hamada Shoji (1894-1978)136, 

atravessaram percalços em termos econômicos na Leach Pottery137, especialmente pela 

aversão aquilo que não estava na “moda”, a apropriação de atributos imaginários sobre a 

natureza e a vida cotidiana ainda não corrompida pela modernidade industrial, tais como a do 

Extremo-Oriente, quando projetados e propagados em uma estética de “estilo de vida 

autêntico”, difundiu o movimento com as premissas de senso crítico dos artesãos-artistas para 

com o próprio trabalho, reclamando ainda a formação de critérios tanto para o ensino quanto 

para o ofício da cerâmica.  

 Quase que independente das variações deste ensino e ofício cerâmicos, é inconteste o 

lugar que Leach ocupa na história da cerâmica do século XX, principalmente devido a sua 

influência na estética da cerâmica utilitária. Graças à publicação de seu primeiro livro, A 

potter's book, em 1940, aos seus outros escritos e palestras sobre a produção e o significado 

da cerâmica, ou ainda por suas aulas para artistas-ceramistas.  

 

No Ocidente, Leach tem sido o principal interlocutor da estética japonesa. 

No Oriente, ele foi creditado por ter visto mais profundamente a cultura do 

Japão do que qualquer ocidental desde Lafcadio Hearn138, por estar 

sintonizado de alguma maneira poderosa com o país e o povo (WAAL, p. 

335, tradução nossa).   

 

 Mas, cabe registrar aqui a crítica de Edmund de Waal (1997), acerca da comumente 

difusão da concepção estética de um “homo orientalis”, por “natureza” mística e preocupada 

com grandes ideias, uma exótica e agradável polaridade entre o Oriente e o Ocidente, 

vocabulário introduzido e corrente na cerâmica de estúdio. 

 

A autoridade de Leach no Ocidente foi construída em torno da história 

mítica de seu conhecimento e insights sobre o Japão, de seu aprendizado na 

escola Kenzan e de sua absorção “natural” na vida japonesa. Foi uma 

história que ele construiu, com histórias acumuladas em seu significado ao 

longo do tempo, enquanto os críticos ocidentais repetiam as histórias 

 
135 Ceramista e gravurista britânico. Considerado por muitos como o fundador da cerâmica de estúdio britânica. 

Ao lado do principal idealizador, Yanagi Muneyoshi (1889-1961), mais conhecido como Soetsu, e de Hamada 

Shoji, Bernard Leach contribuiu para o desenvolvimento do Movimento Mingei de artesanato japonês.  
136 Ceramista japonês, com influência significativa na cerâmica de estúdio do século XX e no desenvolvimento 

do Movimento Mingei. 
137 Fundada em 1920 por Bernard Leach e Shoji Hamada, a Leach Pottery, em St Ives, Corwall, está entre os 

estúdios de cerâmica mais respeitados e influentes do mundo. O Leach Pottery Studio, Museum e Gallery 

continuam a desenvolver o legado de Bernard Leach (LEACH POTTERY, s.d., s.p., tradução nossa). 
138 Patrick Lafcadio Hearn (1850-1904), escritor e jornalista grego, que adotou a cidadania japonesa. Conhecido 

por escrever livros sobre o Japão, é especificamente popular entre os japoneses por seus contos-de-fada.  
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“Ceramista japonês de St Ives” ad infinitum. Desde sua chegada à Inglaterra 

em 1920 e o estabelecimento de um estúdio de cerâmica em St Ives, Leach 

usou referências a Yanagi como a pedra de toque para relatos de sua vida 

japonesa. No catálogo publicado para a exposição de Leach na Galeria 

Cotswold, em 1923, por exemplo, o depoimento de Yanagi sobre o insight 

de Leach é amplamente utilizado, atribuído a “um contemporâneo” (WAAL, 

1997, p. 355, grifos no original, tradução nossa). 

 

 Ainda que, entre as afinidades ou divergências de artistas ceramistas, a autoridade de 

Leach enquanto interlocutor dos valores e conceitos dos artesãos japoneses seja questionada, 

o fato é que nos anos subsequentes a Segunda Guerra (1939-1945), as ressonâncias de suas 

ideias – entre elas a do trabalho manual como um caminho a que chamava de “casamento 

entre o Oriente e o Ocidente” (WALL, 1997, p. 361, tradução nossa) – ao reverberarem no 

novo centro cultural hegemônico – Estados Unidos da América – também ressoaram na 

cerâmica de estúdio do Brasil, especialmente após a década de 1980. 

 Em relação a cidade do Rio de Janeiro, – local da Oficina de Cerâmica do IBC –, 

compete destacar que, o expressivo aumento no número de ateliês seguidores destes preceitos 

técnicos e estilísticos da cerâmica japonesa139, na produção de utilitários modificou 

sobremaneira o modus operandi desta atividade. Em entrevista, Sylvia Goyanna (2001) nos 

esclarece este contexto: 

 

Quando montei o meu ateliê ao retornar de Londres, no início da década de 

80, Clara Fonseca e Alice Felzenswald haviam acabado de se estabelecer. 

Como eu, ambas estudaram fora e trouxeram consigo os conceitos e ideias 

de Leach. Isso se refletiu no ensino e na produção. Até então, quase 

exclusivamente, as cerâmicas eram executadas em maiólica e terracota 

segundo a tradição portuguesa e mediterrânea. Hoje pode-se perceber que a 

cerâmica utilitária carioca produzida em ateliê incorporou ao seu vocabulário 

formal e cromático aspectos e procedimentos de queima da tradição 

japonesa. No ensino, essa tradição oriental (via Leach) se disseminou, pois 

os ateliês da década de 80 geraram filhotes e se multiplicaram. Certamente 

contribui para isso a pouca opção de cursos nas universidades. Durante esse 

período, por exemplo, duas das instituições mais respeitadas tanto na arte – 

EBA da UFRJ – como no design – ESDI da UERJ – não ofereciam e ainda 

 
139 Tipo de cerâmica fabricada segundo técnicas específicas que foram desenvolvidas no Japão. Umas das 

principais técnicas que distingue a cerâmica japonesa é a queima a alta temperatura (acima de 1200º C), 

possibilitada pelo uso de fornos com uma estrutura e arquitetura particulares, denominados de anagama e 

noborigama，introduzidos no Japão no século III e no século XVII respectivamente. No Brasil, antes da 

Segunda Guerra, as cerâmicas queimadas a alta temperatura eram majoritariamente de importação europeia. 

Outras características que distinguem a cerâmica japonesa são forma, cor e decoração. No entanto, estas variam 

conforme a época e a região do Japão. Visto que cada região possui argilas e minerais distintos, o produto final 

também se diferencia. Contudo, existem alguns estilos principais que se expandiram por várias épocas e regiões. 

É o que chamamos de cerâmica tradicional japonesa (MORAIS, 2010, p. 34-35). 
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não oferecem possibilidades de se trabalhar com o medium cerâmico, com 

exceção do curto tempo em que Celeida Tostes dirigiu o Ateliê de Cerâmica 

da EBA (GOYANNA, 2001, s.p., grifos nossos).  

 

 A alusão de Sylvia Goyanna a esta influência inglesa na formação de artistas-

ceramistas, assim como a justificativa pela seleção da linguagem contemporânea da cerâmica 

no Projeto Oficina IBC-Cerâmica permite-nos afirmar que, a composição do ateliê de 

cerâmica do Instituto Benjamin Constant seguiu tais preceitos.  

 

A cerâmica oferece um enorme leque de possibilidades. Escolhemos 

trabalhar nesta oficina com uma linguagem contemporânea da cerâmica, 

fundamentada na experiência que Clara Fonseca, coordenadora da oficina, 

presenciou na Inglaterra onde estudou, o salto revolucionário da cerâmica 

contemporânea nos anos 70. Nesta ocasião, o ceramista Bernard Leach 

trouxe do Japão uma tecnologia mais avançada da cerâmica, implantou o 

movimento do “Estúdio Cerâmico” que privilegiava a cerâmica de alta 

temperatura, fabricada em pequena escala, feita a mão e no torno. Ele 

incentivou a cerâmica utilitária e decorativa com base na filosofia, na 

tradição e valores orientais elevando a cerâmica artesanal ao patamar que 

hoje ocupa lugar nas galerias e museus de toda Europa (OFICINA IBC-

CERÂMICA, s.d., p. 15).  

 

 Para encerrar falta-nos fazer duas observações a respeito desta constituição da Oficina 

de Cerâmica no IBC. A primeira, a aproximação, em outubro de 2001, de Clara Fonseca com 

os estudantes do Instituto, a partir do convite da Associação dos Ceramistas do Rio de Janeiro 

(ACE-Rio)140 para a exposição Cerâmica Tátil, que ao transgredir a vigência hegemônica dos 

espaços expositivos acerca do toque, possibilitou uma experiência háptica para além da 

percepção estética visual.  

 É sabido que a acessibilidade em diferentes espaços expositivos por pessoas cegas ou 

por pessoas com baixa visão, ou ainda por pessoas surdocegas, envolve entre outros fatores, a 

questão da acessibilidade física a estes e nestes locais (pisos podotáteis141, sinalização sonora 

e/ou transcritas em Braille etc.), as informações acerca das obras expostas, sejam estas 

 
140 Fundada por artistas ceramistas em 1986, com o objetivo de formação no ofício da cerâmica, bem como, a 

troca de informações entre estes profissionais. Clara Fonseca esteve à frente de sua presidência por um período 

(FONSECA, 1989). Encerrou suas atividades em 08 de novembro 2005 (BERNARDINELLO; SANT’ANNA, 

2014).  
141 São faixas em alto-relevo fixadas no chão para fornecer auxílio, majoritariamente, à locomoção de pessoas 

cegas ou com baixa visão. Considera-se o desenho universal deste produto, expressando uma linguagem 

simbólica onde quer que se encontre. É de suma importância que sua instalação atente à usabilidade pelas 

pessoas, evitando em guiá-las para áreas sem saída ou que possam lhes oferecer perigo. Por isso, qualquer 

obstáculo, como por exemplo, portas de elevadores, escritórios, banheiros, escadas, catracas, entre outros, deve 

ser devidamente sinalizado com o piso podotátil de alerta.   
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transcritas em Braille, em caracteres ampliados, em audioguias, ou em outras formas de 

comunicação com a presença de um guia-intérprete142, por exemplo. Mas, especialmente, o 

acesso às obras por meio do tato, como já sinalizado por pesquisadores, como Amanda Tojal 

(2010), Viviane Sarraf (2010; 2008), Regina Cohen (2010), Maria Clara de Almeida; Felipe 

Carijó e Virgínia Kastrup (2018), entre outros. O acesso à experiência estética tátil “é um 

ponto incontornável”, como nos diz Virgínia Kastrup (2018, p. 103), posto que, “é o único 

meio de as pessoas com deficiência visual terem acesso direto às obras. Em função do 

surgimento e da oferta de programas interessantes, aos poucos vai ocorrendo a produção do 

desejo e a formação desse público”.  

 Todavia, ainda neste quesito, o acesso tátil não garante, por si mesmo, o acesso 

estético, pois, é mister considerar se as obras disponibilizadas ao toque permitem uma 

apreciação tátil, já que, muitas vezes, nas iniciativas inclusivas nos diferentes espaços 

expositivos ou mesmo em outros locais, como nos livros didáticos, por exemplo, costuma-se 

oferecer obras que o tato, enquanto sistema perceptivo, nem sempre é capaz de apreender. 

“Na verdade, muitas dessas obras e adaptações, por desconsiderarem o funcionamento próprio 

do sistema tátil (muitas vezes tomando-o, equivocadamente, como análogo ao da visão), 

acabam por retirar as próprias condições de uma percepção dotada de sentido estético” 

(ALMEIDA; CARIJÓ; KASTRUP, 2018, p. 153). 

 Neste sentido, os questionamentos sobre a acessibilidade estética por meio da 

experiência tátil fizeram aflorar em Clara Fonseca a iniciativa de construir um espaço 

dialógico das pessoas cegas, pessoas com baixa visão e pessoas surdocegas com a arte 

cerâmica, dando origem ao projeto de ateliê de arte cerâmica voltado para os educandos do 

Instituto Benjamin Constant (OFICINA IBC-CERÂMICA, s.d., p. 12). Ali, crendo no 

potencial deste encontro – arte e seres sociais – como um dos caminhos possíveis ao 

desenvolvimento das capacidades efetivamente humanas, colocou-se em questão a arte na 

cotidianidade.  

 Desse modo, já no primeiro ano de trabalho (2003), a estrutura física da sala, 

inicialmente disponibilizada pelo IBC para o desenvolvimento das atividades com a cerâmica, 

 
142 Profissional capacitado para auxiliar a pessoa com surdocegueira tanto em sua locomoção, por meio das 

técnicas de guia vidente, quanto em sua sociabilização e comunicação por meio das formas de comunicação 

utilizadas pelas pessoas surdocegas, tais como, o Tadoma (em que a pessoa surdocega coloca o polegar na boca 

do falante e os dedos ao longo do queixo, na garganta ou na região abaixo da linha do queixo, para pegar as 

vibrações da garganta do falante), a fala ampliada, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) em campo reduzido, 

a LIBRAS tátil, o Braille tátil, a escrita na parte sensível do corpo, a audiodescrição ou a descrição tátil (no caso 

da pessoa surdocega total).  



217 

 

não comportou o crescimento do número de educandos interessados, o que acabou por 

conduzir, logo em 2004, ao Concurso de Projetos do Programa Petrobras Fome-Zero143, 

almejando-se obter os recursos financeiros necessários tanto à ampliação e à adequação de um 

espaço específico ao trabalho com a cerâmica quanto à admissão de um contingente maior de 

profissionais. Cabe destacar que a Caixa Escolar do Instituto Benjamin Constant (CEIBC)144, 

apresentou-se como a proponente deste Projeto ao Programa Petrobras Fome-Zero. 

 Embora selecionado, “o Projeto IBC-Cerâmica aguardou um ano e meio na Carteira de 

Projetos145 da Petrobras até que fosse contemplado pela parceria com a Sociedade Fluminense 

de Energia (SFE)”. Possibilitando, então, em abril de 2006, a implantação da estrutura física 

do espaço da Oficina de Cerâmica do Instituto Benjamin Constant, a partir da “aquisição de 

equipamentos e materiais inerentes a produção da cerâmica artística, bem como, a ampliação 

da equipe de instrutores ceramistas146 e a elaboração de material didático e de apoio às 

atividades da Oficina” (BERNARDINELLO; SANT’ANNA, 2014, p. 165); (OFICINA IBC-

CERÂMICA, s.d., p. 12).  

 Em sendo um ateliê coletivo, a Oficina agora passa a contar com um espaço amplo e 

arejado, com janelas e portas largas. Além da separação em quatro ambientes específicos: 

modelagem, esmaltação e queimas, exposição permanente dos trabalhos147 e planejamento das 

 
143 Lançado em 2003, em parceria com o então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

– extinto pelo governo que se inicia em 2019 – o programa tinha como iniciativa fomentar e financiar projetos 

sociais, cujo objetivo centrava-se, grosso modo, na redução das desigualdades sociais. Segundo Kátia Campos 

(2006, p. 15) que integrou a pasta do MDS, entre os anos de 2004 a 2007; “Por meio de um processo de seleção 

pública, a empresa escolhe projetos adequados às linhas de atuação do Fome Zero que priorizam a educação e 

qualificação profissional, geração de trabalho, emprego e renda, garantia dos direitos da criança e do 

adolescente, empreendimentos sociais e voluntariado”. Cabe salientar que, a atual Secretária Especial do 

Desenvolvimento Social, herdeira das atribuições do antigo MDS não disponibiliza mais em sua página as 

informações referentes ao Programa Petrobrás Fome Zero.  
144 A Caixa Escolar do Instituto Benjamin Constant foi criada em 17 de junho de 1966, com o intuito de apoiar as 

ações educacionais desenvolvidas pelo IBC, tendo seu regimento interno publicado em 07 de outubro de 1971, 

sendo atualizado e ampliado em 1997. No ano de 2018, conforme informações disponibilizadas na página 

eletrônica do Instituto, o regimento da Caixa Escolar do IBC encontra-se em fase de alteração (INSTITUTO 

BENJAMIN CONSTANT, 2018, s.p.). 
145 “As propostas de projetos sociais que não obtiveram patrocínio por conta do limite de recursos destinados ao 

processo seletivo do Programa Petrobras Fome Zero integram a Carteira de Projetos da Rede Petrobras de 

Responsabilidade Social, onde recebem um selo, recomendando seu patrocínio a empresas fornecedoras ou 

parceiras da Petrobras, que pretende, assim, consolidar uma cultura de responsabilidade social no meio 

empresarial” (BERNARDINELLO; SANT’ANNA, 2014, p. 165). 
146 A equipe coordenada por Clara Fonseca, até 2009 contava com um total de sete profissionais, assim 

distribuídos: um assistente de coordenação (bacharel em administração de empresas), quatro instrutores (um 

bacharel em ciências naturais, dois bacharéis em psicologia e um arquiteto e restaurador), um técnico (ensino 

médio técnico) e um sistematizador (licenciado em educação artística). 
147 Em 2015, uma parte deste ambiente de exposição permanente fora dividido e transformado em sala de aula 

para o Curso Técnico em Massoterapia, em parceria com o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ).  
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aulas. É importante esclarecer que, devido a necessidade de instalação definitiva de alguns 

equipamentos, como os fornos, a maromba148 e a extrusora149, por exemplo, estes quatro 

ambientes foram projetados atentando-se à garantia de segurança das pessoas que por ali 

circulam.   

 Desse modo, ao entrar na Oficina, à esquerda, existe uma bancada de cimento para 

acomodar bolsas e mochilas. Cabe registrar que, por segurança, os educandos são orientados a 

guardar seus respectivos materiais de uso pessoal, inclusive suas bengalas em cima desta 

bancada, já que para a circulação no espaço interno da Oficina não são utilizadas150. Na 

parede atrás desta bancada estão instalados os extintores de incêndio e abaixo, as massas 

cerâmicas151 para o trabalho (Imagem 1). 

 

Imagem 1 – Entrada da Oficina de Cerâmica do IBC 

 
                                              Fonte: Arquivo Pessoal 

 
148 Equipamento utilizado para reciclar a argila. É semelhante a um moedor de carne de tamanho grande.  
149 Fixada na parede, é um tubo com uma alavanca, com um bocal ao fundo. Emprega o mesmo princípio de uma 

seringa, onde a massa cerâmica é colocada dentro do tubo, pressionada manualmente com o auxílio da alavanca. 

Ao passar pelo bocal com matriz ou desenhos diferentes, como círculos, retângulos, entre outros, a extrusora 

produz formas tubulares de qualquer comprimento.  
150 Nas primeiras semanas de atividade na Oficina de Cerâmica, ou enquanto for necessário, o educando terá 

orientações das técnicas de autoproteção, isto é, para o uso do próprio corpo enquanto recurso de proteção e 

segurança (proteção superior, proteção inferior, rastreamento com a mão, enquadramento e tomada de direção). 

Já para uma locomoção com segurança e independência no espaço externo ao da Oficina, o educando, conforme 

disponibilidade de vagas, poderá frequentar o atendimento individualizado de orientação e mobilidade, oferecido 

pela Divisão de Reabilitação, Preparação para o Trabalho e Encaminhamento Profissional, ministrado por 

professores especializados nas técnicas específicas de proteção, orientação e mobilidade.  
151 Diferentes tipos mais comuns de argila para a produção, tais como, porcelana e terracota.  
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 No ambiente de esmaltação e queimas, à esquerda encontram-se três estantes de aço 

com cinco prateleiras cada para acondicionar os materiais inerentes aos processos de 

acabamento e esmaltação das peças (barbotinas152, engobes153 e esmalte transparente154), as 

ferramentas para este processo (pinça em aço inox, peneiras, jarras, bacias e baldes de 

plástico, óculos e máscaras de proteção, colheres de madeira, pincéis, esponjas e panos), 

alguns dos trabalhos participantes de mostras e exposições anteriores e as peças que aguardam 

pelos processos de queimas e esmaltação (Imagem 2).  

 

Imagem 2 – Ambiente para esmaltação e queimas na Oficina de Cerâmica do IBC                                      

   
               Fonte: Arquivo Pessoal 

 
 

 Ainda neste ambiente de esmaltação, à direita estão instalados os dois fornos de 

cerâmica elétricos. À frente uma ampla janela, com uma bancada de cimento e à esquerda, um 

tanque em aço inox com caixa de decantação (Imagem 3). 

 

 

 
152 Argila líquida cremosa, usada na colagem de partes das peças ainda úmidas. Deve ser feita com a mesma 

massa cerâmica empregada na modelagem, para se obter o mesmo coeficiente de retração na queima da peça.  
153 Argila líquida com consistência cremosa, usada para pintar a superfície de outra argila. Pode ser de cor 

natural da argila, ou preparada acrescentando-se óxidos minerais ou corantes a uma argila de cor clara.  
154 Também chamados vidrados. No caso da OCIBC, sem adição de chumbo, específico para o uso em peças 

utilitárias. 
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Imagem 3 – Ambiente para esmaltação e queimas na Oficina de Cerâmica do IBC                                      

 
                  Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 No ambiente de modelagem, à esquerda duas estantes com seis prateleiras cada 

expõem peças desenvolvidas pelos educandos nos projetos da Oficina. À direita, duas mesas 

retangulares de madeira em fórmica com quatro cadeiras cada, intercaladas por duas estantes 

de aço com quatro prateleiras cada para armazenar as ferramentas necessárias à modelagem 

em argila, tais como, estecas para furar e arranhar, estecas em madeira para acabamento e 

modelagem, ferramentas em madeira, aço inox e silicone para alisar e raspar, diferentes 

objetos e tecidos para se obter texturas, réguas em aço e madeira, colheres de pau, pincéis de 

diferentes tamanhos e espessuras, bonecos articulados de madeira, diferentes objetos em 

cerâmica utilizados para modelos. Abaixo da estante, materiais inerentes aos processos de 

acabamento e esmaltação das peças. À esquerda três estantes em aço com seis prateleiras cada 

– com nomes dos alunos manuscritos à tinta em caracteres ampliados – para acondicionar 

peças em processo de produção pelos educandos (Imagem 4).  

 

 

 

 

 

 

 



221 

 

Imagem 4 – Ambiente para modelagem na Oficina de Cerâmica do IBC 

 
                       Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 Do lado esquerdo, uma bancada de cimento em formato de L, abaixo, os materiais 

também usados neste processo de modelagem, tais como, esponjas, jornais e bases circulares 

de madeira.  Em cima desta bancada – e seguindo sua forma em L – cinco estantes de aço 

com três prateleiras cada com peças expostas e outros materiais necessários às atividades com 

a cerâmica, como por exemplo, rolos de PVC e madeira, ripas de madeira de diferentes 

espessuras, fios de náilon e pedaços de lonas. Na parede, à direita, a extrusora, à frente desta 

no chão, a maromba e ao fundo uma janela ampla (Imagem 5).  

                                                              

Imagem 5 – Ambiente para modelagem na Oficina de Cerâmica do IBC 

 
                           Fonte: Arquivo Pessoal  
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 À esquerda, dois tanques em aço inox com caixas de decantação. Outra janela ampla, 

dois tornos elétricos com duas cadeiras, três estantes de aço com seis prateleiras cada – com 

nomes dos alunos manuscritos à tinta em caracteres ampliados – para acondicionar peças em 

processo de produção ou já finalizadas pelos educandos. Uma mesa retangular de madeira em 

fórmica com quatro cadeiras (Imagem 6). 

 

Imagem 6 – Ambiente para modelagem na Oficina de Cerâmica do IBC 

 
               Fonte: Arquivo Pessoal 
 

 No ambiente de exposição permanente, à direita uma mesa de madeira retangular, com 

vasos, bustos e azulejos. Um suporte retangular de madeira de cor preta, seguido de três 

estantes de aço com seis prateleiras cada, expõem diferentes peças desenvolvidas ao longo da 

existência da Oficina. À esquerda, uma estante de madeira também apresenta os trabalhos de 

educandos e ex-educandos da Oficina (Imagem 7).  
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Imagem 7 – Ambiente para exposição permanente dos trabalhos de educandos e ex-educandos 

da Oficina de Cerâmica do IBC  

 
                   Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 No ambiente para planejamento das atividades, ao fundo uma ampla janela, à frente, 

uma mesa circular com seis cadeiras, uma mesa com computador e impressora, uma cadeira 

giratória. À direita, um arquivo e um armário de aço para armazenar documentos e os 

materiais de escritório e secretaria, uma estante de aço com cinco prateleiras com alguns 

trabalhos em exposição, utensílios de cozinhas, tais como, garfos e facas, guardanapos e uma 

cafeteira. Abaixo da estante, um frigobar, e, à esquerda, um armário de madeira em fórmica 

para acomodar livros, apostilas, os aventais e toalhas limpos (Imagem 8). 
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Imagem 8 – Ambiente para planejamento das atividades na Oficina de Cerâmica do IBC 

 
     Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Assim, a nossa segunda observação diz respeito exatamente a implantação destes 

ambientes específicos, pois, já pela descrição acima é possível denotar que a constituição de 

um ateliê de cerâmica pressupõe a existência de uma série de materiais que vão desde as mais 

simples estecas, passando pelos tipos de argilas até um conjunto de fornos que atendam aos 

diferentes processos de queima. Neste termo, a OCIBC somente fora possível com a 

implantação no Instituto de um ateliê de cerâmica, mesmo que incipiente na variedade e 

quantidade de materiais se comparado a outros ateliês. Portanto, é sumamente relevante 

apontarmos aqui que, os patrocínios ofertados pela Petrobras, bem como, das empresas 

públicas constituintes de sua Carteira de Projetos, não englobam atitudes referentes a meros 

espontaneísmos isolados. Foram, pois, ações que possuem temporalidade e territorialidade 

histórica, isto é, ainda que discutíveis em seu caráter filantrópico-assistencialista, ou de 

marketing empresarial, apresentaram-se como projetos concretos embasados no contexto do 

governo do Partido dos Trabalhadores (PT), na primeira gestão de Lula da Silva, entre os anos 

de 2003 a 2006.  

No entanto, já no início da segunda gestão do governo Lula da Silva, entre 2007 e 

2010, o convênio com a Petrobras para a manutenção da OCIBC, ainda que com baixos custos 

econômicos, cessou definitivamente. Em nossa consideração, por ser um projeto de pouca 

evidência, ao contrário dos investimentos e destaques desta Estatal em contextos de ampla 

divulgação, como no patrocínio de filmes cinematográficos, por exemplo.  

Portanto, devemos considerar ainda que, as especificidades da articulação de um 

programa de governo neodesenvolvimentista, baseado em grande medida na conciliação de 
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classes, adotado pelo Partido dos Trabalhadores, como aponta-nos Armando Boito Júnior 

(2018), deve também ser analisado sob o prisma das relações de forças políticas (GRAMSCI, 

2000), já que cingiu simultaneamente as políticas neoliberais do “[...] grande capital 

financeiro nacional e internacional, [...] fração burguesa hegemônica [...]” (BOITO JR., 2018, 

p. 34), com a “[...] ascensão política de uma grande burguesia interna [...]” (Ibid., p. 26). 

Além do fato de que devido a sua situação de classe, o PT comportar as demandas de suas 

bases, “[...] nascido como um partido socialdemocrata de esquerda e vinculado ao movimento 

sindical [...]” desde as suas origens (Ibid., p. 48). 

Ora, assim, longe de representar aspirações socialistas, os projetos contemplados em 

concursos financiados pela Petrobras e/ou outras estatais e mesmo grupos privados, 

significaram avanços democráticos se considerarmos o desenvolvimento histórico brasileiro, 

delineado por Florestan Fernandes (1976), no clássico A revolução burguesa no Brasil, 

publicado originalmente em 1974: enquanto um país da periferia do globo, cuja “herança 

colonial” (Ibid., p. 60) baseada na “economia escravista” (Ibid., p. 75) logrou marcas 

profundas em seu desenvolvimento econômico e social, caracterizando um capitalismo 

estruturado sob a forma da dependência. 

 

Esse capitalismo não continha, porém, as mesmas características estruturais 

e funcionais do capitalismo vigente nas Nações dominantes. Era um 

capitalismo de tipo especial, montado sobre uma estrutura de mercado que 

possuía duas dimensões — uma estruturalmente heteronômica; outra com 

tendências dinâmicas autonômicas ainda em vias de integração estrutural. 

Por causa dessa dupla polarização, a esse capitalismo se poderia aplicar a 

noção de “capitalismo dependente” (FERNANDES, 1976, p. 90).  

  

Não por menos, tão logo se acomete uma crise econômica sobre o País, tão logo 

revela-se o caráter autocrático da “contra-revolução permanente” (Ibid., p. 354) da burguesia 

brasileira, que adere prontamente aos preceitos hegemônicos das políticas de austeridade 

ultraliberais. Como nas palavras de Boito Júnior (2018, p. 284): “[...] quando o campo 

neoliberal ortodoxo iniciou a sua ofensiva restauradora, a frente do neodesenvolvimentismo 

vinha se esgarçando” e “[...] a grande burguesia interna foi-se bandeando para o lado da 

oposição neoliberal” (Ibid., Ibidem), fazendo ruir o tímido efeito progressista socialdemocrata 

efetuado pelo Partido dos Trabalhadores.  

Em síntese, não apenas os projetos sociais/educacionais, como o que deu aporte à 

criação da Oficina de Cerâmica no IBC desmoronaram, mas, em suas ruínas conseguimos 
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observar o horizonte da luta de classes no Brasil, em que pese à nítida conceituação do 

elitismo oligárquico-escravista da burguesia brasileira.  

  

Os programas de transferência de renda para a população em situação 

precária, as cotas raciais e sociais nas universidades e no serviço público, a 

extensão dos direitos trabalhistas a empregadas e empregados domésticos, a 

recuperação do salário mínimo, essas e outras medidas são vistas pela alta 

classe média como uma conta que ela terá de pagar por intermédio dos 

impostos que lhe são cobrados, como uma ameaça à reserva de mercado que 

seus filhos ainda detêm nos cursos mais cobiçados das grandes universidades 

e nos cargos superiores do serviço público, como afronta aos valores da 

ideologia meritocrática – tão cara aos profissionais com diploma 

universitário –, como uma intromissão nas relações autoritárias e 

paternalistas que as famílias de classe média mantêm com seus funcionários 

domésticos e como medidas indesejáveis por possibilitar que espaços e 

instituições anteriormente reservados a alta classe média fossem “invadidos” 

por indivíduos pertencentes aos setores populares (BOITO JR., 2018, p. 216-

217, grifos no original). 

 

Assim, em conjunto à totalidade da educação brasileira, a Oficina de Cerâmica do 

IBC, em particular, expressa as mesmas nefastas condições pelas quais atravessam os espaços 

públicos e democráticos no Brasil após o “golpe jurídico-parlamentar-midiático” 

(FRIGOTTO, 2018, p. 247) desferido contra a presidenta Dilma Rousseff, em 2015. Isto é, 

vivenciamos a carência de materiais, professores e técnicos especializados, bem como, 

incertezas quanto a sua manutenção para os próximos anos, indicando claramente o espectro 

político dos quadros que assumem a direção do gerenciamento do Estado sob uma ótica 

obscurantista, ultraliberal e fundamentalista neste final da década de 2010.  

 

3.3 A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA DOS EDUCANDOS NA OFICINA DE 

CERÂMICA 

 

A mão trabalhadora, a mão animada pelos devaneios do trabalho, 

envolve-se. Vai impor à matéria pegajosa um devir de firmeza, segue 

o esquema temporal das ações que impõem um progresso. Isso porque 

ela só pensa apertando, sovando, estando ativa. Gaston Bachelard, 

[1948] 2013b 

  

 O pressuposto que partimos para o estudo da experiência estética dos educandos na 

Oficina de Cerâmica do IBC é de que ali se desenvolvem fundamentalmente atividades de 
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trabalho. Isso significa dizer que, as produções ali objetivadas – sejam em suas formas 

materiais e/ou em suas formas não materiais – contém riqueza humana acumulada por várias 

gerações precedentes, tanto daquelas que naquele espaço participaram dos processos de 

criação com a cerâmica quanto daquelas que participaram dos processos de criação e 

desenvolvimento da cerâmica em outros períodos, como apontamos sinteticamente na seção 

anterior.  

 Se, por meio das atividades especificamente humanas, como a da OCIBC, é que se 

abrem possibilidades para o desenvolvimento e à efetivação do ser social, esclarecemos de 

imediato que nem toda atividade norteia o desenvolvimento humano. Leontiev (1978a; 

1978b) ao estudar a relação de interdependência entre a atividade humana e o 

desenvolvimento do ser social apresenta-nos dois alicerces imprescindíveis a este 

entendimento. O primeiro é o de que o ser social nasce pertencente a humanidade apenas 

quanto a espécie, já que ao longo do processo de hominização desenvolveu características 

biológicas que assim o constituem. Contudo, para que o processo de humanização se constitua 

de fato, o homem-espécie, precisa alçar o homem-humano. Em suas palavras,  

 

O homem não nasce dotado das aquisições históricas da humanidade. 

Resultando estas do desenvolvimento das gerações humanas, não são 

incorporadas nem nele, nem nas suas disposições naturais, mas no mundo 

que o rodeia, nas grandes obras da cultura humana. Só apropriando-se delas 

no decurso da sua vida ele adquire propriedades e faculdades 

verdadeiramente humanas. Este processo coloca-o, por assim dizer, aos 

ombros das gerações anteriores e eleva-o muito acima do mundo animal 

(LEONTIEV, 1978a, p. 282-283).  

 

 É neste duplo movimento histórico-dialético de objetivação-apropriação da cultura, 

onde o ser social ao apropriar-se das objetivações genéricas humanas, também se humaniza, 

que Leontiev (2018) nos expõe o segundo alicerce para a compreensão do desenvolvimento 

humano a partir da atividade que o ser social exerce.  

 

Todavia, a vida, ou a atividade como um todo, não é construída 

mecanicamente a partir de tipos separados de atividades. Alguns tipos de 

atividade são os principais em um certo estágio, e são da maior importância 

para o desenvolvimento subsequente do indivíduo, e outros tipos menos 

importantes. Alguns representam o papel principal no desenvolvimento, e 

outros, um papel subsidiário. Devemos, por isso, falar da dependência do 

desenvolvimento psíquico em relação à atividade principal e não à atividade 

em geral (LEONTIEV, 2018, p. 63). 
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 Ou seja, podemos dizer que, nos períodos de desenvolvimento do ser social existe um 

“tipo principal de atividade”, cujo “desenvolvimento governa as mudanças mais importantes 

nos processos psíquicos e nos traços psicológicos da personalidade [...]” (LEONTIEV, 2018, 

p. 65). Além do mais, o critério para se estabelecer esta atividade principal não passa pelos 

“índices puramente quantitativos”, isto é, não se determina simplesmente pela frequência com 

que é encontrada “em um certo estágio do desenvolvimento”, ou ainda pela frequência de 

tempo que o ser social a ela se dedica (Ibid., Ibidem.). 

 Todavia, embora percebamos um certo caráter periódico no desenvolvimento psíquico 

do ser social, “[...] o conteúdo dos estágios, entretanto, não é, de forma alguma, independente 

das condições concretas nas quais ocorre o desenvolvimento. É dessas condições que esse 

conteúdo depende primariamente”, como nos adverte o próprio Leontiev (2018, p. 65).   

 Logo, será pela análise do conteúdo da atividade principal que poderemos 

compreender a formação do psiquismo e da subjetividade do ser social, posto que somente nas 

condições da vida concreta “de uma consciência social” objetiva é que poderá constituir-se 

uma “consciência individual” subjetiva. “O caso é que cada nova geração e cada novo 

indivíduo pertencente a uma certa geração possuem certas condições já dadas de vida, que 

produzem também o conteúdo de sua atividade possível, qualquer que seja ela” (LEONTIEV, 

2018, p. 65).  

 Nestes termos, é fundamental entender que por meio da atividade, o ser social 

dominará tanto os instrumentos materiais quanto, e principalmente, o sistema de significações 

– produzidos historicamente – que já encontra formado ao nascer. Portanto, as significações 

estão na esfera da “consciência social”, das produções histórico-culturais do gênero humano – 

constituem-se em determinadas condições histórico-sociais e, que por isso, refletem o social 

em cada um de nós – porém, ao nos apropriarmos destas significações, por meio das relações 

tecidas na atividade, transformando-as em “consciência individual”, atribuímos-lhes sentidos 

– constituindo-se em reflexos de nossas vivências pessoais – estando, assim, na esfera da 

subjetividade. Aqui reside a relevância da atividade e da fala, já que por meio da fala, 

enquanto fenômeno coletivo estritamente humano, o ser social se apropria das significações 

sociais, atribuindo-lhes sentidos pessoais (LEONTIEV, 2018; 1978a; 1978b). Por isso, como 

nos afirma Leontiev (2018): 

 



229 

 

Não chamamos todos os processos de atividade. Por esse termo designamos 

apenas aqueles processos que, realizando as relações do homem com o 

mundo, satisfazem uma necessidade especial correspondente a ele. [...] Por 

atividade, designamos os processos psicologicamente caracterizados por 

aquilo a que o processo, como um todo, se dirige (seu objeto), coincidindo 

sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar esta atividade, isto 

é, o motivo (LEONTIEV, 2018, p. 68).  

 

 Decerto, se o motivo é o que move o ser social para a satisfação de uma necessidade e 

que, na ausência de motivos e necessidades inexiste a atividade, tal como as palavras de 

Bachelard (2013b, p. 176) – reproduzidas em epígrafe – apresentaremos nesta seção, as mãos 

trabalhadoras daquele espaço, ou seja, o perfil dos educandos da OCIBC, seguido das 

propostas pedagógicas elaboradas em duas fases distintas – mas não excludentes – da Oficina, 

bem como, a descrição geral das características estéticas dos projetos de trabalho 

desenvolvidos nestes períodos, que denotam um modo próprio de produção cerâmica.  

 A primeira fase relaciona-se à implantação do ateliê em 2006, seguindo até o ano de 

2012. Já em 2013, com o processo de efetivação no quadro permanente do Instituto de três 

docentes de artes visuais, inicia-se a segunda fase da OCIBC, estendendo-se até o ano de 

2018, posto que a partir do primeiro semestre de 2019, a Oficina passa a compor o Curso 

Técnico em Artesanato ofertado pelo Instituto, requerendo, portanto, um Projeto Político 

Pedagógico, – que não analisaremos em específico na presente tese. Todavia, adiantamos que 

apesar de ilustramos a experiência estética dos educandos na OCIBC por meio de referências 

a estas duas fases, somente a noção de totalidade do processo possibilitará a ampla 

compreensão das análises aqui desenvolvidas.  

 O ponto de partida para traçarmos o perfil dos educandos nestes períodos (2006-2012 

e 2013-2018) deu-se a partir da investigação das fichas de ingresso na Oficina. Com exceção 

para o período entre 2006-2008, cuja inexistência destes registros nos remeteu à consulta dos 

Relatórios de Atividades da OCIBC. Lembramos que, o preenchimento destas fichas 

relacionava-se aos objetivos de sistematização do programa de reabilitação individual, 

tratando-se, pois, de apontamentos sobre as especificidades de cada educando. Desse modo, o 

educando era convidado a dialogá-las a partir de questões inerentes ao trabalho com a 

cerâmica. Exatamente por isso, reunimos as informações ali contidas em dados quantitativos – 

ausentes de qualquer identificação pessoal – e quando necessário, intercalamos com 

observações empíricas da pesquisadora deste estudo, que enquanto professora naquele espaço 

vivencia/vivenciou os múltiplos processos dialógicos ali desenvolvidos.  
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 Apontamos ainda que, a proposta pedagógica da primeira fase (2006-2012) encontra-

se registrada na Cartilha Projeto Oficina IBC-Cerâmica (s.d.). Os respectivos projetos 

desenvolvidos à época, por conta do especial destaque com publicações em mídia impressa e 

televisiva têm seus registros nestes canais, bem como, em arquivos da OCIBC. Por envolver 

um total de sete projetos de trabalho, selecionamos à análise da experiência estética dos 

alunos neste período, o Projeto Rio 450 anos, especialmente por ser um trabalho sob a 

coordenação de Clara Fonseca, mas com a concepção de duas das três docentes de artes 

visuais ingressantes no Instituto.  

 Já a proposta pedagógica da segunda fase (2013-2018), com respectivos projetos de 

trabalho constam em documentação referente ao planejamento anual da OCIBC, arquivadas 

naquele espaço. Para este período, destacamos o Projeto Memórias Afetivas por tratar-se de 

um trabalho consolidado sob a concepção e coordenação das três docentes de artes visuais.  

 No levantamento dos dados acerca do decurso destas duas fases, verificamos um total 

de 229 fichas de ingresso na Oficina. Aproveitamos para destacar que, este número não 

corresponde ao número efetivo de educandos frequentes às atividades desenvolvidas naqueles 

períodos pela OCIBC, já que a duração destas atividades englobava no mínimo dois anos de 

frequência. Excluindo ainda o fato de serem estes registros uma autodeclaração, cabendo ao 

aluno a escolha por dialogá-las ou não. Além disso, entre os anos de 2006 a 2014, a Oficina 

também abarcava os educandos já concluintes do programa de reabilitação oferecido pela 

Divisão de Reabilitação, Preparação para o Trabalho e Encaminhamento Profissional (DRT), 

e que, portanto, não dialogaram com as questões destas fichas.  

 Após esse breve esclarecimento, podemos prosseguir ao perfil dos educandos 

propriamente dito. Mostraremos nas tabelas abaixo os dados obtidos com as leituras destes 

registros, a saber, gênero, faixa etária, condição visual, profissão e local de residência, 

distribuídos conforme os anos constituintes das duas fases da OCIBC. Destacamos ainda que 

para aquelas informações inexistentes nos registros do período entre 2006-2008, empregamos 

a sigla SI (Sem Informação). 

 Se examinarmos a questão de gênero, envolvendo também os dados do Censo 

Demográfico de 2010, publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

(CENSO DEMGRÁFICO, 2010), perceberemos que o quantitativo entre as pessoas cegas e 

pessoas com baixa visão com gênero feminino englobam um total aproximado de 3 milhões e 

800 mil pessoas, já entre as pessoas cegas e pessoas com baixa visão com gênero masculino 
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um total de 2 milhões e 700 mil pessoas aproximadamente. Chama a atenção a diferença 

expressiva entre os gêneros feminino e masculino, em um universo de aproximadamente 6 

milhões e meio de pessoas cegas e/ou pessoas com baixa visão. De início, apontamos que no 

âmbito da OCIBC esta questão apresenta-se da seguinte maneira: 

 

Tabela 1 – Gênero dos educandos da Oficina de Cerâmica do IBC entre os anos de 2006-2012 

ANO 

GÊNERO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

FEMININO SI SI SI 18 12 03 09 

MASCULINO SI SI SI 18 06 02 08 

EDUCANDOS 44 46 48 36 18 05 17 

Fonte: Fichas individuais de ingresso na Oficina de Cerâmica do IBC 

  

 Notamos nos dados que compõem esta tabela que 55% dos educandos se 

autodeclararam pertencentes ao gênero feminino e 45% ao masculino. Inferimos que, apesar 

do número significativo de participação do gênero masculino, ainda se observa neste período 

uma participação superior do gênero feminino, por um lado, quiçá pelo fato da atividade com 

a cerâmica ser considerada como uma função feminina. Pois, o projeto da Oficina almejava a 

qualificação profissional dos aprendizes como artista ceramista (OFICINA IBC-CERÂMICA, 

s.d., p. 11), uma atividade, em grande medida, considerada, tradicionalmente na América, 

como um trabalho feminino, como já apontado por Lévi-Strauss (1985).   

 

Tabela 2 – Gênero dos educandos da Oficina de Cerâmica do IBC entre os anos de 2013-2018 

ANO 

GÊNERO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

FEMININO 16 23 09 10 04 05 

MASCULINO 24 20 11 14 06 11 

EDUCANDOS 40 43 20 24 10 16 

Fonte: Fichas individuais de ingresso na Oficina de Cerâmica do IBC 

 

 Por outro lado, conforme constatamos na segunda tabela, 44% dos educandos se 

autodeclararam pertencentes ao gênero feminino e 56% ao gênero masculino, revelando que, 
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no contexto da DRT, no período entre 2013-2018, ao apresentar-se a atividade com a 

cerâmica, sobretudo como um dos atendimentos componentes do programa de reabilitação 

ofertado pelo Instituto, circunscreveu-se uma situação específica, isto é, a própria atividade 

enquanto forma de estratégia da estrutura reabilitacional. Mais uma vez lidamos, portanto, 

com a referência da noção de reabilitação, onde a pessoa cega, a pessoa com baixa visão ou a 

pessoa surdocega torna-se alvo de procedimentos médicos. Quer se trate de uma indicação da 

equipe médica, essa maior participação do gênero masculino conecta-se o mais estreitamente 

possível com o fato de a atividade com a cerâmica viabilizar, segundo estes mesmos 

requisitos médicos, um maior aprimoramento da sensibilidade tátil para outras ações inerentes 

às pessoas cegas, pessoas com baixa visão ou às pessoas surdocegas, como a leitura em 

Braille, por exemplo.  

 Caso se queira efetuar, mesmo que sinteticamente uma apreensão desta questão, no 

caso da OCIBC destacamos que, se num primeiro momento uma participação masculina 

emerge de um indicativo médico, já no decorrer do desenvolvimento da atividade com a 

cerâmica, constatamos reiteradamente que as vivências da experiência estética com a arte, que 

brotam do contato com a argila, abrem novas possibilidades concretas à formação e ao 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos tanto como partícipes do gênero humano 

quanto em suas personalidades.  

 Mas, esta afirmação da transformação na atividade da cerâmica para estes educandos 

que outrora iniciam sua participação na OCIBC sob a influência de um motivo criado 

especialmente para isso – no caso pela equipe médica – requer certo esclarecimento, isto é, 

trata-se aqui de qual é o sentido pessoal que o motivo da atividade com a cerâmica tem para o 

próprio educando, e não de seu conhecimento sobre a atividade em si. Como já afirmado por 

Leontiev (2018, p. 73): “Ele se tornou diferente, mas não do ponto de vista do conhecimento 

que se tem dele, mas a partir do ângulo de seu sentido para o indivíduo; o fato adquiriu novo 

sentido”. Isto mostra-nos que: “O motivo da atividade, sendo substituída, pode passar para o 

objeto (o alvo) da ação, como resultado de uma ação transformada em uma atividade” (Ibid., 

p. 69). Ponto excepcionalmente importante, já que esta “é a maneira pela qual surgem todas as 

atividades e novas relações com a realidade” (Ibid., Ibidem.).  

 Em relação a faixa etária, o Censo Demográfico (2010) aponta-nos que 4 milhões e 

400 mil pessoas cegas e/ou pessoas com baixa visão têm entre 15 a 64 anos de idade, e que, 1 

milhão e 900 mil pessoas cegas e/ou pessoas com baixa visão encontram-se acima dos 65 
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anos de idade. Adotamos para ilustrar este quesito na OCIBC esta mesma segmentação 

proposta pelo Censo Demográfico155, como podemos observar nas Tabelas 3 e 4, a seguir. 

 

Tabela 3 – Faixa etária dos educandos da Oficina de Cerâmica do IBC entre os anos de 2006-

2012 

ANO 

FAIXA ETÁRIA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

15- 64 ANOS SI SI SI 35 16 05 14 

ACIMA DE 65 ANOS SI SI SI 01 02 0 03 

EDUCANDOS 44 46 48 36 18 05 17 

Fonte: Fichas individuais de ingresso na Oficina de Cerâmica do IBC 

 

 Nesta primeira fase da Oficina (2006-2012), observamos que 92% dos educandos 

tinham entre 15 a 64 anos de idade, compondo a faixa etária adulta, e que 8% dos educandos 

com mais de 65 anos de idade integravam a faixa etária classificada como idosa. Dados que 

coadunam com aqueles expressos pelo Censo Demográfico (2010). Examinemos na Tabela 4 

os dados referentes a segunda fase da Oficina.  

 

Tabela 4 – Faixa etária dos educandos da Oficina de Cerâmica do IBC entre os anos de 2013-

2018 

ANO 

FAIXA ETÁRIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

15- 64 ANOS 33 36 20 21 09 14 

ACIMA DE 65 ANOS 07 07 0 03 01 02 

EDUCANDOS 40 43 20 24 10 16 

Fonte: Fichas individuais de ingresso na Oficina de Cerâmica do IBC 

 

 Entre os anos de 2013 a 2018, 87% dos educandos que frequentaram a Oficina 

estavam na faixa etária adulta entre 15 e 64 anos de idade, e 13% dos educandos na faixa 

etária dos idosos com idade superior aos 65 anos de idade. Todavia, quando aqui se fala em 

 
155 De acordo com o Censo Demográfico (2010), as faixas etárias são segmentadas em: de 0 a 14 anos (jovens), 

de 15 a 64 anos (adultos) e acima de 65 anos (idosos).  
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faixas etárias não podemos fixá-las em uma descrição atomística, puramente cronológica das 

mudanças alcançadas em cada idade, deslocadas das contradições histórico-sociais.  

 Caso recorramos a periodização do desenvolvimento humano, alicerçada na teoria 

histórico-cultural156, verificaremos que para a compreensão do desenvolvimento humano é 

imprescindível levar-se em conta o movimento histórico de formação do desenvolvimento do 

psiquismo do ser social, isto é, considerar a interpretação de sua gênese, das determinações e 

das mediações que o produzem e suas tendências de desenvolvimento (VIGOTSKI, 1996; 

1995; 1995; 1991).  

 Portanto, não é a idade enquanto tal que “determina o conteúdo de estágio do 

desenvolvimento; os próprios limites de idade de um estágio, pelo contrário, dependem de seu 

conteúdo e se alteram pari passu com a mudança das condições histórico-sociais” 

(LEONTIEV, 2018, p. 65-66, grifos no original). Daí que se deve considerar que o 

desenvolvimento não é exclusiva decorrência da maturação biológica do organismo em cada 

faixa etária.   

 Ainda que não tracemos aqui a sistematização da periodização deste desenvolvimento 

humano, destacamos que este entendimento pela teoria histórico-cultural nos convida a tomar 

como referência a totalidade dinâmica histórica e dialética do desenvolvimento do psiquismo 

individual e pensar a intervenção pedagógica orientada à formação omnilateral do ser social. 

Não se trata, portanto, de classificar em que período se encontra cada educando da OCIBC, 

mas de buscar a partir dos dados expostos um diálogo com estes subsídios teóricos para a 

análise da relação singular-particular das pessoas com quem trabalhamos, considerando o 

estado atual do desenvolvimento e suas possibilidades de vir a ser.  

 De modo correspondente, se a atividade predominante na idade adulta, segundo a 

periodização em questão, se expressa pela forma trabalho, resultando também na formação da 

subjetividade do ser social, fica-nos a certeza de que em tempos de circunstâncias cada vez 

mais desumanas não cabem idealismos transcendentais ou absolutos para a formação humana.  

 Considerando ainda que, a predominância desta faixa etária nas duas fases da OCIBC, 

ressalta-nos o fato de que o desenvolvimento da pessoa cega, da pessoa com baixa visão ou da 

pessoa surdocega engloba “obrigatoriamente a consolidação dos processos compensatórios”, 

ou seja, a reação da estrutura orgânica e da personalidade de cada educando frente à sua 

 
156 Bases teóricas da periodização do desenvolvimento humano concretizaram-se a partir dos estudos de Lev 

Semionovitch Vigotski (1996; 1995; 1995; 1991), de Aleksei Nikolaevitch Leontiev (2018, 1978a; 1978b) e de 

Daniil Borisovich Elkonin (1904-1984) (1998; 1969a; 1969b; 1969c). 
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condição orgânica (VIGOTSKI, 1997, p. 14), o que relaciona-se além da cegueira em si 

mesma, “as consequências sociais da cegueira” (Ibid., p. 19), como já abordamos de modo 

mais detido na seção 2.1 sobre as contribuições de Vigotski à educação das pessoas cegas e 

pessoas surdocegas.   

 Por isso, a questão acerca da condição orgânica foi um dos fatores que mais se 

destacou nas fichas individuais, sendo um tema recorrente nos registros dos diálogos com os 

educandos da OCIBC. Podemos afirmar que a própria expressão “condição visual” é um 

termo destas fichas, justamente por ser esta a terminologia usada em seus diagnósticos 

clínicos na DRT, evidenciando a atuação ainda que indireta dos profissionais da área da saúde 

na educação dos educandos da OCIBC, e em uma totalidade, demonstrando a permanência 

dos vínculos da Educação Especial aos pressupostos médicos, o que denota os motivos pelos 

quais tais indicativos ainda pautem – mesmo que parcialmente – o trabalho docente. 

Observemos, então, a Tabela 5: 

 

Tabela 5 – Condição visual dos educandos da Oficina de Cerâmica do IBC entre os anos de 

2006-2012 

ANO 

CONDIÇÃO VISUAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PESSOA CEGA SI SI SI 15 05 01 04 

PESSOA COM BAIXA 

VISÃO 

SI SI SI 21 13 04 13 

PESSOA SURDOCEGA SI 02 02 0 0 0 0 

EDUCANDOS 44 46 48 36 18 05 17 

Fonte: Fichas individuais de ingresso na Oficina de Cerâmica do IBC 

 

 Nesta tabela com os dados referentes aos anos entre 2006-2012, constatamos que 31% 

dos educandos da OCIBC consideravam-se pessoas cegas, 64% como pessoas com baixa 

visão e 5% como pessoas surdocegas, incluindo aí os registros localizados nos Relatórios de 

Atividades da Oficina nos anos de 2007 e 2008. 
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Tabela 6 – Faixa etária dos educandos da Oficina de Cerâmica do IBC entre os anos de 2013-

2018 

ANO 

CONDIÇÃO VISUAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PESSOA CEGA 19 13 04 11 03 02 

PESSOA COM BAIXA 

VISÃO 

20 29 12 12 05 11 

PESSOA SURDOCEGA 01 01 04 01 01 03 

EDUCANDOS 40 43 20 24 10 16 

Fonte: Fichas individuais de ingresso na Oficina de Cerâmica do IBC 

 

 Já entre os anos de 2013-2018, 34% dos educandos se consideravam como pessoas 

cegas, 58% como pessoas com baixa visão e 8% como pessoas surdocegas. Ao analisarmos 

este quesito é relevante destacarmos que, por mais que cada educando da OCIBC, ou de 

qualquer outro local de educação, possa ser identificado ou ainda identificar-se como pessoa 

com deficiência, é imprescindível que, em sendo um ser social, possa ter efetivamente 

oportunidades de constituir sua personalidade por outros caminhos diferenciados daqueles 

pré-estabelecidos pelo diagnóstico clínico, que se orienta basicamente para aquilo que “falta”. 

Frisamos que não se trata aqui de uma negação das funções da condição orgânica, mas sim 

uma afirmação de que os limites ao desenvolvimento de cada pessoa são intrínsecos as 

possibilidades das condições concretas da vida (VIGOTSKI, 1997).  

 Portanto, a superação desta influência médica, estabelecida ao longo da história da 

Educação Especial, requer uma aproximação crítica aos subsídios teóricos que auxiliem no 

entendimento do desenvolvimento humano como síntese das relações histórico-sociais, para 

enfim seguir com a elaboração de propostas de trabalho (mediações e recursos) que 

possibilitem ao educando apropriar-se das objetivações já elaboradas pelo gênero humano.  

 Como nos diz Lukács (2013, p. 292): “A gênese desse ser-para-si já indica que ele se 

origina da sociedade, não da natureza, não da ‘natureza’ do homem”. Não há necessidade de 

uma discussão mais extensa para reconhecermos que, o pertencimento ao gênero humano 

tornar-se-á plenamente formado e consciente pela práxis social. Nesse sentido, podemos 

voltar a afirmar aquilo que já explanamos no primeiro capítulo em relação ao devir do 

humano no ser social, no que se refere ao papel do trabalho: “o homem é o resultado de sua 

própria práxis” (LUKÁCS, 2013, p. 286).  
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 Se por meio do trabalho, o ser social se objetiva, expressando “imediata e 

materialmente o ser-para-si na existência material das objetivações” (LUKÁCS, 2013, p. 

583), ocasião em que também exterioriza o seu ser, que é, por conseguinte, fruto de sua 

apropriação das objetivações sociais genéricas, tais objetivações, ainda que representem a 

capacidade criadora humana e o desenvolvimento das forças produtivas do gênero humano, 

como analisou Marx (2017; 2011), abrigam em si simultaneamente a possibilidade de rebaixar 

o desenvolvimento e a ampliação das capacidades na personalidade de cada ser social. Temos 

então, o estranhamento do trabalho enquanto “um fenômeno exclusivamente histórico-social, 

que emerge em certos tipos de desenvolvimento em curso, assumindo a partir daí formas 

historicamente sempre diferentes, cada vez mais marcantes” (LUKÁCS, 2013, p. 577).   

 Esta contradição dialética analisada nos estudos marxianos e marxistas confirma-se na 

apreciação das fichas de ingresso dos educandos na OCIBC, que na condição de classe 

trabalhadora exerceu ou ainda exerce profissões que não favorecem necessariamente o 

desenvolvimento de suas personalidades. A Tabela 7 apresenta-nos a distribuição destas 

ocupações. 

 

Tabela 7 – Profissão dos educandos da Oficina de Cerâmica do IBC entre os anos de 2006-

2012 

ANO 

PROFISSÃO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Forças Armadas, Policiais e 

Bombeiros Militares 

SI SI SI 0 0 0 0 

Profissionais das Ciências e 

das Artes 

SI SI SI 02 01 0 03 

Técnicos de Nível Médio SI SI SI 01 03 03 01 

Trabalhadores dos Serviços, 

Vendedores do comércio em 

lojas e mercados 

SI SI SI 09 04 02 04 

Trabalhadores de Serviços 

Administrativos 

SI SI SI 01 03 0 01 

Trabalhadores de Produção de 

Bens e Serviços Industriais 

SI SI SI 01 0 0 0 

Trabalhadores Autônomos SI SI SI 01 0 0 04 

Estudantes SI SI SI 04 0 0 0 

Aposentados SI SI SI 01 01 0 01 
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ANO 

PROFISSÃO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Não declarado SI SI SI 16 06 0 03 

EDUCANDOS 44 46 48 36 18 05 17 

Fonte: Fichas individuais de ingresso na Oficina de Cerâmica do IBC 

 

 Verificamos que no período 2006-2012 entre as ocupações destes educandos, 8% auto-

declararam-se como profissionais de ciência e arte; 10% como técnicos de nível médio; 25% 

como trabalhadores dos serviços; 7% como trabalhadores de serviços administrativos; 1% 

como trabalhadores de produção de bens e serviços industriais; 7% como trabalhadores 

autônomos; 5% como estudantes; 4% como aposentados e 33% não declararam.  

 Em princípio, convém assinalar que dentro do universo dos trabalhadores dos serviços, 

optamos por incluir aqueles educandos que se autodeclararam como “donas-de-casa” ou “do 

lar”, pois, entendemos que no sistema metabólico do capital, o trabalho no cotidiano 

doméstico contribui para a manutenção e a reprodução da força de trabalho (representada por 

qualquer membro da família). Embora com o estabelecimento das relações sociais de 

produção e reprodução do capital, a família não se constitua mais como outrora em uma 

unidade produtiva, este sistema “[...] a transformou profundamente para garantir que a tarefa 

da reprodução da força de trabalho fosse feita” (ARRUZZA, 2019, p. 138).  

 Apesar de não afirmarmos que o trabalho no cotidiano doméstico produza mais-valor, 

exatamente pelo motivo que apontamos – afastamento da função de unidade de produção da 

família – e de outro, por assegurar que essa reprodução da força de trabalho fosse feita, 

sobretudo no interior desta instituição, “relegando tal atividade a uma espécie de limbo 

separado do processo de produção e circulação de mercadorias” (Ibid., p. 105). 

Reconhecemos com Cinzia Arruzza (2019, p. 139) que a relação mulher e trabalho, questão 

central no contínuo crescimento do emprego feminino, “também aponta para a necessidade de 

se aprofundar em uma teoria da divisão sexual do trabalho que não se concentre 

exclusivamente ou primordialmente no trabalho reprodutivo”. 

 Destacamos ainda que incluímos na apresentação das ocupações dos educandos da 

OCIBC, aqueles que se autodeclararam como estudantes e aposentados. No primeiro caso 

porque entendemos a atividade de estudo como formação dos interesses profissionais, 



239 

 

desempenhando junto ao ensino importante papel, para orientar nas mais diferentes 

profissões, além de despertar a afeição e o respeito pelo trabalho criativo (ELKONIN, 1969c).  

 Já no segundo caso, pelo fato de que no âmbito da OCIBC não constar apenas 

educandos aposentados por idade e/ou tempo de serviço, conforme critérios do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), mas também aqueles educandos aposentados por motivos 

de saúde, porém, com a intenção de retornar as ocupações profissionais antecedentes ou a 

outras possíveis, até porque uma parcela significativa destes educandos acredita que suas 

experiências e capacidades possam afirma-lhes uma posição de reconhecimento produtivo, 

ainda que nos marcos de uma sociabilidade que impõe ao trabalho o prisma da alienação.  

 Além disso, é sabido que muitas pessoas, embora formalmente aposentadas realizam 

ocupações informais e até mesmo trabalhos sem contratos formalizados em função de motivos 

financeiros. E ali na OCIBC não é diferente, poucos educandos têm condições financeiras que 

lhes permitam não mais necessitar das ocupações laborais remuneradas.  

 Assim, na sociabilidade capitalista, o trabalho permanece norteando o 

desenvolvimento humano na velhice, pois, as pessoas idosas relacionam-se com a realidade a 

partir dessa atividade. Porém, para muitas pessoas, esta relação ganha novos sentidos, 

considerando-se as peculiaridades subjetivas e as condições histórico-sociais que permeiam as 

suas vidas (REIS, 2011).  

 Passemos agora para a Tabela 8, referente a distribuição destas ocupações dos 

educandos na segunda fase da OCIBC. 

  

Tabela 8 – Profissão dos educandos da Oficina de Cerâmica do IBC entre os anos de 2013-

2018 

ANO 

PROFISSÃO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Forças Armadas, Policiais e 

Bombeiros Militares 

0 01 0 0 0 0 

Profissionais das Ciências e das 

Artes 

03 0 01 0 01 01 

Técnicos de Nível Médio 03 04 01 01 01 0 

Trabalhadores dos Serviços, 

Vendedores do comércio em 

lojas e mercados 

08 14 0 06 01 0 

Trabalhadores de Serviços 

Administrativos 

03 04 02 01 01 01 
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ANO 

PROFISSÃO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Trabalhadores Autônomos 10 07 07 10 02 0 

Estudantes 03 02 02 01 02 07 

Aposentados 03 01 01 0 0 02 

Não declarado 05 06 06 06 01 05 

EDUCANDOS 40 43 20 24 10 16 

Fonte: Fichas individuais de ingresso na Oficina de Cerâmica do IBC 

 

 Nesta tabela observamos que das ocupações dos educandos da OCIBC entre os anos 

2013-2018, aproximadamente 0,6% auto-declararam-se como profissionais das Forças 

Armadas, policiais ou bombeiros militares; 4% como profissionais das ciências e das artes; 

6,5% como técnicos de nível médio; 19% como trabalhadores do setor de serviços; 8% como 

trabalhadores nos serviços administrativos; 4,5% como trabalhadores na produção de bens e 

serviços industriais; 23,5% como trabalhadores autônomos; 11% como estudantes; 4,5%  

como aposentados e 19% não declararam.  

 O que nos interessa destacar é que no universo dos trabalhadores de serviços e dos 

trabalhadores autônomos estas ocupações relacionam-se sobremaneira as questões do trabalho 

produtivo e improdutivo, produção de mais valor e valorização do capital, precarização e a 

reestruturação produtiva do capital nos anos de 1970.  

 Logo, nosso primeiro problema é entender, com os apontamentos dos estudos de 

Ricardo Antunes (2018), quem é essa classe trabalhadora nos dias de hoje? Certamente é “[...] 

mais ampla, heterogênea, complexa e fragmentada do que o proletariado industrial do século 

XIX e do início do século XX” (Ibid., p. 89). Evidentemente, coloca-se nesta questão a 

diferença entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo, considerando-se aquilo que Marx 

(2004) apresenta-nos: “A determinação do trabalho produtivo (e, por conseguinte também a 

do improdutivo, como seu contrário) baseia-se, pois no fato de a produção do capital ser 

produção de mais-valia e de o trabalho por ela empregado ser trabalho produtor de mais-

valia” (Ibid., p. 120, grifos no original). Assim, incluem-se ao núcleo central da classe 

trabalhadora, os trabalhadores que diretamente participam deste processo de criação de mais-

valor e de valorização do capital, “por meio da interação entre trabalho vivo e trabalho morto, 

entre trabalho humano e maquinário científico-tecnológico” (ANTUNES, 2018, p. 88). 
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 Todavia, como nos apontam Ricardo Antunes e Ruy Braga (2009), nos dias de hoje 

devido a ampliação dos setores produtivos nos serviços, – quanto daqueles trabalhadores 

improdutivos – que não criam mais-valor diretamente, “uma vez que são utilizados como 

serviço, seja para uso público, como os serviços públicos, seja para uso capitalista” (Ibid., p. 

238, grifos no original), também devem ser incorporados a classe trabalhadora. “Isso porque 

os trabalhadores improdutivos, criadores de antivalor no processo de trabalho, vivem 

situações muito aproximadas com aquelas experimentadas pelo conjunto dos trabalhadores 

produtivos” (Ibid., Ibidem., grifos no original).  

 Além disso, a classe trabalhadora hoje também congrega o “proletariado rural, que 

vende a sua força de trabalho para o capital, de que são exemplos os assalariados das regiões 

agroindustriais” (Ibid., p. 238). Incorporando ainda o “proletariado precarizado, o proletariado 

moderno, fabril e de serviços, part-time, que se caracteriza pelo vínculo empregatício 

temporário, por condições precarizadas, em expansão na totalidade do mundo produtivo” 

(Ibid., Ibidem., grifos no original). Contando aí também, “além dos trabalhadores materiais, 

aqueles que exercem formas do trabalho imaterial” (Ibid., Ibidem.). Abarcando até mesmo, a 

“totalidade dos trabalhadores desempregados” (Ibid., Ibidem.). Portanto, trata-se de “uma 

concepção ampliada de classe trabalhadora, que incorpora a totalidade do trabalho coletivo e 

social que participa da produção de mercadorias, sejam elas materiais ou imateriais, seja 

direta ou indiretamente partícipe do processo de reprodução do capital” (Ibid., Ibidem., grifos 

no original).    

 Ora, não é demais frisar que, a classe trabalhadora denota uma “condição de 

particularidade, um modo de ser com claros intrínsecos e inelimináveis elementos relacionais 

de objetividade e subjetividade”, como nos afirma Ricardo Antunes (2018, p. 90, grifos no 

original). Ainda em suas palavras: “Mas a classe trabalhadora, para Marx, é ontologicamente 

decisiva pelo papel fundamental que exerce no processo de criação de valores e na luta de 

classes. É na própria materialidade do sistema e na sua potencialidade subjetiva que o seu 

papel se torna central” (Ibid., p. 90-91, grifos no original). 

 Por isso, é decisivo essa concepção ampliada da classe trabalhadora justamente para 

entendermos neste conjunto heterogêneo a particularidade das tendências de superexploração 

e precarização intensificada da força de trabalho na contextualidade do capitalismo tardio, 

percebidas em nosso País especialmente a partir da década de 1990, impulsionadas, sobretudo 
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pela nova divisão internacional do trabalho, que já vinham sendo desenhadas no mundo desde 

os princípios da década de 1970, enquanto respostas à própria crise da lógica do capital.  

 Com isto não esgotamos a questão, apenas indicamos que as distintas formas de 

trabalho que proliferaram na configuração do século XXI, a partir do neoliberalismo, da 

reestruturação produtiva e da acumulação flexível, são de fato desestruturantes para a 

totalidade do gênero humano. A título de exemplo trazemos a citação de Ricardo Antunes 

(2018) sobre os adoecimentos no trabalho, que apesar de extensa merece reprodução: 

 

A implantação de programas de qualidade total, dos sistemas just-in-time e 

kanban, além da introdução de ganhos salariais vinculados à lucratividade e 

à produtividade (de que é exemplo o programa de PLR), sob uma pragmática 

que se adequava fortemente aos desígnios neoliberais, possibilitou a 

expansão intensificada da reestruturação produtiva, tendo como 

consequências a flexibilização, a informalidade e a profunda precarização 

das condições de trabalho e vida da classe trabalhadora brasileira. Parte dos 

efeitos desse processo se materializa, conforme indicam diferentes pesquisas 

na relação direta entre trabalho terceirizado e alta incidência de acidentes de 

trabalho, inclusive aqueles que resultam no óbito do trabalhador. Outra 

manifestação, bastante significativa, diz respeito aos adoecimentos com nexo 

laboral, sobretudo aqueles relacionados a lesões ortomoleculares e 

transtornos mentais (ANTUNES, 2018, p. 138).  

 

 E como já apontamos, também na OCIBC existem educandos que interromperam suas 

atividades profissionais por motivos de saúde, às vezes diretamente ligados as manifestações 

de adoecimentos originadas em suas próprias ocupações laborais. Do mesmo modo, as 

práticas neoliberais promovem intensas modificações na utilização do território, tornando-o 

seletivo de acordo com a classe. O local de residência apresentou-se como elemento de 

destaque nas fichas individuais. A questão do pertencimento ao bairro, muitas vezes, o mesmo 

desde a infância, constam nestes registros. 

 

Tabela 9 – Local de residência dos educandos da Oficina de Cerâmica do IBC entre os anos 

de 2006-2012 

ANO 

LOCAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Zona Norte da cidade do Rio 

de Janeiro 

SI SI SI 11 07 02 05 

Zona Oeste da cidade do Rio 

de Janeiro 

SI SI SI 03 03 01 0 
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ANO 

LOCAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Centro da cidade do Rio de 

Janeiro 

SI SI SI 0 0 0 01 

Zona Sul da cidade do Rio de 

Janeiro 

SI SI SI 03 01 0 02 

Ilha do Governador SI SI SI 0 0 0 0 

Municípios da Baixada 

Fluminense 

SI SI SI 10 07 02 06 

Niterói/ São Gonçalo SI SI SI 03 0 0 01 

Ilha de Paquetá SI SI SI 0 0 0 01 

Litoral Sul do Estado do Rio de 

Janeiro 

SI SI SI 0 0 0 01 

Região dos Lagos do Estado do 

Rio de Janeiro 

SI SI SI 01 0 0 0 

Interior do Estado do Rio de 

Janeiro 

SI SI SI 03 0 0 0 

Não declarado SI SI SI 02 0 0 0 

EDUCANDOS 44 46 48 36 18 05 17 

Fonte: Fichas individuais de ingresso na Oficina de Cerâmica do IBC 

 

 Como podemos observar na Tabela 9, 33% dos educandos moravam na zona norte; 

9,2% na zona oeste; 78% na zona sul; 1,3% no centro; 33% nos municípios da Baixada 

Fluminense; 5,2% em Niterói/ São Gonçalo; 1,3% na Ilha de Paquetá; 1,3% no Litoral Sul do 

Estado do Rio de Janeiro; 1,3% na Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro; 4% no 

interior do Estado do Rio de Janeiro e 2,6% dos educandos não declararam o local de 

residência.  

 É importante destacar, com respeito à configuração social do espaço urbano da região 

metropolitana do Rio de Janeiro, o caráter segregado de sua distribuição socioespacial, 

fragmentado, em termos gerais, em classes que se fundamentam pela atividade laboral 

desempenhada. Segundo as pesquisas de Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro (1986), publicadas 

nos Cadernos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (IPPUR/UFRJ), tal constituição histórica do modelo urbano 

fluminense orientou-se por uma formação em que: 
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O núcleo é formado pelas zonas litorâneas dos municípios do Rio de Janeiro 

e de Niterói, onde estão concentrados os segmentos superiores da estrutura 

social, devido à concentração nessas áreas de equipamentos e serviços 

urbanos em quantidade e qualidade, que tornam possível o desfrute de 

qualidade de vida bem superior ao verificado no restante da metrópole. 

Acrescente-se ainda o alto valor cultural atribuído às amenidades naturais 

relacionadas com a proximidade da praia e das áreas verdes que conformam 

a área litorânea (RIBEIRO, 1986, p. 84). 

 

 Seguindo essa análise, observa-se que – a despeito da “[...] presença de espaços 

médio-superiores e médios na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro e em alguns 

municípios da região da Baixada Fluminense” (RIBEIRO, 1986, p. 84) e de favelas nas zonas 

litorâneas onde se encontram os segmentos superiores – a Zona Norte e a Baixada Fluminense 

concentram a maior parcela da classe trabalhadora fluminense, espacialmente dividida, 

conforme também aponta-nos Ribeiro (1986): 

 

Os espaços médio-inferiores constituem a fronteira entre as duas pontas da 

estrutura socioespacial da metrópole fluminense. Neles, [encontram-se] o 

conjunto das categorias operárias e subproletárias [...], com destaque para os 

operários da indústria moderna e os dos serviços auxiliares da economia. [...] 

Os espaços tipicamente operários estão localizados na periferia 

metropolitana (Baixada Fluminense, Paracambi e São Gonçalo) e na Zona 

Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Neles, cai significativamente a densidade 

relativa da classe média, que passa a estar sub-representada [...]. As favelas 

mais centrais da cidade do Rio de Janeiro, localizadas na Zona Sul e na 

Tijuca, e as favelas de Niterói formam o tipo popular. Sua principal 

característica são a baixa presença do operariado industrial e a importância 

do subproletariado (empregadas domésticas, biscateiros e ambulantes) e do 

proletariado terciário (prestadores de serviços e empregados do comércio) 

(RIBEIRO, 1986, p. 87). 

  

 Vejamos na Tabela 10 como se apresenta esta configuração socioespacial dos locais de 

residência dos educandos da OCIBC, entre os anos de 2013-2018. 

 

Tabela 10 – Local de residência dos educandos da Oficina de Cerâmica do IBC entre os anos 

de 2013-2018 

ANO 

LOCAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Zona Norte da cidade do Rio de 

Janeiro 

15 20 04 12 04 0 

Zona Oeste da cidade do Rio de 

Janeiro 

02 01 01 01 01 02 
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ANO 

LOCAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Centro da cidade do Rio de 

Janeiro 

01 01 0 01 0 0 

Zona Sul da cidade do Rio de 

Janeiro 

06 4 03 0 02 03 

Ilha do Governador 01 0 01 01 0 02 

Municípios da Baixada 

Fluminense 

11 15 09 07 0 03 

Niterói/ São Gonçalo 0 0 0 01 0 0 

Ilha de Paquetá 0 0 0 0 01 0 

Litoral Sul do Estado do Rio de 

Janeiro 

02 0 0 0 0 0 

Região dos Lagos do Estado do 

Rio de Janeiro 

0 0 01 0 0 0 

Interior do Estado do Rio de 

Janeiro 

01 0 01 01 02 0 

Não declarado 01 02 0 0 0 06 

EDUCANDOS 40 43 20 24 10 16 

Fonte: Fichas individuais de ingresso na Oficina de Cerâmica do IBC 

 

 Na Tabela 10, observamos que, 36 % dos educandos moravam na zona norte; 5,2% na 

zona oeste; 12% na zona sul; 2% no centro; 3,2% na Ilha do Governador; 29,4% nos 

municípios da Baixada Fluminense; 0,6% em Niterói/ São Gonçalo; 0,6% na Ilha de Paquetá; 

1,3% no Litoral Sul do Estado do Rio de Janeiro; 0,6% na Região dos Lagos do Estado do Rio 

de Janeiro; 3,2% no interior do Estado do Rio de Janeiro e 6% dos educandos não declararam 

o local de residência.  

 Uma nota importante a destacar diz respeito às modificações socioespaciais que os 

megaeventos (Copa do Mundo de Futebol da FIFA de 2014 e Jogos Olímpicos de Verão de 

2016) lograram à duas regiões específicas da cidade do Rio de Janeiro, a saber: a Zona Oeste 

e a Região Portuária. A primeira, por conta da construção do Parque Olímpico, “o coração dos 

jogos” (ROLNIK, 2019, p. 355) e, a segunda, mediante o projeto “[...] Porto Maravilha, 

nome-marca de uma operação urbana consorciada naquela zona”. Ambas as modificações 

socioespaciais proporcionaram uma série de desapropriações, com o deslocamento massivo de 

camadas populares, empurradas para regiões distantes de onde outrora habitavam. Ou seja, os 

megaempreendimentos proporcionavam o recrudescimento da especulação financeira dessas 
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“novas” áreas de expansão. Ao mesmo tempo, em que as empreiteiras investidoras destas 

“novas” frentes usufruíam do fundo público para a construção de residências do Programa 

Minha Casa Minha Vida157 (ROLNIK, 2019). Note-se que, além de arrastadas para regiões 

distantes e, ainda mais precárias de oferta de serviços públicos, as famílias desapropriadas 

destas regiões de interesse dos investimentos do capital, tornam-se endividas nas linhas de 

crédito do financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida.  

 Levando-se em conta a heterogeneidade presente neste grupo de educandos da Oficina 

de Cerâmica, entre os anos de 2006-2012 e os anos de 2013-2018 – apresentadas nas tabelas e 

análises precedentes –, igualmente indicamos que ganham relevância as propostas 

pedagógicas estabelecidas para o trabalho com os educandos nestes períodos, bem como, os 

respectivos projetos de trabalho destas propostas, posto que intencionavam orientar este grupo 

para um mesmo objetivo comum. Neste sentido, a educação na OCIBC buscava potencializar 

as relações entre os educadores, os educandos e as atividades que se desenvolviam na 

demarcação do contexto histórico-social.  

 Está claro que isso exigiu um planejamento da atividade com a cerâmica. E, apesar de 

explicitarmos logo no início desta seção, vale a pena sublinhar mais uma vez: os motivos que 

disparam essa atividade são as necessidades destes educandos, isto é, o objeto apto a atender o 

estado de necessidade precisa ser encontrado, e exatamente neste processo de descoberta que 

a necessidade se converte em motivo. Em contrapartida, considerando-se o papel da educação, 

do ensino e da aprendizagem no desenvolvimento do ser social, estas necessidades 

desenvolvem-se por meio da apropriação das experiências histórico-sociais humanas 

sintetizadas nas produções materiais ou imateriais, quando cada educando reproduz em sua 

subjetividade individual esta riqueza do gênero humano, abrindo-se assim possibilidades às 

transformações empreendidas por este mesmo ser social tanto na prática humana genérica 

quanto em sua própria subjetividade. 

 Observemos então como se apresentam as intenções para contribuir a esta 

incorporação da experiência humana nas propostas pedagógicas da Oficina de Cerâmica do 

IBC. Mostraremos estas propostas referentes aos dois períodos da OCIBC: 2006-2012 e 2013-

 
157 O Programa Minha Casa Minha Vida, implementado no governo Lula da Silva dispõe, segundo a Lei n. 

11.977 de 07 de Julho de 2009, sobre “[...] a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas 

urbanas” (BRASIL, 2009, s.p.). Tendo por finalidade “[...] criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição 

de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações 

rurais, para famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais)” (Ibid., 

Ibidem.). 
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2018, começando por apontá-las de modo sintético em dois quadros intercalados por 

respectivas análises e pela descrição dos projetos de trabalho desenvolvidos. 

 

Quadro 1 – Proposta Pedagógica da Oficina de Cerâmica do IBC entre os anos de 2006-2012 

PROPOSTA PEDAGÓGICA PROJETO OFICINA IBC-CERÂMICA 

CARGA HORÁRIA: 04 horas semanais 

PRÉ-REQUISITOS: Aprendiz ceramista com idade superior aos 16 anos, devidamente 

matriculado no programa de reabilitação da Divisão de Reabilitação, Preparação para o 

Trabalho e Encaminhamento Profissional. 

EMENTA: De caráter teórico-prático, o Projeto IBC-Cerâmica pretende abrir um espaço 

para que as pessoas com deficiência visual se integrem ao universo artístico da cerâmica, 

sendo, pois, mais uma via de conhecimento, de cultura e de autorrealização, de tal modo 

que viabilize ao aprendiz ceramista o desenvolvimento da capacidade criadora e sua 

inclusão na sociedade. 

OBJETIVO GERAL: Promover a qualificação profissional como artesão ceramista, no 

sentido de contribui para a formação e o desenvolvimento pessoal do aprendiz ceramista 

com deficiência visual por meio do trabalho em grupo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

▪ Conhecer a arte cerâmica, contribuindo para despertar o gosto e desenvolver a 

sensibilidade ante esta linguagem artística. 

▪ Aprender as técnicas e materiais básicos necessários para a produção da cerâmica.  

▪ Trabalhar as possibilidades pertinentes à cerâmica. 

▪ Incentivar a criatividade e a expressão da subjetividade, bem como, a autoestima e a 

valorização familiar e social. 

▪  Apurar o movimento tátil sinestésico e a percepção espacial. 

▪ Valorizar o trabalho coletivo, estimulando a organização de uma cooperativa de 

artesãos ceramistas. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA PROJETO OFICINA IBC-CERÂMICA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

Módulo 1 – Introdução às técnicas e materiais básicos para a produção da cerâmica: 

▪ Conhecer a origem e a evolução da cerâmica. 

▪ Modelagem manual com as técnicas da bola (pinch) e do rolo (acordelamento). 

▪ Identificação das diferenças entre o “ponto de couro” e o “ponto de osso”. 

▪ Acabamento e decoração com aplicação de engobes.  

▪ Retoque de imperfeições das peças. 

▪ Identificação da fase final de secagem das peças. 

▪ Identificação das modificações nas peças a partir da primeira queima (biscoito) de 

800º C a 1000º C. 

▪ Aplicação de esmaltes nas peças por imersão. 

▪ Identificação das modificações nas peças a partir da segunda queima de 980º C a 

1300º (dependendo do tipo de esmalte utilizado). 

Módulo 2 – Decoração e história do emprego dos esmaltes cerâmicos: 

▪ Conhecer as diferentes modalidades de decoração e a história da utilização de 

esmaltes em cerâmica. 

▪ Modelagem manual com as técnicas da placa e do belisco. 

▪ Utilização da extrusora para formatação de perfis geométricos das peças em 

cerâmica. 

▪ Aplicação de decoração com as técnicas: de entalhe ou incisão; sgraffito ou 

sgraffiato; perfuração; adição; pinturas com engobes. 

▪ Identificação da fase final de secagem das peças. 

▪ Identificação das modificações nas peças a partir da primeira queima (biscoito) de 

800º C a 1000º C. 

▪ Aplicação de esmaltes nas peças por imersão. 

▪ Identificação das modificações nas peças a partir da segunda queima de 980º C a 

1300º (dependendo do tipo de esmalte utilizado). 

Módulo 3 – Utilização de torno elétrico e aplicação das técnicas desenvolvidas nos módulos 

anteriores: 

▪ Conhecer a história da utilização do torno na produção de peças em cerâmica. 

▪ Identificação do equipamento e das ferramentas necessárias para tornear. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA PROJETO OFICINA IBC-CERÂMICA 

▪ Controlar a velocidade do equipamento. 

▪ Colocar, centrar a argila sobre o prato do torno e trabalhá-la conforme a peça a 

realizar.  

▪ Identificar a quantidade de água necessária para tornear.  

▪ Aperfeiçoar as técnicas desenvolvidas nos módulos anteriores. 

METODOLOGIA: O curso do Projeto IBC-Cerâmica estrutura-se em três módulos, com 

duração de três meses cada, durante os quais o aprendiz, paulatinamente, entra em contato 

com as técnicas da produção da cerâmica. Cada módulo consta de 06 tipos específicos de 

aulas acompanhadas de material didático pertinente a cada conteúdo desenvolvido, a saber: 

1. Aula Técnica – Tipos de construção em cerâmica. 

1.1 Objetivo: Explorar as possibilidades da modelagem de peças em cerâmica. 

2. Aula de Desenvolvimento Conceitual – Percepção da relação existente entre a 

estética social e a individual. 

2.1 Objetivo: Promover a interação do aprendiz com padrões estéticos, ergonômicos e 

funcionais. 

3. Aula de Sensibilização – Interferências na superfície do barro utilizando os dedos e 

ferramentas para fazer texturas e marcas. 

3.1 Objetivo: Desenvolver a percepção do material (barro) como meio de expressão sem 

a preocupação com a execução técnica de uma peça. 

4. Aula Livre – Trabalho de criação espontânea, empregando todo o conhecimento já 

adquirido. 

4.1 Objetivo: Incentivar a criatividade através das atividades lúdicas e de lazer. 

5. Aula de Interpretação – Expressão da percepção do aprendiz a partir do manuseio e 

reprodução em releituras de objetos. 

5.1 Objetivo: Estimular o processo criativo. 

6. Aula de Avaliação e Reflexão – Explanação dos conteúdos desenvolvidos e 

avaliação dos trabalhos executados individualmente e em grupo. 

6.1 Objetivo: Promover a criticidade em relação à sua produção, bem como, ao trabalho 

realizado pelo grupo.   

Além destas 06 aulas, o aprendiz vivencia um encontro com ceramista profissional 

para enriquecimento da formação e desenvolvimento de seu trabalho. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA PROJETO OFICINA IBC-CERÂMICA 

AVALIAÇÃO: No decorrer de cada módulo, conforme Aula 6 – Avaliação e Reflexão. Ao 

final dos três módulos apresentando um aproveitamento satisfatório nestas avaliações 

periódicas, o aprendiz recebe um certificado de conclusão do curso que o qualifica como 

artesão ceramista. 

Fonte: Cartilha do Projeto Oficina IBC-Cerâmica 

 

No quadro precedente, evidenciamos os fundamentos da proposta pedagógica da 

OCIBC entre 2006-2012, uma construção coletiva da equipe atuante desde 2003, já nos 

princípios do Projeto IBC-Cerâmica. Para elucidarmos os pressupostos desta proposta 

agregamos ao quadro apresentado, as palavras contidas na Introdução deste Projeto: 

 

Para trabalhar com cerâmica, o indivíduo não precisa de um alto grau de 

instrução ou especialização. A argila é um material maleável e o seu 

manuseio permite ao aprendiz ceramista expressar a sua subjetividade, 

posto que o simples contato com a argila e as técnicas básicas de construção 

da cerâmica constituem um canal privilegiado de expressão dos sentimentos 

e sensações humanas. Da mesma forma, ao criar objetos utilitários, terão a 

chance de experimentar um processo milenar e universal, integrante do 

desenvolvimento de todos os povos. A prática da cerâmica proporciona aos 

reabilitandos e alunos oportunidades raras tanto na qualificação 

profissional quanto no âmbito da terapia ocupacional, uma vez que esta 

prática propicia uma série de possibilidades como a descoberta de vocações 

e talentos tão importantes para a conquista da cidadania plena e a inclusão 

de fato e de direito (OFICINA IBC-CERÂMICA, s.d., p. 14, grifos nossos).  

 

Para os fins das reflexões relevantes às nossas análises, tocaremos nos pontos que 

destacamos no trecho supracitado – as concepções apresentadas na Introdução da Cartilha do 

Projeto IBC-Cerâmica –, articulando-os com as concepções da proposta pedagógica da 

Oficina expostas no Quadro 1.  

O primeiro ponto, diz respeito ao modo de se pensar a formação artesã. Poderíamos 

até utilizar o título do livro de Rugiu (1998), uma certa Nostalgia do mestre artesão, onde os 

mestres das corporações medievais, dotados de ampla liberdade, determinavam a duração e as 

formas do tirocínio dos aprendizes. É sabido que no mesmo espaço das oficinas conviviam e 

cooperavam pessoas de faixas etárias variadas, mas com papéis bem definidos e 

responsabilizados, cuja divisão hierárquica estabelecia as posições entre o mestre, os 

auxiliares (ou jornaleiros) e os aprendizes. A idade com que o aprendiz entrava para a oficina 
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“variava entre 9-10 aos 18 anos, e além (por exemplo, os médicos e farmacêuticos florentinos 

aceitavam aprendizes até os 25 anos), dependendo das especialidades, do momento histórico e 

dos locais” (RUGIU, 1998, p. 42). Porém, tratando-se de juízes, escrivães, médicos e 

farmacêuticos, o nome de corporação permanecia apenas para garantir-se a fase final “de 

qualificação, mas a sua própria trajetória formativa, assim como a formação anterior não 

ocorria nas oficinas, mas nas escolas de gramática do curso de Artes liberais ou em cursos 

universitários institucionais e depois de especialização” (Ibid., p. 45). 

Richard Sennett (2008), em O artífice, esclarece que este “homem” do ofício artesanal 

não aceitava as mulheres como membros das guildas, embora elas cozinhassem e limpassem 

as oficinas. Nestas guildas medievais, essa autoridade masculina incorporava-se aos três 

níveis da hierarquia: mestres, jornaleiros e aprendizes. Entre mestre e aprendizes um contrato 

especificava a duração do aprendizado – em torno de sete anos – e os custos financeiros, 

geralmente, era assumido pelos pais do aprendiz. Caso as etapas de aprendizagem desse 

aprendiz obtivessem êxito, ocuparia a posição de jornaleiro, e por mais cinco ou dez anos de 

trabalho, demonstrando as habilidades de um artífice em sua área, estaria em condições de ser 

um mestre artesão. “O trabalho apresentado pelo aprendiz centrava-se no princípio da 

imitação: a cópia como aprendizado”. Já aquele apresentado pelo jornaleiro “tinha um escopo 

maior. Ele tinha de demonstrar competência gerencial e dar mostra de merecer a confiança 

como um futuro líder” (Ibid., p. 72). 

A eficácia formativa das corporações artesanais, no conjunto do tirocínio consistia, por 

assim dizer, na participação em diversos momentos da vida produtiva: desde a atividade de 

trabalho sob constante orientação do mestre ou daquela pessoa que lhe fizesse a vez 

(auxiliares, por exemplo), passando pela vida do aprendiz ligada ao âmbito familiar do mestre 

ou a qualquer outra relação social a ele inerente até a “instrução geral básica para a aquisição 

de uma cultura pré-profissional adequada à atividade específica de cada um” (RUGIU, 1998, 

p. 49). Além disso, a atividade de trabalho também significava uma determinada disciplina de 

horário à qual o aprendiz era submetido, muitas vezes, com duração superior àquela dos 

outros trabalhadores das oficinas, como por exemplo, quando ficava responsável pelo trabalho 

de limpeza ou de organização pertinentes ao seu próprio trabalho ou de outros aprendizes 

como de outros ajudantes ou auxiliares. “Cada Corporação, e talvez cada especialidade 

desta, implicava uma educação própria à ideia e ao uso do tempo que exorbitava das oficinas 

e incidia sobre a personalidade do trabalhador” (RUGIU, 1998, p. 54, grifos no original). 
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Nestas corporações das designadas “artes menores”, “a custosa e seletiva fase da obra 

prima era geralmente substituída por provas de habilidade nas operações típicas de cada 

atividade” (RUGIU, 1998, p. 44). Cabe aqui uma questão imprescindível: como as oficinas de 

arte, nos marcos das transformações formais das oficinas artesanais em empresa capitalista, 

em que já não se estabelecem mais entre o mestre no ofício e seus aprendizes as relações 

sociais supracitadas, poderiam funcionar como ensino formal ou ao menos englobá-lo de 

alguma maneira ainda que circunscrita a instrução básica?  

Cria-se um território pedagógico de diversos níveis para a formação de novos perfis 

profissionais, algumas até contíguas às competências presentes nas corporações artesanais, 

mas que nestes marcos não podiam atuar. Além disso, inexoravelmente aumenta-se a 

“necessidade de uma instrução de base, do tipo gramatical (no sentido, obviamente que 

possuía então, isto é, de fundamentos linguístico-literários), que as oficinas e o seu ‘aprender 

fazendo’ não podiam por certo dar” (RUGIU, 1998, p. 81).  

Ora, nestes novos marcos das relações sociais de produção, a cultura adquirida pelos 

currículos formativos não poderia mais abdicar-se da vida produtiva social, do lucro e mesmo 

do salário. Assim, continuamente diferenciaram-se os currículos que formam pintores, 

escultores, arquitetos, imprimindo-lhes as exigências de reconhecimentos universitários. Em 

suma, já no século XIV, capta-se as primeiras demarcações de separação entre “artista e 

artesão, que depois o léxico moderno consagrará, em que o primeiro é garantido pelo próprio 

trabalho e pela própria genialidade, [...] enquanto o segundo anonimamente trabalhará e 

anonimamente morrerá limitado no seio da organização” (RUGIU, 1998, p. 89). Para o 

primeiro, a corporação da qual é partícipe, caso ainda exista, não é mais um requisito, mas, 

apenas um atributo secundário, já para o segundo “é uma dura necessidade com o objetivo de 

não se enfraquecer ainda mais” (Ibid., Ibidem.).  

De fato, a oficina de artesanato prosseguiu na forma de estúdio do artista, com 

assistentes e aprendizes, “mas os mestres desses estúdios efetivamente atribuíram um novo 

valor à originalidade do trabalho ali efetuado; a originalidade não era um valor celebrado 

pelos rituais da guilda medieval” (SENNETT, 2008, p. 80). Ainda hoje o contraste entre 

artista e artesão nos parece designar pessoas com fazeres completamente distinto: o artista 

automaticamente identificado como a pessoa capaz de produzir obras únicas e singulares, ao 

passo que o artesão remete aquela pessoa capaz de produzir apenas obras anônimas e 

repetitivas.  
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Mas, precisamos pontuar este aparente contraste. Primeiro porque toda produção 

humana é uma produção social que carrega consigo os processos de criação histórico-sociais 

precedentes. Segundo porque no modo capitalista de produção, que origina uma forma sui 

generis da produção material – a produção de mercadorias –, desvaloriza-se o trabalho 

daqueles considerados “artesãos menores” e re-valorizam-se o trabalho daqueles agora 

batizados por “artistas-artesãos”, os quais se atribuem os dons inatos individuais, a 

genialidade “irreprodutível”, presente somente em uma parcela mínima dos destinados pela 

natureza divina, características que imprimem valor de troca as suas produções artísticas. Se 

considerarmos as relações sociais de produção artística no mesmo sistema capitalista vigente 

para todas as relações sociais de produção, o trabalho do artista reproduz as mesmas 

consequências impostas aos outros tipos de trabalho, exemplo disso é que se exija do artista, 

agora também um “vendedor de si mesmo”, as qualidades inerentes as de um mercador, e que, 

portanto, em sua formação isso também seja levado em conta. 

Na proposta pedagógica da OCIBC se expõe este processo de longa duração histórica 

– descritos por Antonio Rugiu (1998) e por Richard Sennett (2008) – especialmente no 

tocante a relação entre mestre e aprendizes para a formação das capacidades e habilidades 

específicas do artesão ceramista. Até no momento antecedente a fundação do espaço da 

OCIBC, a relações pedagógicas davam-se entre mestre (ou aquele que lhes fizesse a vez, 

como os voluntários, por exemplo) e aprendizes. A possibilidade de os aprendizes tornarem-

se monitores da Oficina também se assemelhava – guardadas as devidas proporções de suas 

limitações histórico-sociais – com a passagem a posição de jornaleiro nas guildas medievais. 

Outro fator de semelhança era a convivência e a cooperação entre pessoas de faixas etárias 

variadas e domínios de saberes distintos sobre a arte cerâmica, mas que da mesma maneira 

que nas guildas, com papéis hierarquizados, cujas responsabilidades estabeleciam as posições 

entre o mestre, os auxiliares (ou jornaleiros) e os aprendizes. Ali no caso da OCIBC, 

considerava-se a coordenação como o principal mestre artesão – e durante o patrocínio do 

Projeto Oficina IBC-Cerâmica pela Petrobras – o apoio neste papel de mestre artesão, dava-se 

também pela efetiva participação de outros ceramistas renomados nesta área de atuação. Já 

com o término do patrocínio, este papel principal, seguiu com a coordenação auxiliada pelo 

apoio de alguns destes ceramistas, mas, agora como voluntários da Oficina. Entre os 

auxiliares estavam outros voluntários (grupo composto por pessoas sem formação específica 

em cerâmica, mas, geralmente, com formação de nível superior, ou em formação de nível 
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superior), os monitores (grupo composto por ex-educandos formados na própria Oficina ou 

educandos ainda em formação, mas com participação destacada).  

Uma das preocupações pedagógicas inerentes a esta cooperação entre pessoas com 

faixas etárias diversas e domínios técnicos variados da produção e da arte cerâmica, 

determinou a formação de cursos de capacitação direcionados as pessoas que atuavam ali na 

Oficina, independentemente de sua posição e responsabilidades. Estes cursos ocorriam, ao 

menos, uma vez por semestre. Além disso, contavam-se com reuniões semanais entre os 

grupos de mestres, auxiliares, voluntários e monitores para análises e avaliações sobre as 

atividades desenvolvidas ao longo do trabalho com os aprendizes.  

Cabe destacar que, o aprofundamento dos saberes e fazeres desenvolvidos na OCIBC 

(entre mestres, auxiliares e aprendizes), possibilitou a criação e a sistematização do Curso de 

Metodologia para Oficina de Cerâmica com Pessoas com Deficiência Visual, ofertado à 

comunidade externa pelo Instituto Benjamin Constant. A evidência da relevância desta 

socialização, destes saberes e fazeres da OCIBC é inquestionável, exatamente por contribuir 

com pesquisas em andamento ou por devir e, sobretudo, por operacionalizar por meio de 

métodos, técnicas e instrumentos específicos os processos educacionais estéticos das pessoas 

com deficiência visual.  

Todavia, fica-nos à pergunta, do mesmo modo como questiona Mészáros (2008, p. 

17): “Para que serve o sistema educacional – mais ainda, quando público – se não for para 

lutar contra a alienação?” Caso se pretenda efetivamente uma formação humana integral, 

capaz de ao menos questionar as desigualdades cada vez mais exacerbadas da sociabilidade 

do capital, como considerar que para vir a trabalhar com a cerâmica a pessoa não precise de 

instrução (no sentido de uma educação escolar básica – fundamental e média) ou 

especialização?  

Oculta-se aí as reais necessidades humanas e suas condições histórico-sociais de 

produção, velando-se também os processos concretos de produção artística. Por outro lado, 

revela-se a “ideologia da empregabilidade” (MOTTA, 2009), pois, na sociabilidade do capital, 

o trabalho ainda que subsumido em forma de emprego assalariado, alienado e fetichizado é a 

“promessa” desta sociedade de autonomia e liberdade, uma via de recompensas valoradas 

socialmente, como por exemplo, o dinheiro, o sucesso, o prestígio e o poder, ou ainda de 

autoestima e reconhecimento pessoal. Contudo, como aponta-nos Vânia Cardoso da Motta 
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(2009), no artigo Ideologias do capital humano e do capital social: da integração à inserção 

e ao conformismo, publicado na Revista Trabalho Educação e Saúde: 

 

Ao longo de várias décadas de disseminação da ideologia do capital humano, 

o que se constatou foi que, ao invés de equalização social, como difundira, 

operou-se a intensificação da concentração de renda e a desigualdade ficou 

mais acentuada. Contrapondo a ideologia da empregabilidade, ampliou-se o 

exército de reserva agora com trabalhadores mais qualificados e criou-se um 

outro tipo de exército, não de reserva, mas de trabalhadores que jamais serão 

“inseridos” ou incluídos” ou “integrados” no mercado formal, que vão 

depender da “caridade público-privada” (MOTTA, 2009, p. 565).  

 

 Desse modo, a sociedade que produz desigualdades e dela se alimenta, “não só não 

precisa da efetiva universalização da educação básica como a mantém diferenciada e dual” 

como nos afirma Gaudêncio Frigotto (2018, p. 49). Uma das formas engendradas pelas 

políticas neoliberais para escamotear esta universalização da educação básica pública, laica e 

de qualidade, encontra-se na difusão das ideias de certo empreendedorismo de si mesmo, tal 

como aquela preconizada pelos órgãos federais por meio da formalização do MEI158 

(microempreendedor individual).  

De fato, como enfatiza Ricardo Antunes (2009), o empreendedorismo é uma 

mistificação que se atualiza e se fortalece em face de um cenário de desemprego estrutural de 

grande proporção em escala global e do enfraquecimento das políticas públicas sociais, 

abrindo-se brechas e permissões para a desregulamentação do trabalho, constituindo a perda 

de direitos sociais como o “modus operandi” comum destas relações. Em síntese, o 

“empreendedorismo” é uma das novas modalidades redesenhada pelo capital diante de sua 

crise estrutural para recuperar as formas econômicas, políticas e ideológicas de dominação 

burguesa de exploração do trabalho.  

 

O que buscamos afirmar é que a formação profissional que se demanda para 

este horizonte em nada se reduz a adestramento e a cursinhos tópicos, cujo 

escopo se limite à formação do cidadão produtivo ou cidadão mínimo que 

internaliza a culpa por sua pouca escolaridade e sua situação de 

desempregado ou subempregado. Ao contrário, demanda um duplo e 

concomitante vínculo: de integração orgânica com a educação básica e com 

políticas de geração de emprego e renda. A expectativa social mais ampla é 

 
158 Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), “Microempreendedor 

Individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário, podendo se 

enquadrar em uma ou mais atividades no único CNPJ e ter somente um empregado” (SEBRAE, s.d., s. p.). Cabe 

ressaltar que o MEI é regulamentado pela Lei Complementar n. 128, de Dezembro de 2008.  
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de que se possa avançar na afirmação da educação básica unitária e, 

portanto, não dualista, que articule cultura, conhecimento, tecnologia e 

trabalho como direito de todos e condição da cidadania e democracia 

efetivas (FRIGOTTO, 2018, p. 59).  

 

 Vale lembrar também que, a definição do principal objetivo da proposta pedagógica 

do Projeto Oficina IBC-Cerâmica aponta-nos as influências das diretrizes adotadas pela 

legislação brasileira em relação a questão da inclusão, sob as quais as orientações das políticas 

públicas contemporâneas pautam-se em comum acordos internacionais pelos conceitos de 

coesão social, inclusão e cidadania.  

Por um lado, de fato, a adoção da Declaração de Salamanca159 (BRASIL, 1997) é um 

marco para se discutir formas efetivas de inclusão das pessoas com deficiência a partir do 

estabelecimento de políticas públicas de educação inclusiva nos países signatários da 

Organização das Nações Unidas (ONU), e da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).  

Por outro lado, ao conceber a educação inclusiva como “[...] os meios mais eficazes de 

combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, construindo uma 

sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; [...]” (UNESCO, 1994, s.p.), não 

podemos deixar de sinalizar que ao entender a escola enquanto instrumento exclusivo para 

findar as mazelas sociais e econômicas, suprime-se no fundo a compreensão dialética entre a 

escola e a sociedade (SAVIANI, 2012).  

Outro fator de destaque é que, ao assumir que as escolas comuns inclusivas também 

“[...] aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema 

educacional” (UNESCO, 1994, s.p.), estes documentos revelam o economicismo educacional, 

que atribuem à educação o mérito principal para ampliar o retorno econômico do 

investimento, ou seja, a partir daí, “o raciocínio sempre foi bastante simples e contundente: 

quanto mais educação, mais desenvolvimento; quanto mais educação, melhores empregos;” 

(GENTILI, 2009, 1074).  

 
159 A proposta de inclusão de pessoas com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais em escolas 

comuns tem como marco legal duas conferências internacionais, realizadas na década de 1990: a Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtien, Tailândia (UNESCO, 1990), e a Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educativas Especiais, em Salamanca, Espanha (UNESCO, 1994). Ambas resultaram em 

declarações decisivas para a educação de pessoas com deficiência visual: a Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, bem como, a Declaração de Salamanca 

sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais e a Estrutura de Ação em 

Educação Especial.  
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 O segundo ponto de nossas análises acerca da proposta pedagógica do Projeto Oficina 

IBC-Cerâmica, relaciona-se também, a influência de outro documento internacional: a 

Convenção Internacional para os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada em 2006, 

pela Organização das Nações Unidas – que, embora enquanto garantia, ainda tampouco se 

afirme nas práticas sociais –, não deixou de representar um marco para a promoção e proteção 

dos direitos das pessoas com deficiência e da inclusão educacional, conforme podemos 

observar na legislação brasileira referente a esta Declaração, em um de seus destaques do 

Artigo 24 (Educação): “1b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos 

talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas 

e intelectuais” (BRASIL, 2009, s.p.).   

 Na proposta pedagógica da Oficina, a prática da cerâmica no âmbito do IBC, como 

oportunidade para promover “tanto a qualificação profissional”, “quanto a terapia 

ocupacional”, propiciaria “uma série de possibilidades como a descoberta de vocações e 

talentos”, considerados relevantes à “conquista da cidadania plena e a inclusão de fato e de 

direito” (OFICINA IBC-CERÂMICA, s.d., p. 14). Todavia, se considerarmos as premissas 

básicas vigotskianas de que o psiquismo humano se desenvolve socialmente, então, o 

desenvolvimento do psiquismo dos educandos da OCIBC mais do que depender dos aspectos 

biológicos (vocações e talentos) depende das oportunidades que lhes sejam ofertadas para que 

apropriem-se em suas subjetividades das propriedades e capacidades verdadeiramente 

humanas, isto é, apropriem-se da riqueza construída historicamente pelo conjunto dos seres 

sociais e sintetizadas nas produções materiais e imateriais da humanidade.  

De certo modo, com frequência, sobretudo nas áreas das artes aparece a questão: a 

atividade da imaginação não depende do talento? E da mesma maneira, esclarecemos com a 

afirmação de Vigotski (2018). 

 

Existe uma opinião muito difundida de que a criação é o destino de eleitos e 

que apenas quem tem o dom de um talento especial irá desenvolvê-la, 

podendo considerar-se convocado para a criação. Esse postulado não é 

correto, como já tentamos explicar. Se compreendermos a criação, em seu 

sentido psicológico verdadeiro, como a criação do novo, é fácil chegar à 

conclusão de que ela é o destino de todos, em maior ou menor grau; [...] 

(VIGOTSKI, 2018, p. 53, grifos nossos).  

 

 É preciso, pois, ter sempre presente que a OCIBC expressa processos de criação, que 

parecem ser apenas orientados pelos sentimentos e pelas necessidades das próprias pessoas, e, 
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portanto, condicionados a motivos subjetivos e não objetivos, mas que, no entanto, como 

coloca-nos Vigotski (2018): 

 

A criação é um processo de herança histórica em que cada forma que 

sucede é determinada pelas anteriores. Dessa maneira também se explica a 

distribuição desproporcional de inovadores e pessoas criadoras em diferentes 

classes. As classes privilegiadas detêm um percentual incomensuravelmente 

maior de inventores na área da ciência, da técnica e das artes porque 

exatamente nessas classes estão presentes todas as condições necessárias 

para a criação (VIGOTSKI, 2018, p. 44, grifos nossos).  

   

Em linhas gerais, percebemos entre as proposições do conteúdo programático da 

Oficina a intenção de propiciar aos educandos o contato com as produções genéricas humanas 

a partir da incorporação ao trabalho universal do processo de produção artística por meio de 

experimentações de práticas da cerâmica. Nestas passagens expostas no Quadro 1 

encontramos os momentos essenciais da relação entre a atividade objetiva e a formação da 

personalidade humana no desenvolvimento das capacidades produzidas subjetivamente.  

Mas, convém lembrarmos que a tese vigotskiana sobre o desenvolvimento do 

psiquismo humano, coloca-nos também que o que move o seu caminho assenta-se nas 

contradições – provocadas pela vida social à proporção que o ser social se apropria dos signos 

culturais –, ou seja, contradições entre os processos biológicos e os processos culturais. Neste 

sentido, descrevemos a seguir as atividades realizadas durante a experiência estética dos 

educandos da OCIBC no Projeto Rio 450, que enquanto exemplo emblemático revela a 

transição da Oficina dos âmbitos da experiência pessoal para as esferas mais amplas da 

experiência social acumulada nas produções artísticas da humanidade. 

 O Projeto Rio 450 – na ponta dos dedos, decorre de um questionamento sobre a 

participação efetiva da pessoa cega, da pessoa com baixa visão e da pessoa surdocega nos 

eventos comemorativos do aniversário de 450 anos da fundação da cidade do Rio de Janeiro, 

posto que embora conste na missão do Comitê Rio 450 “[...] mobilizar os diversos atores e 

setores da sociedade e articular a participação das diferentes áreas da Prefeitura [do Rio de 

Janeiro], do poder público em geral na construção do projeto comemorativo” (RIO 450, 2015, 

s.p., intervenção nossa entre colchetes), de fato, naquele canal de comunicação e quiçá de 

“construção coletiva” deste pretenso “projeto comemorativo” não se esboçam os concretos 

questionamentos acerca da significação do espaço urbano pelas pessoas historicamente 

excluídas destes ditos “lugares de pertencimento”, englobados aí as pessoas com deficiência 
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visual. Logo, inferimos que diante dos objetivos desta missão do Comitê Rio 450, como “[...] 

harmonizar e organizar as iniciativas de comemoração” (Ibid., Ibidem., grifos nossos) e os 

reais acontecimentos desenrolados na cidade do Rio de Janeiro, guardava-se a intenção de 

minimização dos conflitos sociais.  

Pois, as transformações do espaço urbano nesta cidade para a promoção dos 

megaeventos, congregados entre os anos de 2013 e 2016, propiciaram a construção de “[...] 

obras sem qualquer debate público nem possibilidades de alternativas” (ROLNIK, 2019, p. 

364). Em grande medida, as remoções foram acompanhadas por ações violentas de 

desocupação e repressão por parte do poder público aos grupos e/ou comunidades que 

esboçavam quaisquer resistências contra-hegemônicas. Rolnik (2019) ressalta-nos ainda os 

inúmeros casos de moradores cujas residências – localizadas principalmente em áreas de 

implantação dos corredores de ônibus (BRTs. – Bus Rapid Transit) – eram marcadas por 

agentes da Prefeitura com as iniciais “[...] SMH (Secretaria Municipal de Habitação) e de um 

número com tinta spray por parte da prefeitura, sem autorização prévia dos moradores nem 

explicação. A sigla foi batizada pelos moradores de Saia do Morro Hoje” (Ibid., p. 364).  

 Um caso em particular ganhou destaque nos meios de comunicação eletrônicos e 

impressos por conta da resistência popular às desocupações. Situada ao lado do local em que 

se erguia o Parque Olímpico e dentro da valiosa área de expansão da Barra da Tijuca, a Vila 

Autódromo, comunidade originada nos anos 1960, “[...] quando pescadores instalavam 

moradias provisórias na beira da lagoa de Jacarepaguá” (VAINER et. al., 2013, p. 04), 

contava desde 1998, com mais de cem famílias em condição regularizada com concessão de 

uso da área.  

 No entanto, a despeito do respaldo institucional, o projeto do Parque Olímpico: 

 

[...] que cede 75% da área pública para a incorporação de condomínios de 

alta renda, declarou que a Vila [...] seria removida [...] para permitir a 

ligação viária entre as novas vias Transcarioca e Transolímpica, corredores 

estruturais em que seria implantado o modelo BRT (VAINER et. al., 2013, 

p. 10).  

 

 O processo que orientou as desocupações em massa foi recebido na Vila Autódromo, 

bem como, em outras regiões de remoções, não sem contar com a resistência popular que, 

organizados em associação e com apoio técnico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

procuraram organizar um projeto urbano para a comunidade que representasse seus interesses 
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e não os das empreiteiras ou da especulação imobiliária, ou seja, contrário aos interesses do 

capital.  

 A disputa pelo espaço urbano constitui-se uma disputa contra o capital. Como 

explicita-nos Harvey (2005): 

 

A acumulação do capital sempre foi uma ocorrência geográfica. Sem as 

possibilidades inerentes da expansão geográfica, da reorganização espacial e 

do desenvolvimento geográfico desigual, o capitalismo, há muito tempo, 

teria deixado de funcionar como sistema econômico político (HARVEY, 

2005, p. 91). 

 

 A esse respeito, a resistência popular da Vila Autódromo não fora suficiente para 

impedir os numerosos casos de desocupação que ocorreram nesta comunidade, quando muito, 

lograram, em alguns casos, acordos “menos desvantajosos”. Em síntese, os acordos 

explicitaram a tática de “dividir para dominar” (EL PAIS, 2016, s.p.), isto é, com negociações 

individuais, algumas famílias eram convencidas a se retirar, forçando as outras a fazerem o 

mesmo. Conforme destaca-nos reportagem do El País de 2016: 

 

Mas a tranquilidade dessa pequena comunidade – sem tráfico de drogas e 

milícia – seria interrompida com as primeiras demolições em março de 2014. 

Uma vez que os primeiros moradores começaram a aceitar os termos de 

saída, os que resistiram se viram obrigados a conviver entre escombros, 

tremores e todo o tipo de estratégias para retirá-los do local. “Primeiro 

cortaram a luz e depois a água. Eu tinha dois filhos pequenos, com tanto 

mosquito e sem luz não podíamos ficar”, explica Wagnei Carvalho, que 

viveu de aluguel durante quatro anos na Vila Autódromo (EL PAÍS, 2016, 

s.p.). 

 

 A vitória popular da Vila Autódromo sobre a ofensiva predatória do capital frente ao 

espaço urbano estampa-se no caráter de organização coletiva dos moradores como forma de 

resistência. Obviamente, em termos práticos, as poucas famílias que por lá ainda residem 

sinalizam que a mobilização popular não conseguiu conter o avanço da financeirização do 

espaço urbano. No entanto, a experiência coletiva dos trabalhadores, difundida em diversos 

veículos de comunicação, atesta o caráter de potencialidade da luta de classes que reforça, a 

despeito das determinações históricas que constituem a totalidade das relações econômicas e 

sócias sob as quais vivemos a irresolutibilidade da história.   

 Portanto, a marca Rio 450 anos (RIO 450 ANOS, 2015), distante de traduzir as 

contradições da metrópole Rio de Janeiro, consiste numa elaborada estratégia de marketing 
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que, busca em última instância, apagar os conflitos sociais, contribuindo ainda que 

indiretamente à especulação imobiliária, ao turismo, bem como, a outras frentes de exploração 

capitalista do espaço, um lócus privilegiado de acumulação. Considerado assim, a resistência 

popular da Vila Autódromo expressa uma conquista da classe trabalhadora que, por sua 

mobilização impediu que o processo de acomodação da cidade aos interesses capitalistas 

desenhados pelos megaeventos fosse por completo apagados.   

Neste sentido, o nosso Projeto Rio 450 anos, desenvolvido na OCIBC, procurou 

atentar-se para o caráter cindido da cidade, elencando narrativas contra-hegmônicas, que 

desconstruíam a “cidade ideal” projetada para os megaeventos, ao arquitetar em seu lugar, a 

cidade real experienciada pelo conjunto dos educandos da Oficina em suas convivências 

diárias com os conflitos e as contradições do espaço urbano da metrópole do Rio de Janeiro. 

  Reconhecemos então a relevância do registro do processo de identificação dos modos 

de vida entrelaçados e urdidos com os lugares e as paisagens em uma plataforma colaborativa 

que efetivamente envolvesse os diferentes atores sociais com foco na vida das pessoas que 

habitam esta cidade. Se a cidade é composta por espaços públicos, construídos e constituídos 

como lugares para se viver, para se estabelecer relações humanas, esta característica traz à 

tona a necessidade de se problematizar e deslocar o entendimento sobre os usos dos espaços, 

pensando-se ainda os intercâmbios multissensoriais subjetivos e coletivos.    

Assim, o objetivo principal do nosso Projeto Rio 450, centrou-se em tecer diálogos 

acerca da identidade territorial/ pertencimento à cidade do Rio de Janeiro a partir das 

narrativas das pessoas cegas, das pessoas com baixa visão e das pessoas surdocegas, 

posteriormente materializadas nas produções estéticas coletivas destes educandos da DRT. 

Abrindo-se possíveis caminhos para o reconhecimento da produção histórica das relações 

sociais engendradas no espaço urbano.  

Cabe dizer que, a construção deste Projeto trouxe consigo uma oportunidade até então 

inédita para o campo das artes visuais no IBC: o trabalho interdisciplinar. Dele participaram 

educadores e educandos que não compunham o coletivo da Oficina de Cerâmica. Desse 

modo, com ênfase nas percepções, memórias e vivências deste amplo espectro de atores 

sociais, organizaram-se por intermédio de atividades com a cerâmica, a xilogravura e a 

literatura de cordel, aquilo que o coletivo designou como “arcabouço artístico-cultural 

carioca”, partindo, pois, rumo à construção de novas possibilidades estéticas. 
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Para tanto, o Projeto desenvolveu-se no decorrer do ano letivo de 2015, em quatro 

momentos integrados, a saber: 

1. Diálogos com a cidade: as atividades elaboradas neste momento incluíram os 

registros em plataforma audiovisual160 das narrativas dos educandos sobre as vivências 

com/na cidade do Rio de Janeiro, seguido da transcrição e respectivas análises. Para o estudo 

destes registros concentramo-nos nos pressupostos da História Oral, sobretudo pela 

singularidade destas narrativas e de seus narradores que, configuram um grupo historicamente 

à margem da construção de memórias escritas e/ou audiovisuais consagradas pelas vias 

tradicionais de pesquisa. Portanto, a partir deste fundamento metodológico, especialmente o 

desenvolvido por Bom-Meihy (2005) e Thompson (1992), dialogamos com as percepções, as 

memórias e as vivências dos educandos da DRT, identificando-se os assuntos e apontamentos 

de seus principais temas, em um segundo momento postos em discussão em rodas de 

conversas. Dali traçaram-se quais seriam as manifestações e os objetos representantes dos 

modos de vida destes lugares. Desenrolaram-se então discussões sobre os pertencimentos e a 

cultura popular nordestina na formação da “identidade carioca”. Entrelaçando-se cenários 

acerca da gênese da literatura de cordel (tradições orais), as produções estéticas dos folhetos 

(escrita e ilustração) e a singularidade desta também designada “literatura de cego”161. 

 2. Vivências de atividades em aulas regulares e/ou oficinas livres: neste momento 

almejando-se à composição de produções estéticas em poéticas individual e coletiva, os 

educandos participaram de aulas para a familiarização e o domínio básico das técnicas de 

cada atividade proposta – cerâmica, xilogravura e literatura de cordel. Incluem-se ainda as 

visitas pedagógicas à Escola de Artes Visuais do Parque Lage162 (EAV), a fim de permitir aos 

educandos o contato e a vivência de atividade em um ateliê de gravura, o que para muitos era 

algo até então desconhecido.  

 
160 Devidamente assentidos em Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz.   
161 “Pois, era comum, tanto na Europa antiga como no Nordeste do Brasil, que pessoas cegas sobrevivessem da 

venda dos livretos de cordel. Podemos citar Baltasar Dias, importante autor da literatura de folhetos em Portugal, 

no Século XVI. Como era cego, é provável que tenha contado com o auxílio de algum copista que anotasse seus 

versos”. Assim como, o poeta brasileiro Antônio Gonçalves da Silva (1909-2002), “o famoso Patativa do Assaré, 

por ser cego de um olho e ter pouca instrução, registrava seus versos com dificuldade. Não raro, seus versos 

eram registrados por outrem. Também era comum repentistas cegos, que apresentavam versos cantados, por 

exemplo, o cearense Aderaldo Ferreira de Araújo, conhecido como cego Aderaldo, nascido em 1878 e falecido 

em 1967” (SANTOS, 2016, p. 02). 
162 Localizada na cidade do Rio de Janeiro, a EVA, desde a sua fundação em 1975, por Rubens Gerchman, como 

centro educacional aberto, desenvolve programas de ensino em arte voltados para a formação de artistas, 

curadores, pesquisadores e interessados em estabelecer ou aprofundar o contato com a arte (ESCOLA DE 

ARTES VISUAIS DO PARQUE LAGE, s.d., s.p.). 
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 3. Diálogos com as produções estéticas: com o objetivo de trocar experiências e 

orientações práticas para as produções em desenvolvimento, especialmente aquelas 

produzidas nas atividades com a xilogravura, as educadoras vivenciaram a técnica em questão 

a partir da experiência estética tátil, fato promovido através do contato e visita ao ateliê do 

artista plástico e gravador Ciro Fernandes163. Encontramos nesta experiência a empatia 

sinestésica, mas frisamos que não pretendíamos desconsiderar as diferenças ou mesmo as 

potencialidades destas experiências nos modos de viver a cegueira. Aqui também se coloca o 

contato com a artista Heloísa Alvim164, que gentilmente editou em plataforma audiovisual as 

narrativas colhidas no primeiro momento do Projeto e que se articularam durante a exposição 

das produções estéticas produzidas pelos educandos. 

 4. Exposições do “arcabouço artístico-cultural carioca”: a organização das 

apresentações das produções estéticas coletivas do Projeto Rio 450 deu-se em dois momentos 

em comemoração ao aniversário de 161 anos do Instituto Benjamin Constant: em espaço 

expositivo do próprio IBC e no evento Cordel: Contos e Encantos, na Praça dos Ledores, 

também localizada no âmbito do Instituto. Destacamos que, neste evento para as 

apresentações dos cordéis produzidos, ilustrados e recitados pelos educandos, articulou-se 

ainda a participação de Gonçalo Ferreira da Silva, presidente da Academia Brasileira de 

Literatura de Cordel165 (ABLC). Tais cordéis foram publicados, em 2016, no livro Cordel: 

contos e encantos (ARDER; TEDERIXE; BERNARDINELLO, 2016). 

 Igualmente os processos das ações desenvolvidos no decorrer do projeto de trabalho 

Rio 450 foram compartilhados em dois eventos acadêmicos: no IV Seminário Internacional – 

A cerâmica na Arte-Educação: identidade e memória, realizado em setembro de 2015, na 

Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ), e no III Congresso Nacional de Educação 

– Cenários Contemporâneos: a educação nas multiplicidades, promovido em outubro de 2016, 

 
163 Artista plástico paraibano que mora e trabalha na cidade do Rio de Janeiro. Também poeta e ilustrador de 

livros, ilustrou, com xilogravuras, o Jornal do Brasil, assim como inúmeras capas de folhetos que criou inclusive 

capas de livros para Orígenes Lessa, Raquel de Queiroz, Ana Maria Machado, Gilberto Freire, entre outros. 

Participou de exposições como as do Salão Carioca de Arte, Salão Nacional de Artes Plásticas, além de 

exposições na Suíça, Alemanha, Dinamarca e Brasil. Suas obras estão diretamente ligadas ao mundo da literatura 

de cordel, as crenças e aos costumes nordestinos. Seus trabalhos encontram-se nos acervos da Casa da Gravura 

de Curitiba e nas do Museu Nacional de Belas Artes (REIS, 2016). 
164 Escultora e ceramista franco-brasileira. Já expôs seus trabalhos em galerias e museus de diversos países, 

como Brasil, Argentina, Estados Unidos, Holanda, Hong Kong e na França. 
165 Fundada em 07 de setembro de 1988, é uma sociedade civil e de natureza cultural sem finalidade lucrativa, 

com sede na cidade do Rio de Janeiro, tendo como lema o dístico: “Cordel é Cultura”. Atualmente, o corpo 

acadêmico da ABLC e composto de 40 cadeiras de membros efetivos, sendo que 25% destas cadeiras podem ser 

ocupadas por membros não radicados no Rio de Janeiro (ACADEMIA BRASILEIRA DE LITERATURA DE 

CORDEL, s.d., s.p.).  
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pelo Centro Multidisciplinar de Estudos e Pesquisas (CEMEP), em parceria com a 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e outras instituições do País.  

 Decerto que o Projeto Rio 450 demarca a inflexão da Oficina nos traços 

especificamente substanciais da constante intensificação da educação estética dos educandos. 

Para ilustrar esta interferência intencional e ativa do processo educativo, apresentamos a 

seguir a proposta pedagógica da OCIBC, configurada entre o final do ano letivo de 2013 até o 

início do ano letivo de 2018. 

 

Quadro 2 – Proposta Pedagógica da Oficina de Cerâmica do IBC entre os anos de 2013-2018 

PROPOSTA PEDAGÓGICA PROJETO OFICINA IBC-CERÂMICA 

CARGA HORÁRIA: 02 horas semanais 

PRÉ-REQUISITOS: Educando com idade superior aos 16 anos, devidamente matriculado 

no programa de reabilitação da Divisão de Reabilitação, Preparação para o Trabalho e 

Encaminhamento Profissional. 

EMENTA: A Oficina de Cerâmica se propõe a aproximar as pessoas cegas, pessoas com 

baixa visão e as pessoas surdocegas do universo artístico da cerâmica a partir de estudos e 

experimentações das múltiplas possibilidades decorrentes da plasticidade da argila, de tal 

modo que viabilize a formação e o desenvolvimento integral destas pessoas.  

OBJETIVO GERAL: Estimular a vivência e a troca de experiências estéticas/ artísticas em 

ateliê coletivo, visando enfatizar a inclusão da pessoa cega, da pessoa com baixa visão e da 

pessoa surdocega por meio da apropriação das produções humanas materiais e imateriais, 

bem como, do enriquecimento de suas subjetividades. 

OBJETIVOS ESPICÍFICOS: 

▪ Contribuir para o refinamento da acuidade sensorial por meio de atividades que 

promovam o desenvolvimento das interrelações entre percepção-comunicação- 

pensamento. 

▪ Promover diálogos com os padrões estéticos, ergonômicos e funcionais.  

▪ Solicitar a criticidade em relação à sua produção estética tanto quanto ao trabalho 

realizado pelo grupo.  

▪ Valorizar o trabalho criador coletivo. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

Módulo 1 – Introdução às técnicas e materiais básicos para a produção da cerâmica: 
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▪ Conhecer a cerâmica em articulação com o contexto histórico de sua produção, bem 

como, da arte contemporânea.  

▪ Familiarização com as técnicas e matérias básicos. 

▪ Modelagem manual com as técnicas da bola (pinch) e do rolo (acordelamento). 

▪ Identificação das diferenças entre o “ponto de couro” e o “ponto de osso”. 

▪ Identificação nas peças executadas de “ponto de couro” – acabamento e decoração 

com aplicação de engobes. 

▪ Identificação nas peças executadas de “ponto de osso” – retoque das imperfeições. 

▪ Secagem das peças modeladas: importância, causas e consequências. 

▪ Identificação das modificações nas peças a partir da primeira queima (biscoito) de 

800º C a 1000º C. 

▪ Aplicação de esmaltes nas peças por imersão. 

▪ Identificação das modificações nas peças a partir da segunda queima de 980º C a 

1300º (dependendo do tipo de esmalte utilizado). 

Módulo 2 – Decoração e história do emprego dos esmaltes cerâmicos: 

▪ Conhecer os modos de decoração de peças utilitárias, decorativas e escultóricas, bem 

como, a história dos esmaltes cerâmicos.  

▪ Modelagem manual com as técnicas da placa e do belisco. 

▪ Identificação das diferenças entre o “ponto de couro” e o “ponto de osso”. 

▪ Aplicação de decoração com as técnicas: de entalhe ou incisão; perfuração; 

agregação de elementos; pinturas com engobes; texturização e polimentos.  

▪  Secagem das peças modeladas: importância, causas e consequências.  

▪ Identificação das modificações nas peças a partir da primeira queima (biscoito) de 

800º C a 1000º C. 

▪ Aplicação de esmaltes nas peças por imersão. 

▪ Identificação das modificações nas peças a partir da segunda queima de 980º C a 

1300º (dependendo do tipo de esmalte utilizado). 

Módulo 3 – Utilização de elementos extrudados e/ou moldes de gesso: 

▪ Conhecer os modos de agilização do processo de produção das peças cerâmicas: 

prensagem em moldes de gesso e/ou utilização de elementos extrudados. 

▪ Utilização da extrusora para formatação de perfis geométricos. 
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▪ Utilização de prensagem em moldes de gesso. 

▪ Aplicação de decoração com as técnicas: de entalhe ou incisão; sgraffito ou 

sgraffiato; perfuração; agregação de elementos; pinturas com engobes; desenhos 

com giz ou lápis; máscaras de papel, texturização e polimentos.  

▪ Aperfeiçoar as técnicas desenvolvidas nos módulos anteriores.  

▪ Secagem das peças modeladas: importância, causas e consequências. 

▪ Reflexão e exposição dos trabalhos: diálogos com padrões estéticos, ergonômicos e 

funcionais. 

METODOLOGIA: O posicionamento teórico-metodológico da Oficina também se articula 

aos pressupostos da arte/educação, intencionando favorecer o entendimento do caráter 

histórico-social das produções artísticas materiais e imateriais. Para tanto, o curso estrutura-

se em atividades de: 

▪ Vivência de duas aulas semanais em ateliê coletivo. 

▪ Prática das técnicas de produção da cerâmica. 

▪ Releituras de diferentes objetos experenciados.  

▪ Exploração de imagens com suportes de acessibilidade, tais como, os recursos de 

adaptação de materiais didáticos, a audiodescrição de imagens em plataformas 

analógicas e digitais, as bibliografias específicas com textos em Braille e/ou fonte 

ampliada, os audiolivros, os e-books, entre outros recursos de acessibilidade. 

▪  Oficinas com a participação de artistas convidados. 

▪ Visitas pedagógicas, assim como exposições em ateliês, galerias, museus e espaços 

culturais em geral. 

AVALIAÇÃO: Contínua incidindo tanto sobre o processo quanto sobre o resultado das 

propostas solicitadas, valorizando o desenvolvimento pessoal do educando, no que se refere 

à apresentação e participação ativa das atividades da Oficina. Os apontamentos deste 

processo registram-se em uma ficha de acompanhamento individual. 

BIBLIOGRAFIA: 

ARGAN, G. C. Arte moderna. Tradução Denise Bottmann e Federico Carotti. São Paulo: 

Companhia da Letras, 1992.  

BARBOSA, A. M. (Org.). Arte/educação contemporânea: consonâncias internacionais. São 

Paulo: Cortez, 2005.  

______. Arte-educação: conflitos/acertos. 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 1998. 

______. Tópicos utópicos. Belo Horizonte: C/Arte, 1998. 
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______. A imagem no ensino da arte: anos oitenta e novos tempos. 2. ed. São Paulo: 
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 Como exposto no Quadro 2, a proposta pedagógica da OCIBC, entre 2013-2018, 

considerando as determinações impostas, traduz-se em uma conversão intencional de 

possibilitar o desenvolvimento e a formação dos processos de criação dos educandos em 

comunhão com as atividades executadas em suas próprias vidas, tornando-as não mais 

adornadas, mas, sobretudo, elaboradas a um nível de “vivências criadoras”. “Portanto, a 

consciência com que agora estamos nos ocupando é a consciência do homem cotidiano, da 

vida cotidiana, da práxis cotidiana” (LUKÁCS, 2013, p. 209). 

 Este processo é de cunho social, mais precisamente num duplo aspecto: por um lado a 

educação do ser social é direcionada para que nele se desenvolvam e se formem as 

capacidades especificamente humanas: “Não consiste senão no estabelecimento de novas 
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relações, que são sempre materiais e concretas” (VIGOTSKI, 2010, p. 74). Daqui já se 

estabelece que é um processo social, “trilateralmente ativo: é ativo no aluno, é ativo no 

mestre, é ativo o meio criado entre eles” (Ibid., p. 73). Por outro lado, devemos compreender 

que traçar objetivos concretos aos processos educativos requer reconhecê-los também em seu 

caráter de classe.  

 

Ocorre que, na sociedade humana, a educação é uma função social 

perfeitamente definida, sempre orientada pelos interesses da classe 

dominante, e a liberdade e independência do pequeno meio educativo 

artificial em face do grande meio social são, no fundo, liberdades 

convencionais e independência muito relativas dentro de espaços e limites 

estreitos (VIGOTSKI, 2010, p. 75).  

  

Portanto, é imprescindível esclarecer-se para qual sociabilidade o desenvolvimento e 

formação das qualidades e capacidades são desejáveis em função da emancipação humana? O 

hábito corrente no planejamento dos processos educativos é tomá-los apenas pelo prisma dos 

impactos positivos, desconsiderando-se os marcadores histórico-sociais, que lhes imprimem 

contradições e desigualdades. Justamente neste ponto deparamo-nos com o problema da 

alienação, pois, o desenvolvimento das forças produtivas que implica em desenvolvimento 

das capacidades do gênero humano, não promove necessariamente o desenvolvimento da 

subjetividade do ser social.   

A educação escolar é um processo de ser formado e de formar-se no plano de uma 

consciência – ainda que não se configure como o único meio para isso –, que em seu devir e 

em seu desenvolvimento apresenta qualidades particulares de acordo com as condições 

histórico-sociais da vida do ser social, do lugar que ele ocupa nas relações sociais. Ora, se as 

condições de produção e reprodução da vida na sociabilidade capitalista não estão 

disponibilizadas de modo equitativo para todos os seres sociais, explica-se de maneira 

contundente de que modo se desenvolvem aquelas propriedades e capacidades que nos 

colocam enquanto partícipes do gênero humano em nossa própria individualidade: as formas 

mais complexas das objetivações do gênero humano, como a arte, por exemplo.  

Se a apropriação pelo ser social das objetivações humanas, como aquelas expressas 

nas produções artísticas materiais e imateriais, enquanto produção imanente à atividade 

humana, favorece a passagem do “gênero humano em-si” para o “gênero humano para-si”, 

com possibilidades concretas de desenvolvimento da consciência humana do ser social 

(LUKÁCS, 2013; 1970). 
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Aqui reside a chave para a tarefa mais importante da educação estética: 

introduzir a educação estética na própria vida. A arte transfigura a realidade 

não só nas construções da fantasia, mas também na elaboração real dos 

objetos e situações. A casa e o vestiário, a conversa e a leitura, e a maneira 

de andar, tudo isso pode servir igualmente como o mais nobre material para 

a elaboração estética. De coisa rara e fútil a beleza deve transformar-se em 

uma exigência do cotidiano (VIGOTSKI, 2010, p. 352).  

 

Mas, Vigotski (2010) adverte-nos que o ato estético não se encerra naquilo que o 

organismo percebe até porque o trabalho de percepção da obra de arte é “um trabalho difícil e 

cansativo do psiquismo” (Ibid., p. 332). Portanto, os momentos de percepção sensorial 

configuram-se apenas como os “impulsos primários para despertar uma atividade mais 

complexa e em si carecem de qualquer sentido estético” (Ibid., p. 332-333). 

Está claro que se trata muito mais do que apenas “ver” ou “apalpar”, posto que o 

“principal na música não é o que se ouve, nas artes plásticas o que não se vê nem se apalpa” 

(CHRISTIANSEN apud VIGOTSKI, 2010, p. 333). Logo, o “momento da percepção 

sensorial da forma, aquele trabalho desempenhado pelo olho e o ouvido constitui apenas o 

momento primeiro e inicial da vivência estética” (VIGOTSKI, 2010, p. 333). Em sendo uma 

atividade construtiva sumamente complexa – elaborada pelo psiquismo –, torna-se nítido 

também que requer uma aprendizagem especial.  

 Podemos dizer que se travou aí a nossa primeira luta no campo das artes visuais do 

IBC: demonstrar a importância da educação estética para a formação das percepções e 

vivências artísticas, que não se limitassem ao âmbito da condição orgânica dos educandos. A 

constituição desta proposta pedagógica é um trabalho coletivo pautado em estudos, ainda que 

incipientes para a complexidade que a educação estética da pessoa cega, da pessoa com baixa 

visão e da pessoa surdocega exige, mas reflexo de uma obra coletiva organizada de modo 

intencional a fazer frente ao conformismo com aquilo que está posto, para além dos limites da 

manutenção da ordem vigente nos processos de desumanidades.  

Observamos reiteradas vezes que as limitações secundárias da deficiência visual, 

mediadas socialmente, evidenciam os impedimentos para a efetiva participação cultural em 

expressões como aquelas relacionadas com as imagens. É sabido que para o senso comum, as 

imagens referem-se aquilo que possui um suporte material, como por exemplo, as imagens 

materializadas nas fotografias, em filmes cinematográficos, nos programas televisivos, entre 

outras. Desconsiderando-se ainda aquelas provenientes das lembranças, dos sonhos e dos 
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desejos, por exemplo. Por esta razão, geralmente, o educando cego ou o educando surdocego 

que desejem participar das produções artísticas relacionadas com imagens materializadas ou 

quiçá que desejem uma formação profissional nestas áreas têm como sinalização tanto de sua 

família como da escola, como sendo atividades inadequadas às suas capacidades orgânicas, 

orientando-os para as possibilidades que julgam inerentes as suas condições orgânicas – a 

atividade com a música, por exemplo. Confirmando-se, muitas vezes aquilo que Vigotski 

(1997, p. 93) nos diz: “As consequências sociais da deficiência acentuam, alimentam e 

consolidam a própria deficiência”. 

Contudo, todas as imagens (sensoriais ou abstratas) têm suas raízes na formação de 

imagens subjetivas da realidade objetiva. De acordo com Leontiev (1978b), qualquer 

atividade humana regula-se por imagens subjetivas da realidade objetiva, tratando-se de um 

processo com movimento real na atividade do ser social. Portanto, toda pessoa no processo de 

realização de uma atividade formará imagens subjetivas da realidade objetiva.  

Vigotski (1997) sabiamente coloca-nos que contribuir para a educação das crianças 

com desenvolvimento diferenciado, tanto pelas particularidades orgânicas da criança em si 

como daquelas relativas aos próprios processos educativos, traz como exigência que o 

educador compreenda estas peculiaridades dos caminhos do desenvolvimento 

qualitativamente diferenciado, para que nesta base metodológica consistente e coerente, possa 

de fato conduzir o processo educativo destas crianças.  

Embora nosso trabalho cotidiano na OCIBC não seja orientado diretamente para as 

crianças – nestas afirmações de Vigotski (1997), vislumbramos os mesmos preceitos para o 

desenvolvimento e formação dos educandos da Oficina. Consideramos que compreender as 

leis gerais do desenvolvimento humano nos aportes da teoria histórico-cultural levanta uma 

crítica radical ao modelo médico como parâmetro exclusivo para os processos educativos. 

Não é negar esta avaliação clínica, mas de posse deste conhecimento do diagnóstico clínico, 

muito comum no setor em que atuamos, deve-se pensar nos desafios para se estabelecer 

alternativas (dos caminhos) que sigam para a compensação social das limitações orgânicas e 

funcionais. Portanto, um processo que deve ser planejado e objetivo para promover a 

apropriação cultural – também daquelas produções artísticas que lidam diretamente com as 

imagens, demandando-se para isso a criação de formas culturais peculiares, tais como, as 

adaptações de materiais didáticos destinadas ao ensino de artes visuais. 
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Desse modo, outro aspecto que merece destaque nesta segunda proposta pedagógica 

da OCIBC centra-se nas relações sociais entre professor e aluno, decerto com marcações 

diferenciadas das relações sociais estabelecidas nas oficinas artesanais medievais entre 

mestres e aprendizes. Como apresentado nas análises acerca da primeira proposta pedagógica 

da OCIBC, certa Nostalgia do mestre artesão (RUGIU, 2008), ainda acompanha o trabalho 

nas oficinas artesanais, especialmente a ideia de um trabalho desempenhado em um espaço 

acolhedor semelhante a um lar, posto que nas guildas, a oficina era de fato a residência do 

artesão. Contudo, vale completar esta nostalgia com as informações trazidas por Richard 

Sennett (2008), como por exemplo, a “ideia de oficina como lar também pode obscurecer a 

cena viva do trabalho hoje. [...] Uma definição satisfatória da oficina é a seguinte: um esforço 

produtivo no qual as pessoas lidam diretamente com questões de autoridade” (Ibid., p. 67-68). 

Sem contar que entre outros aspectos, deve-se levar em conta “[...] em sua relação com 

mercados, sua busca de fundos e lucros” (Ibid., p. 67-69).  

Retomando ainda que de modo sucinto a questão destas relações nos processos de 

trabalho artesanal, o primeiro elemento apontado por Sennett (2008), remete-nos a pensar 

sobre tais embaralhamentos que a consideração de um espaço de trabalho nos moldes das 

oficinas artesanais pode imprimir as relações sociais de produção e reprodução do capital. 

Entre as estratégias da defesa do capitalismo, para algumas práticas laborais removem-se 

“defeitos” específicos, como por exemplo, as antigas estruturas físicas dos espaços de 

trabalho, soluções como as preconizadas pelos “escritórios inspiradores” da Google pelo 

mundo (REVISTA EXAME, 2013, s.p.).  

As contrariedades que se apresentam talvez não sejam tão evidentes como as formas 

explicitamente despóticas aplicadas nos espaços de trabalho das fábricas do século XIX, 

porém, ali estão presentes, ainda que com uma concretude de reificação mais complexificada, 

a expropriação das múltiplas capacidades de criação para a composição de valores de troca. E 

mesmo que sejam práticas laborais em unidades produtivas de ponta – unidades que sem 

dúvidas são minoritárias – formas de trabalho “mais intelectualizado (no sentido dados pelo 

capital), formas de trabalho imaterial” (ANTUNES, 2009, p. 202), originam-se a ideia de um 

trabalho “mais livre”. Mas, em uma sociedade “administrada” – para citarmos Theodor 

Adorno (1993, p. 97): “A cultura já há muito que não arrasta atrás de si, impotente, o seu 

desprezado adversário, mas toma-o sob a sua direção. Ao administrar a humanidade inteira, 

administra também o hiato entre humanidade e cultura” – tanto os espaços fora do trabalho, 
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como naqueles espaços nos moldes de “escritórios inspiradores”, que mesclam os espaços e 

tempos de trabalho com infraestrutura de lazer à disposição dos trabalhadores, são em larga 

medida espaços e tempos submetidos aos valores da produção de mercadorias e suas 

necessidades de consumo, sejam elas materiais ou imateriais.  

O segundo elemento, nos leva a pensar sobre o fato de que no espaço das oficinas 

artesanais, as variações dos níveis de domínio das técnicas e experiência tornavam-se 

“questões diretas e pessoais”, como diz Sennett (2008, p. 68). Exatamente porque a qualidade 

do trabalho produzido na oficina trazia como marca singular as próprias habilidades do 

mestre, ainda que fosse uma produção de seus auxiliares e/ou aprendizes. Este fato também já 

denota, além da posição social do mestre (“as questões de autoridade”), uma preocupação de 

identificação para a venda em um mercado em expansão tanto em quantitativo de 

consumidores como em variedade de produtos (“a relação com mercados para sua busca de 

fundos e lucros”). 

Podemos dizer que, de certo modo, a nostalgia por um espaço acolhedor, onde o 

trabalho com a arte e a vida se intercruzam, é uma constância na OCIBC, especialmente 

porque ali tecem-se relações sociais verdadeiramente humanas, em suas contradições, 

positividades e possibilidades. Permanência que em sua potência pode favorecer a construção 

de um espaço contra hegemônico a esta sociabilidade desprovida de significações e 

necessidades humanas. “O imperativo de se ir para além do capital como controle 

sociometabólico, com suas dificuldades quase proibitivas, é a condição compartilhada pela 

humanidade como um todo” (MÉSZÁROS, 2011, p. 492).  

Arriscamos em dizer também que, mesmo ausentes dos entendimentos completos 

desta lógica perversa, onde uma fonte de enriquecimento humano (forças produtivas) 

converter-se em fonte de miséria e barbárie humanas (forças destrutivas), onde a única 

riqueza reconhecida é a abstração do verdadeiro valor, reconhecemos que a OCIBC, ao 

contribuir para o desenvolvimento e formação das subjetividades dos atores sociais ali 

envolvidos, contribui, ainda que em seus limites, para expor que “o sentido dado ao ato 

laborativo pelo capital é completamente diverso do sentido que a humanidade pode conferir a 

ele” (ANTUNES, 2009, p. 181). 

Neste cenário, o Projeto Memórias Afetivas, desenvolvido no decorrer do ano letivo de 

2017, propôs diálogos entre as vivências e experiências individual-coletiva e a memória do 

corpo (do próprio ser social) enquanto instância das relações sociais humanas, a partir de seus 
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reflexos nas produções em arte. A memória como referência, conceito ou matéria da arte pode 

vir a problematizar diversas questões, como aqueles referentes a efemeridade e suas rupturas, 

os discursos e suas permanências, por exemplo. No âmbito da DRT, estes questionamentos 

recaem sobretudo, nas reivindicações da condição de reconhecimento da pessoa dos 

educandos, ou seja, na condição de ser social que lhes é negada em contraposição aquela que 

lhes é imposta pelas concepções e práticas manifestadas cotidianamente em formas concretas 

de preconceitos ou ainda nos discursos de uma pretensa futura inclusão versada em um 

contexto de políticas neoliberais.  

Desnecessário dizer que, assim como a educação constitui-se um direito das pessoas 

com deficiência, o trabalho também é um direito social e encontra-se como categoria de 

direito fundamental na Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência (LBI n. 

13.146/2015), caracterizado como princípio máximo da pessoa humana, igualmente 

enfatizado pela Constituição Federal (BRASIL, 1988). Todavia, como aponta-nos Marx 

(2010), um direito instituído no modelo burguês de democracia não se constitui emancipação 

humana de fato, posto que: 

 

Toda emancipação é redução do mundo humano e suas relações ao próprio 

homem. A emancipação política é a redução do homem, por um lado, a 

membro da sociedade burguesa, a indivíduo egoísta independente, e, por 

outro, a cidadão, a pessoa moral (MARX, 2010, p. 54, grifos do autor).  

 

Diante disso, dialogar com as temáticas relativas às memórias enquanto matéria para a 

construção de poéticas estéticas apresentou-se como possibilidade de entendimentos e 

ressignificações das trajetórias individuais e coletivas das pessoas cegas, das pessoas com 

baixa visão e das pessoas surdocegas. Contudo, ainda que nos limites da ação educacional, os 

quais nos obrigam a pensar efetivamente em caminhos para outra sociabilidade humana, 

emergimos também com nossas memórias. Portanto, tendo como eixo principal as memórias 

dos educandos e dos educadores da DRT, o Projeto Memórias Afetivas, enquanto proposta 

interdisciplinar envolveu as áreas de artes visuais, música e expressão corporal, informática 

educativa e oficina de literatura.  

Assim, configurou-se por meio das atividades propostas uma oportunidade singular 

para se pensar as articulações engendradas pela memória, circunscrita não apenas as vivências 

da subjetividade, mas também pela concretude das circunstâncias históricas da vida humana, 

autora do mesmo modo de tais circunstâncias.  
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O processo dialógico exposto nestes entrelaçamentos permeou cinco momentos que 

denominamos de “encontros com”:  

1. Encontros com narrativas: nestes encontros as discussões versadas em rodas de 

conversa a partir das memórias de infância dos educandos e educadores da DRT trouxeram 

desde as lembranças abarcadas pelos brinquedos, brincadeiras, tempos e espaços de brincar, 

passando pela memória social da deficiência, até as questões das desigualdades e exclusão de 

uma efetiva participação na vida social genérica nos marcos da sociabilidade capitalista. Ou 

ainda a mistificação tanto na literatura científica como no senso comum de que, em geral, as 

pessoas cegas apresentam um nível de memória mais elevado que as outras pessoas. Para 

estas questões cruciais recorremos aos estudos de Benjamin (2002; 1987), Foucault (1981), 

Harvey (2017) e Vigotski (1997). 

2. Encontros com atividades: com ênfase nos estudos e interlocuções teórico-práticas, 

com base em ações processuais e colaborativas para a criação de produções estéticas, 

desenvolveram-se em aulas regulares e/ou oficinas livres pesquisas das poéticas e técnicas 

artísticas nas obras de Alfredo Volpi (1896-1988), Cândido Portinari (1903-1962) e Tarsila do 

Amaral (1886-1973), além de experimentações com diferentes expressões, materiais e 

técnicas (esculturas, gravuras com estêncil e carimbos, livros de artista, desenhos, pinturas, 

fotografias, fotomontagem). Cabe dizer aqui da parceria com Leandro Sá Guinard166, que para 

o trabalho em diferentes suportes, gentilmente produziu as molduras que dialogaram com os 

desenhos produzidos pelos educandos e apresentados durante a exposição.  

Em face das especificidades dos educandos cegos, ou daqueles educandos com baixa 

visão ou ainda dos educandos surdocegos, a compreensão das técnicas e materiais 

empregados nas poéticas destes três artistas apoiou-se no aporte técnico da informática 

educativa que desenvolveu um aplicativo para o sistema Android, como material didático 

digital especializado167 sobre as obras trabalhadas no Projeto, permitindo também que as 

memórias pessoais – resgate de sons, imagens e informações disponíveis na rede mundial – 

fossem empregadas pelos educandos do curso de DOSVOX/NVDA168 através do computador 

 
166 Escultor formado pela Escola de Belas Artes – EBA/UFRJ.  
167 Material criado conforme as recomendações técnicas para o desenvolvimento de interfaces acessíveis 

(MACHADO; MACHADO; CONFORTO, 2014), com base no desenho universal (NUNES; MADUREIRA, 

2015), na usabilidade, na tolerância e prevenção ao erro (NORMAN, 1983) e no uso dos recursos de 

acessibilidade das plataformas Androids, sobretudo o recurso de texto para voz, pelo qual se fornece 

audiodescrição das obras do artista.  
168 Recursos para leitor de tela de dispositivos eletrônicos. O sistema operacional Dosvox é fruto de pesquisas 

tecnológicas desenvolvidas pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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como ferramenta para uso dos motores de busca enquanto extensão da memória humana 

(COSTA, 2010).  

Estas experiências e vivências pessoais ainda compareceram como referências 

estéticas nas aulas da oficina de literatura, que intencionando refletir acerca da ampliação das 

narrativas a partir dos registros escritos das memórias de infância de artistas modernistas 

brasileiros, possibilitou a criação de contos enquanto composição estética de textos em 

Braille, que propuseram outras maneiras de estruturar a memória e recriar as lembranças 

narradas.  Composições abertas que permitem ao leitor compartilhar uma intimidade com este 

material, mas que por ser uma percepção exotópica configura acabamento artístico a essas 

memórias (BAKHTIN, 2003).  

Nas aulas de música, as memórias compartilharam-se como meio dinâmico de integrar 

a temporalidade no cotidiano social (REYLI, 2014), buscando-se apontar as intersecções entre 

as memórias subjetivas em músicas que marcaram um determinado período ou fato da vida 

pessoal dos educandos e dos educadores, e as memórias coletivas onde aparecem as canções 

cujas letras contém histórias de vida. Este repertório coletivo integrou os educandos de canto 

coral, violão, flauta doce e saxofone, caracterizando-se, portanto, como um trabalho de 

música em grupo. Somando-se a isso, o grupo contou com o preparo corporal – esquema, 

imagem e consciência corporal (MELO; GONZÁLES; FENSTERSIFE, 2005) –, com a 

intenção de que desenvolvessem um domínio de palco, bem como, a habilidade de 

cantar/tocar e atuar simultaneamente.  

Destacamos ainda a apresentação do documentário Portinari do Brasil, mediado pelas 

educadoras a partir de um roteiro pedagógico previamente elaborado. Durante a exibição 

deste documentário, a audiodescrição169 – igualmente elaborada pelas docentes – realizou-se 

ao vivo. Por ser a primeira experiência deste tipo, optamos por intercalar cada uma das cinco 

partes do documentário pelos temas para a sensibilização e debates sugeridos no roteiro 

pedagógico.   

 
Este sistema operacional permite que pessoas cegas utilizem um microcomputador comum para desempenhar 

uma série de tarefas. Em sendo um sistema que se comunica com o usuário por meio de sintetizador de voz em 

língua portuguesa, permite a gestão de arquivos adequada ao uso por Dosvox, edição e leitura de textos, 

impressão à tinta e em Braille, ampliação de telas para pessoas com baixa visão, diversos jogos, além de 

programas para acesso à Internet (MEDEIROS; MUDADO, 2010). 
169 Recurso de acessibilidade que, segundo a Portaria nº. 310, aprovado em 27 de junho de 2006, pelo Ministério 

das Comunicações “[...] corresponde a uma locução, em língua portuguesa, sobreposta ao som original do 

programa, destinada a descrever imagens, sons, textos e demais informações que não poderiam ser percebidos ou 

compreendidos por pessoas com deficiência visual”. 



276 

 

Coloca-se também a visita pedagógica a exposição Canteiro Aberto: Patrimônio, 

Memória e Arte Sacra, no Palácio Universitário, localizada no Campus Praia Vermelha, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que trouxe uma retrospectiva com fotografias 

das principais etapas de restauração desse patrimônio histórico do estado do Rio de Janeiro.  

3. Encontros com a prática curatorial: com o objetivo de trocar experiências e 

orientações práticas para o desenvolvimento das etapas essenciais à curadoria e a 

conceituação espacial do projeto de montagem da exposição do Projeto, estes encontros entre 

educadores e educandos possibilitaram as intersecções entre curadoria, educação e expografia, 

permitindo-se pensar o espaço expositivo como parte integrante das obras.  

4. Encontros multissensoriais: a organização das apresentações das produções estéticas 

coletivas do Projeto Memórias Afetivas, realizadas em comemoração ao aniversário de 164 

anos do Instituto Benjamin Constant, configurou em dois momentos complementares: a 

exposição Memórias, Afetos e Imaginários, seguida pela performance musical dos educandos 

da DRT.  

 5. Encontros com transformações: nestes encontros nos dispusemos a pensar sobre as 

futuras experimentações e execução de projetos coletivos – escolha de materiais e técnicas, 

aprimoramento das práticas de usos da Oficina, desdobramentos e intersecções entre a 

multiplicidade da corporeidade e as expressões em outras atividades artísticas. Discussões que 

tiveram como ponto de partida a visita pedagógica a exposição Henri Matisse – Jazz, 

realizada no Caixa Cultural Rio de Janeiro, entre outubro e dezembro de 2017. A mostra que 

reuniu 20 pranchas originais impressas com a técnica au pochoir170 feitas especialmente para 

o livro Jazz, publicado em Paris em 1947, abriu-nos as reflexões sobre a constituição de 

técnicas e poéticas peculiares a diversidade do corpo, pois, Matisse que já havia trabalhado 

com colagens passa a pensá-las como obras em si, a partir de sua convalescência que o 

obrigou a passar longos períodos na cama. 

 Compartilhamos os processos desenvolvidos ao longo destes cinco “encontros com” 

do Projeto Memórias Afetivas no III Seminário Internacional Diferenças e Educação, 

organizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação e Diversidade (NEPED) e 

realizado em novembro de 2017, na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF). Além do Curso Diálogos entre Arte-Educação e Deficiência Visual, 

 
170 Espécie de estêncil em que as formas criadas eram combinadas em colagens feitas com recortes de papéis 

coloridos com guache. Henri Matisse (1869-1954) usou esta técnica para continuar trabalhando em seus 

processos artísticos durante sua recuperação, após uma cirurgia em 1941. 
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ministrado em parceria com docentes de artes visuais, cênicas e música do Instituto Benjamin 

para a comunidade externa, em outubro de 2017.  

 Nos estudos decorrentes e posteriores ao Projeto Memórias Afetivas, empreendidos 

pela equipe de docentes de artes visuais do IBC possibilitaram a aproximação de três 

dimensões fundamentais sobre o desenvolvimento dos processos de ensino orientados à 

aquisição das propriedades e capacidades humanas – culturalmente formadas: 

 1. Trata-se de uma relação ativa, por meio da qual o objeto – existente fora e 

independentemente da consciência do sujeito, oportuniza também uma existência subjetiva. A 

fidelidade de representação é conquistada pela atividade de mediação. 

 2. Esta atividade “aponta para a relação indissociável e dialética entre a atividade 

psíquica e o meio sociocultural”. Assim, a “operação com signos, ou a criação e o uso de 

símbolos é um fator muito importante na visão dialética de desenvolvimento e na apropriação 

das formas culturais humanas, porque seus efeitos repercutem na memória, na atenção, na 

percepção, no pensamento e na vontade” (PRESTES; TUNES; NASCIMENTO, 2015, p. 71). 

 3. A educação escolar deve possibilitar esta imersão cultural para a apropriação das 

produções materiais ou imateriais do gênero humano por meio de uma participação ativa e 

dinâmica com a própria vida, tanto com “atividades simbólicas quanto semióticas” 

(PRESTES; TUNES; NASCIMENTO, 2015, p. 72). 

  De posse destes pressupostos, entendemos que a educação estética nos âmbitos da 

OCIBC, ainda que possa transbordar para entendimentos terapêuticos ou diagnósticos, 

intenciona, de fato, a formação e o desenvolvimento dos processos de criação dos educandos, 

em atividades organizadas e operacionalizadas para isso. Os processos de criação ali 

engendrados implicam processos de produção poética, assim, mapear estes caminhos podem 

vir a apontar-nos os meios auxiliares para os processos de desenvolvimento diferenciado das 

potencialidades das pessoas cegas, das pessoas com baixa visão e das pessoas surdocegas, na 

medida em que compreenda-se as singularidades como individualidades – não como 

indivíduos isolados –, mas nas relações sociais objetivas estabelecidas e traçadas para a 

produção concreta da vida, onde cada um produz simultaneamente a própria vida.  

 

3.4 A EDUCAÇÃO DOS SENTIDOS NA OFICINA DE CERÂMICA: 

possibilidades na perspectiva da ontologia crítica 
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[...] o essencial da educação dos homens, pelo contrário, consiste em 

capacitá-los a reagir adequadamente aos acontecimentos e às 

situações novas e imprevisíveis que vierem a ocorrer depois em sua 

vida. Isso significa duas coisas: em primeiro lugar, que a educação 

do homem – concebida no sentido mais amplo possível – nunca estará 

realmente concluída. György Lukács, [1971] 2013 

 

 

Decerto na exposição supracitada Lukács (2013, p. 176) indica-nos a peculiaridade 

específica acerca da educação do ser social, isto é, o caráter social do processo contínuo de 

mudança qualitativa do próprio ser. Por tratar-se de um processo que orienta-se a um ser 

social concreto, com determinadas condições de produção e reprodução material e imaterial 

da vida e em determinado contexto histórico, a atividade educativa na sociedade de classes – 

ainda que de maneiras extremamente diferentes –, reivindica determinados conhecimentos, 

habilidades, comportamentos, bem como, os objetivos, os métodos, os tempos de duração 

para tal processo. Se considerarmos a essência da problemática da educação no sentido de 

incitar às novas mudanças, que promovam novas relações e novas formas de comportamento, 

o processo deve basear-se então na “atividade do aluno, e toda a arte do educador deve 

consistir apenas em orientar e regular essa atividade” (VIGOTSKI, 2010, p. 64).  

À primeira vista, podemos pensar que ao educador, enquanto organizador e também 

parte do meio social educativo, caiba somente propor e ministrar experiências para que os 

educandos se adaptem ao meio já existente, ora, mas isso “pode efetivamente ser feito pela 

própria vida” (VIGOTSKI, 2010, p. 68). Entretanto, como Vigotski (2010) nos adverte:  

 

É verdade que educamos para a vida, que essa é o árbitro supremo, que o 

nosso objetivo final não é inocular méritos escolares especiais seja de que 

espécie for, mas comunicar habilidades e hábitos para a vida, que a iniciação 

à vida é o nosso objetivo final. Mas na vida existem os mais variados hábitos 

e a iniciação pode compreender as mais diversas qualidades. Não podemos 

dispensar um tratamento indiferente e igual a todos os seus elementos nem 

dizer decididamente “sim” a tudo só porque isso existe na vida. Logo, não 

podemos aceitar que o processo educativo seja deixado a mercê dos 

elementos da vida. Nunca conseguiremos calcular de antemão que elementos 

da vida irão predominar no nosso educando nem se teremos como resultado 

uma caricatura da vida, isto é, uma coleção dos seus aspectos negativos e 

imprestáveis (VIGOTSKI, 2010, p. 68).  

 

 Por isso, de imediato rejeitamos os princípios espontaneístas no processo educativo, 

posto que diante dos desvelamentos das contradições de classe, o educador, assim como o 

educando, tem parte dinâmica e terminantemente ativa para os fins propostos: vivências 
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responsivas, experiências do sentir e do pensar a um só tempo. Igualmente por esta razão, “a 

educação não pode deixar de ser política” (VIGOTSKI, 2010, p. 459), já que trabalhar com a 

educação é simultaneamente trabalhar com a educação de seres sociais que imbuídos de 

valores sociais e subjetivos, são de fato os verdadeiros criadores de uma nova sociabilidade –, 

e especialmente aqui revelam-se tanto os limites quanto as possibilidades da educação nos 

dias de hoje. 

 Desse modo, desponta-se também o caráter criador do processo educativo, orientado 

para a criação de uma vida humana plenamente humanizada. Podemos afirmar ainda com 

Vigotski (2010, p. 460) que, a educação que se desdobra no mais amplo problema do mundo: 

“o problema da vida como criação”, aproxima-se do processo da criação artística, sobretudo, 

pelo nível de tensão e energia que deles irrompem. Se a fonte dos processos de criação 

artística tanto quanto dos processos educativos são os incômodos do ser social diante do posto 

pelo meio, torna-se claro que a educação não deve escamotear estes traços de tensão, mas sim 

promover e orientar, por meio destas tensões, experiências que possibilitem a superação 

destes desconfortos. O que interessa frisar aqui é que, ao sentirmo-nos adaptados e 

confortáveis na vida “tanto menos nos resta espírito criador e mais dificilmente nos prestamos 

à educação” (Ibid., p. 461).  

 No âmbito da Oficina de Cerâmica do IBC, embora trabalhemos com pessoas de 

faixas etárias – adultos e idosos – consideradas na literatura científica e no senso comum 

como já adaptadas e confortáveis ao meio, o fato da vida revelar-se ao ser social como um 

sistema permanente de tensão e superação – ali são adultos e idosos que também lidam 

diretamente com as consequências orgânicas e sociais da deficiência visual – confere-se um 

processo educativo “de constante criação e combinação de novas formas de comportamento. 

Assim, cada ideia, cada movimento e cada vivência são uma aspiração de criar uma nova 

realidade, um ímpeto no sentido de alguma coisa nova” (VIGOTSKI, 2010, p. 462).  

 A atividade de cerâmica desenvolvida naquelas aulas, enquanto atividade educativa de 

formação humana dirige-se às pessoas que ali trabalham com esta materialidade, confluindo, 

pois, não somente em seus comportamentos ao longo deste processo de trabalho, mas do 

mesmo modo, em suas subjetividades enquanto autores deste processo. Podemos dizer que, o 

autodomínio de si aparece nesta atividade como domínio extensivo e intensivo, orientado pela 

objetividade reguladora inerente ao próprio processo de trabalho. Como já apresentamos no 

primeiro capítulo de nossa tese, centra-se neste ponto a gênese do processo de criação da 
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atividade do trabalho como qualidade especificamente humana, operante tanto no processo de 

transformação da natureza quanto na transformação da própria subjetividade humana 

(MARX, 2015; LUKÁCS, 2013).  

Quando observamos a atividade de cerâmica como possibilidade de formação e 

desenvolvimento da capacidade criadora – de produção imaginária – e do sentido estético – da 

sensibilidade humana – obtemos duas questões essências a própria constituição humana do ser 

social: atividade e consciência. A capacidade criadora, na qualidade de ato criador, contempla 

as demais capacidades do ser social, apesar disso, como processo funcional específico, dispõe 

de singularidades e um caminho de desenvolvimento alinhavado com o desenvolvimento da 

linguagem, do pensamento e dos sentimentos (VIGOTSKI, 2018; 1995).  

 

Toda atividade do homem que tem como resultado a criação de novas 

imagens ou ações, e não a reprodução de impressões ou ações anteriores de 

sua experiência, pertence a esse segundo gênero de comportamento criador 

ou combinatório. O cérebro não é apenas o órgão que conserva e reproduz 

nossa experiência anterior, mas também o que combina e reelabora, de forma 

criadora, elementos da experiência anterior, erigindo novas situações e 

comportamentos (VIGOTSKI, 2018, p. 15).  

 

Considerando, pois, que a capacidade criadora vincula-se a produção de imagens 

subjetivas tomadas da realidade objetiva e que, portanto, trata-se de um processo que se 

desenvolve por intermédio de imagens, o reflexo da realidade não diz respeito ao registro 

perceptível como uma fotografia estática de um objeto em um dado momento, mas sim, as 

imagens dinâmicas (RUBINSTEIN, 1967; 1973). “A imaginação suplanta a experiência 

sensorial prévia e, com isso, a própria realidade refletida ao mesmo tempo encontra nela seu 

ponto de apoio e condição de existência” (MARTINS, 2013, p. 226). 

 Assim, na atividade de cerâmica, ao antecipar a imagem do produto final deste 

trabalho, como por exemplo, uma caneca, o educando opera, de certo modo, com a imagem 

como um modelo a ser conquistado em conformidade com aquilo que percebe, mas, não se 

limita apenas as experiências vinculadas em sua memória, isto é, com as canecas que já 

vivenciou ao longo de sua vida, ou que vivencia ali na aula, mas com a imagem que recria o 

conteúdo mnêmico, pois a imaginação se manifesta, mesmo que de modo involuntário 

(RUBINSTEIN, 1967). Por isso, a imaginação se faz presente até quando os produtos 

objetivados não sejam objetivações originais, em sentido inédito (VIGOTSKI, 2018).  
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 Da mesma maneira, quando descrevemos os usos e os modos de fazer cerâmica em 

outros contextos histórico-sociais, os quais nem o educador nem os educandos vivenciaram de 

fato, empregamos informações verbais acompanhadas de audiodescrições de fotografias ou 

desenhos, por exemplo, trata-se de um momento em que a imaginação representativa é 

fundamentalmente requerida para as elaborações das representações que superem os limites 

das nossas experiências imediatas e particulares, abrindo-nos às outras novas representações  

de imagens ativas para a compreensão de experiências alheias em outros tempos e espaços 

que não somente os nossos. “A pessoa não se restringe ao círculo e a limites estreitos de sua 

experiência, mas pode aventurar-se para além deles, assimilando a experiência histórica ou 

social alheias com a ajuda da imaginação” (VIGOTSKI, 2018, p. 27).  

 De acordo com afirmação de Lígia Márcia Martins (2013), no tratamento que 

Rubinstein171 (1967) dispensou em seus estudos à imaginação criativa, destacam-se três 

características: a primeira em sendo a característica básica do avanço qualitativo das 

produções humanas na criação científica e tecnológica, “guarda certo grau de proximidade 

com o que existe na realidade presente, destacando-se por enriquecê-la, por aprimorá-la, pela 

introdução de alguns traços novos aos que já existe” (MARTINS, 2013, p. 230).  

A segunda característica da imaginação criativa abarca as ideias inéditas e que ao seu 

tempo histórico-social possam até parecer de certo modo absurdas, trata-se da “participação 

da imaginação nos grandes feitos da humanidade, cuja concretude se conquista mais 

lentamente no curso da história” (MARTINS, 2013, p. 230), como exemplo, Rubinstein 

(1967) reporta-se “à criação do avião que, para muitos e por muito tempo, não foi outra coisa, 

senão um sonho” (MARTINS, 2013, p. 230).  

Mas, Rubinstein (1967) coloca-nos o exemplo do avião enquanto produto da 

imaginação humana “cristalizada”, portanto, um produto constituído de elementos da 

realidade submetidos a uma complexa reelaboração e transformação.  

 

Qualquer dispositivo técnico – uma máquina ou um instrumento – pode 

servir como exemplo da imaginação cristalizada ou encarnada. [...] os 

elementos de que são construídos foram hauridos da realidade pela pessoa, 

internamente, em seu pensamento foram submetidos a uma complexa 

reelaboração, transformando-se em produtos da imaginação. 

 
171 Devido a precária bibliografia disponível virtual ou impressa, ainda que em traduções em espanhol ou inglês, 

as barreiras para um contato mais intensivo com a obra deste psicólogo infelizmente mantiveram-se até o 

momento da escrita deste capítulo, nos levando a outros autores que por ventura acessaram diretamente as suas 

obras.  
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Finalmente, ao se encarnarem, retornam à realidade como uma nova força 

ativa que a modifica. Assim é o círculo completo da atividade criativa da 

imaginação (VIGOTSKI, 2018, p. 31).  

 

Já a terceira característica diz sobre a imaginação artística, “na qual um contexto ideal 

prévio se expressa de forma concreta e plástica” (MARTINS, 2013, p. 230). Para Rubinstein 

(1967), seu traço distintivo das características precedentes “reside no fato de que ela não cria, 

necessariamente uma nova situação alterando o disposto na realidade, mas visa à sua 

materialização estética” (MARTINS, 2013, p. 230). Por esta razão, entre a imaginação 

criativa e a percepção estabelece-se uma relação de natureza especial, “na qual o artista não se 

aliena do campo perceptual, mas o transforma à medida que subtrai dele seus aspectos 

casuais, acessórios, deixando à mostra sua essência, muitas vezes oculta” (Ibid., Ibidem.).  

  

Por isso, é equivocado considerar a capacidade criadora como resultado de 

uma inspiração que permite ao escritor, ao artista e ao inventor criar suas 

obras sem trabalho. Na realidade, a inspiração é a tensão imensa entre todas 

as forças psíquicas do homem. É a concentração máxima dessas forças para 

solucionar a tarefa planejada (IGNATIEV, 1960, p. 317 apud MARTINS, 

2013, p. 232) 

 

 Nesta linha, inferimos que imaginar algo ali na atividade de cerâmica, em 

conformidade com as exigências reais –, como por exemplo, os limites e as possibilidades da 

argila, ancorados nas técnicas e nos usos das ferramentas para tanto – e efetivamente trazer à 

realidade concreta este produto imaginado, é um trabalho em diálogo com os domínios 

objetivos e subjetivos que exigem o entendimento do objeto percebido (argila, técnicas e 

ferramentas) e do projeto que intenciona transformá-lo. Decisivo para o nosso trabalho na 

OCIBC, neste aspecto, é que, como Vigotski (2018), não consideramos a imaginação 

enquanto uma capacidade humana alheia a realidade do ser social.  

 

Qualquer inventor, mesmo um gênio, é sempre fruto de seu tempo e de seu 

meio. Sua criação surge de necessidades que foram criadas antes dele e, 

igualmente, apoia-se em possibilidades que existem além dele. Eis porque 

percebemos uma coerência rigorosa no desenvolvimento histórico da técnica 

e da ciência. Nenhuma invenção ou descoberta científica pode surgir antes 

que aconteçam as condições materiais e psicológicas necessárias para seu 

surgimento (VIGOTSKI, 2018, p. 44).   
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Contrapondo ainda as teorias que creem ser a imaginação uma atividade mental para 

obtenção do prazer egóico e individualista, Vigotski (2018) nos coloca que, a imaginação se 

expressa de fato quando orienta a atividade de modo consciente, logo, destacam-se as 

vivências do ser social, posto que embora a vida contenha em essência a preservação da 

experiência anterior – característica para otimização da própria atividade –, ela não se reduz a 

reproduzir o passado. Pois, é justamente “a atividade criadora que faz do homem um ser que 

se volta para o futuro, erigindo-o e modificando o seu presente” (Ibid., p. 16). 

Isto posto, Vigotski (2018, p. 24) revela-nos então que a atividade criadora “depende 

diretamente da riqueza e da diversidade da experiência anterior da pessoa [...]. Quanto mais 

rica a experiência da pessoa, mais material está disponível para a sua imaginação”. Tem-se aí 

o fato de a imaginação da criança ser “mais pobre que a do adulto, o que se explica pela maior 

pobreza de sua experiência” (Ibid., Ibidem.). Sabendo disto, fica-nos evidente também que: 

“Quanto mais a criança viu, ouviu e vivenciou, mais ela sabe e assimilou; maior é a 

quantidade de elementos da realidade de que ela dispõe em sua experiência; sendo as demais 

circunstâncias as mesmas, mais significativa e produtiva será a atividade de sua imaginação” 

(Ibid., p. 25).  

No entanto, ainda permanece a concepção de que é no período da infância que se 

concentra o maior exercício da imaginação. Todavia, Vigotski (2018) nos coloca que sob o 

prisma científico essa ideia não encontra confirmação.  

 

Sabemos que a experiência da criança é bem mais pobre do que a do adulto. 

Sabemos, ainda, que seus interesses são mais simples, mais elementares, 

mais pobres; finalmente suas relações com o meio também não possuem a 

complexidade, a sutileza e a multiplicidade que distinguem o 

comportamento do homem adulto, que são fatores importantíssimos na 

definição da atividade de imaginação. A imaginação da criança, como está 

claro, não é mais rica, e sim mais pobre que a do homem adulto; ao longo do 

processo de desenvolvimento da criança desenvolve-se também a sua 

imaginação, atingindo a sua maturidade somente na idade adulta 

(VIGOTSKI, 2018, p. 46). 

 

Devido ao fato de a criança exercer a imaginação com relativa independência da razão 

– expressão não de riqueza, como já pontuado por Vigotski (Ibid., Ibidem.) – a criança é 

capaz de imaginar bem menos do que o adulto, “mas ela confia mais nos produtos de sua 

imaginação e os controla menos. Por isso, a imaginação na criança, no sentido comum e 
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vulgar dessa palavra, ou seja, de algo irreal e inventado, é, maior do que no adulto" (Ibid., p. 

48).  

Se em todas as áreas, os verdadeiros produtos da atividade da imaginação criadora 

pertencem à imaginação “amadurecida” (Ibid., p. 47), cabe a educação escolar, portanto, 

orientar a criança para além de suas tentativas iniciais de pensamento sobre o mundo, 

ensinando-lhe explicações verdadeiras sobre a realidade, isto é, ensinar-lhe os conceitos 

científicos. Vale frisar aqui que, também no pensamento abstrato do adulto, que não 

ultrapasse o imediatamente perceptível sobre a realidade, circunscrevem-se explicações 

aparentes dos objetos e fenômenos, e nem sempre condizentes com a realidade objetiva.   

 Com efeito, trata-se da educação escolar orientar a criança, por intermédio de um 

sistema de mediações com a realidade, a operar sobre a base dos conceitos. Não nos 

enganemos, pois, não se refere a desconsiderar a experiência empírica sensorial, mas, sim de 

incorporá-la para o entendimento de aspectos também não observáveis naquilo que é 

imediatamente perceptível da realidade.  

 

Segundo Vigotski (2007), os conceitos científicos são produzidos nas 

condições de ensino escolar, e propiciam a formação dos processos de 

generalização e abstração. O desenvolvimento dos conceitos científicos está 

fortemente ligado ao significado das palavras, e relacionado com o 

desenvolvimento da atenção voluntária, da memória lógica, da abstração, da 

comparação e da distinção – fatores diretamente relacionados com o 

pensamento teórico e largamente empregado em instrução escolar. A 

colaboração ou cooperação sistemática do professor com o aluno é 

fundamental para a promoção dos conceitos científicos (PRESTES; TUNES; 

NASCIMENTO, 2015, p. 72). 

 

Uma perspectiva bem concreta desta questão na OCIBC é o desenvolvimento do 

pensamento teórico sobre o processo de sinterização de peças cerâmicas, que apesar de 

referir-se a um conceito de certo modo bem distinto da experiência pessoal dos educandos, 

optamos pelo movimento do pensamento empírico ao pensamento científico, e não pela 

simplificação deste último, pois, acreditamos que a apropriação deste pensamento científico 

possibilita ao educando o entendimento tanto daquilo que o objeto é (argila) quanto naquilo 

que se tornou (cerâmica): um movimento fundamental para o processo de produção em 

cerâmica. Por conseguinte, a busca é pela expansão do pensamento teórico, já que ao 

simplificá-lo afastaríamos a efetiva possibilidade de desenvolvimento máximo das 

potencialidades da consciência dos educandos sobre o processo de criação em cerâmica.  
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Todavia, para a efetiva apropriação de conceitos científicos faz-se imprescindível a 

apropriação de outros conceitos científicos, filosóficos, artísticos, e que, no caso de uma 

considerável parcela dos educandos da OCIBC, marginalizados desde a juventude do 

processo de escolarização formal e privados destes conceitos genéricos humanos por tão 

longo período, criaram-se concretos obstáculos à estas apropriações. Por esta razão, a nossa 

luta abarca uma questão crucial para a possibilidade de subjetividades efetivamente partícipes 

do gênero humano: a luta pela educação pública básica – ali na OCIBC, não obstante, a luta 

pela expansão da oferta do ensino da palavra falada e escrita em consonância com as 

especificidades de cada educando, como as formas de comunicação alternativas utilizadas 

pelas pessoas surdocegas, por exemplo, ou ainda a alfabetização em Braille, a técnica de uso 

do sorobã172, a tecnologia assistiva, entre outros instrumentos necessários para o percurso de 

apropriação dos conceitos científicos, filosóficos, artísticos pelos educandos. Neste sentido, é 

ainda âmbito da nossa escola pensar em diálogo com a comunidade escolar (educadores, 

educandos, pais, responsáveis e profissionais técnicos) como operacionalizar de fato a 

Educação de Jovens e Adultos, especialmente para as pessoas cegas, pessoas com baixa visão 

e pessoas surdocegas que em idade adulta chegam ao IBC sem conseguir completar a primeira 

etapa do Ensino Fundamental.  

A partir daí apreendemos a dialética entre a formação omnilateral do ser social e as 

objetivações historicamente desenvolvidas pelo gênero humano, dentre estas as objetivações 

artísticas. Ademais, como Lukács (2013; 1970; 1967; 1966) nos adverte, a arte 

verdadeiramente rica, engendra possibilidades de nos colocar diante da riqueza do gênero 

humano para refletir sobre a nossa própria existência, e em suas contradições buscar a 

transformação daquilo que se apresenta como definitivo, justamente pela abertura de nossa 

subjetividade em conexão com a totalidade humana.  

Existe ainda a questão da influência dos sentimentos na imaginação, e certamente, 

neste ponto, Vigotski (2018, p. 49), frisa-nos que “com a mesma força que no adulto, 

manifesta-se também a raiz emocional real da imaginação da criança”. Além disso, elucida-

nos que é precisamente essa “lei da realidade emocional da imaginação” – em essência 

 
172 Segundo catálogo do Ministério da Educação "O soroban, contador mecânico japonês, adaptado pelo 

brasileiro Joaquim Lima de Moraes [...] é um aparelho de cálculo usado há muitos anos no Japão em escolas, em 

casas comerciais, pelos engenheiros, pelo setor bancário, entre outros. Tem manejo simples e torna o ato de 

calcular algo concreto, permitindo mais rapidez e agilidade de raciocínio para uso de pessoas com deficiência 

visual” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2012, p. 09; 13). 
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formulada por Theodule-Armand Ribot173 na seguinte frase: “Todas as formas de imaginação 

criativa contêm em si elementos afetivos” (apud VIGOTSKI, 2018, p. 30) – a responsável por 

explicar os motivos pelos quais as obras de arte, produtos da atividade da imaginação criadora 

de seus autores, exercem uma considerável ação sobre o nosso psiquismo, demonstrando-nos 

também que a criação humana é movida e movente tanto pelo sentimento quanto pelo 

pensamento (VIGOTSKI, 2018). 

 

Qualquer pensamento preponderante é sustentado por alguma necessidade, 

ímpeto ou desejo, ou seja, por um elemento afetivo, pois seria um absurdo 

completo crer na constância de qualquer pensamento que, supostamente, se 

encontraria num estado puramente intelectual, em toda a sua aridez e frieza. 

Qualquer sentimento (ou emoção) preponderante deve concentrar-se numa 

ideia ou numa imagem que o encarne, sistematize-o, sem o que ele 

permanecerá num estado vago (RIBOT apud VIGOTSKI, 2018, p. 32).  

 

 Assim como na área técnica, na esfera da imaginação artística – da imaginação 

subjetiva – constatamos o círculo completo da atividade criativa da imaginação, já que de 

modo semelhante à forma como os instrumentos técnicos influem sobre o mundo externo (da 

natureza), as obras de arte influenciam em nosso mundo interior (nossas ideias e sentimentos). 

De acordo com Vigotski (2018, p. 34), basta nos lembrar da “ação que a obra artística provoca 

na consciência da sociedade. [...] As obras de arte podem exercer essa influência sobre a 

consciência social das pessoas apenas porque possuem sua própria lógica interna”.  

 De modo correspondente, Vigotski (2018) ilustra-nos tal lógica interna, com uma 

citação de Lev Nikolaievitch Tolstoi (1828-1910), sobre a opinião de uma leitora a respeito de 

como o escritor havia sido cruel com Anna Karenina174, heroína de um de seus romances, 

obrigando-a a se jogar debaixo de um trem:  

 

Isso lembra-me um caso ocorrido com Puchkin. Certa vez, ele disse a um de 

seus colegas:  

– Imagine o que Tatiana aprontou comigo. Ela casou-se. Jamais esperava 

isso dela. 

O mesmo posso dizer de Anna Karenina. De um modo geral, meus heróis e 

heroínas, às vezes, fazem coisas que eu não esperava. Eles fazem o que 

devem fazer na vida real, como acontece de verdade na vida real, e não o que 

eu quero (TOLSTOI apud VIGOTSKI, 2018, p. 35).  

 

 
173 Theodule-Armand Ribot (1839-1916), psicólogo francês.  
174 Romance publicado em formato de revista entre janeiro de 1875 e abril de 1877 pelo escritor russo Liev 

Tolstói. É considerada pela crítica especializada uma obra prima do realismo russo. 



287 

 

 Portanto, é comum encontrarmos nas obras de arte a “justaposição de traços distantes 

uns dos outros e aparentemente desconexos, que, todavia, não são estranhos uns aos outros, 

como a ideia de dor de dente e casamento, mas unidos por uma lógica interna” (VIGOTSKI, 

2018, p. 36). “O que denominamos de criação é, comumente, apenas o ato catastrófico do 

parto que ocorre como resultado de um longo período de gestação e desenvolvimento do feto” 

(Ibid., p. 37).  

 Do que dissemos até aqui tece-se uma ideia da complexidade da atividade de 

imaginação, e como já destacado por Vigotski (2018, p. 37): “Essa complexidade é 

exatamente a principal dificuldade no estudo do processo de criação que conduz, 

frequentemente, a ideias equivocadas em relação à sua natureza e ao seu caráter como algo 

excepcional e completamente extraordinário”. Neste sentido, intencionamos apresentar a 

composição do processo da atividade de imaginação criadora nos dois projetos de trabalho da 

Oficina de Cerâmica do IBC: Projeto Rio 450 e Projeto Memórias Afetivas, a fim de compor 

um mapeamento dos modos de se operar nos processos de criação coletiva de objetos 

estéticos enquanto possibilidades à reflexão da educação estética das pessoas cegas, pessoas 

com baixa visão e pessoas surdocegas.  

Não é demais repetir que a justificação reside, sobretudo, no fato de que ao 

desvelarem-se os procedimentos inseridos nos fazeres e saberes estéticos dos educandos da 

OCIBC, coloca-se em discussão desde a normatização de corpos e potencialidades singulares 

nos marcadores da noção de deficiência, questionando-se, por conseguinte, os imaginários 

sobre a cegueira e os processos de criação, via de regra, concebidos enquanto ferramentas 

terapêuticas, que apartam as pessoas cegas, as pessoas com baixa visão e as pessoas 

surdocegas da autoria de processos de criação estética com propósitos e problemáticas 

estéticas.  

Na medida em que se entenda a atividade de cerâmica como atividade composta por 

ações que possibilitam a formação e o desenvolvimento do sentido estético, pensar caminhos 

específicos para estimular e orientar esta educação omnilateral, não se esgota, pois, em um 

modelo para melhor definir a educação estética das pessoas cegas, pessoas com baixa visão e 

pessoas surdocegas, mas sim amplia-se a discussão sobre esta questão. 

 De fato, apesar da complexidade, é possível conhecer mais detidamente o percurso do 

processo da atividade criadora, como já apontado por Vigotski (2018), no entanto, de 

imediato esclarecemos que, apesar de dialogarmos com as reflexões do campo dos estudos 
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dos processos de criação, teceremos a nossa compreensão sobre os processos de criação dos 

educandos da OCIBC sob o prisma da educação estética, e, portanto, a partir da perspectiva 

adotada em nossa tese.  

 Com efeito, para a análise aqui proposta investigaremos os chamados documentos de 

processos175, procurando escutar também dali os procedimentos que nos auxiliem a 

(re)construir os caminhos adotados nos processos de criação dos educandos da OCIBC, além 

das observações durante o acompanhamento destes processos. Não é supérfluo também dizer 

aqui que, segundo nossa concepção, “o mundo fenomênico é parte existente da realidade 

social” (LUKÁCS, 2013, p. 119), assim, não tomamos parte como observadora externa, mas 

sim como educadora partícipe deste processo de criação. O processo dialógico, a 

responsabilidade ética e estética é uma constante em nossas vivências com os educandos e 

educadores da OCIBC, enraizados na práxis real da vida social.  Por esta razão, também 

entrelaçados a estes documentos de processos e as observações, misturam-se os encontros 

dialógicos ocorridos durante e além destes processos de criação, nos levando a construção de 

um mapeamento que lide com a expressão das experiências pessoais, que acreditamos ser 

composições de subjetividades enquanto processos de incorporação da própria vida.  

 Seguindo esta trilha, considera-se traçar as diretrizes operacionais empregadas pelas 

pessoas cegas, pessoas com baixa visão e pessoas surdocegas em seus processos de criação 

em cerâmica. Deste modo, observaremos e analisaremos o ato criativo objetivado nas poéticas 

dos projetos Rio 450 e Memórias Afetivas enquanto processos coletivos das experiências 

estéticas na OCIBC. Isto não significa, porém, que pretendemos uma completa descrição da 

composição destas poéticas, vamos nos aproximar, já cientes de que “Toda atividade de 

imaginação tem sempre uma história extensa” (VIGOTSKI, 2018, p. 37).  

Nesta dupla relação de vínculo e independência entre a poética, a crítica – enquanto 

análise – e a estética, aparece também um problema importante a se esclarecer: a poética e a 

crítica ainda que possam ser traduzidas em termos de reflexão, nem se incluem na estética e 

nem se identificam com ela, “[...] porque, de preferência, fazem parte de seu objeto, isto é, da 

experiência estética” (PAREYSON, 1997, p. 10). 

 

 
175 Termo de autoria de Cecília Almeida Salles (2017, p. 46-47) para referir-se aos registros que retém ideias ou 

ações nos processos de criação artística. Assim, pode-se falar de documentos sob a forma de cadernos, 

anotações, diários, ensaios teatrais, esboços, registros escritos, orais, visuais ou audiovisuais, incluindo-se ainda, 

registros nas mídias digitais. 
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A poética é programa de arte, declarado num manifesto, numa retórica ou 

mesmo implícito no próprio exercício da atividade artística; ela traduz em 

termos normativos e operativos um determinado gosto, que por sua vez, é 

toda a espiritualidade de uma pessoa ou de uma época projetada no campo 

da arte. A crítica é o espelho no qual a obra se reflete: ela pronuncia o seu 

juízo enquanto reconhece o valor da obra, isto é, enquanto repete o juízo 

com que obra, nascendo, aprovou-se a si mesma. A estética, longe de 

prescrever leis ao artista ou critérios ao crítico, estuda a estrutura da 

experiência estética e aqui se encontra com o problema da poética e da 

crítica. [...] As leis e os critérios dos quais a estética eventualmente fala não 

são prescritos por ela, mas por ela encontrados na própria experiência da arte 

(PAREYSON, 1997, p. 11-12). 

 

Reforçamos ainda que não pretendemos transformar um programa particular de arte – 

poética – em conceito geral de arte, até porque é sabido que para a produção artística é 

indispensável uma poética, seja ela explícita ou implícita, “[...] já que o artista pode passar 

sem um conceito de arte mas não sem um ideal, expresso ou inexpresso, de arte” 

(PAREYSON, 1997, p. 18). 

 

Embora em linha de princípio todas as poéticas sejam equivalentes, uma 

poética é eficaz somente se adere à espiritualidade do artista e traduz seu 

gosto em termos normativos e operativos, o que explica como uma poética 

está ligada ao seu tempo, pois somente nele se realiza aquela aderência e, por 

isso, se opera aquela eficácia (PAREYSON, 1997, p. 18). 

 

Estes esclarecimentos de Luigi Pareyson (1997) nos demonstram que, considerar uma 

obra enquanto realização de uma poética explícita ou implícita significa propor-se a analisá-la 

“não com base em critérios externos, mas tomando como base a própria obra e, por isso abrir-

se à possibilidade de apreciar arte onde quer que se encontre e como quer que se manifeste 

[...]” (Ibid., p. 18).  

No que se refere à sistematização das poéticas dos projetos Rio 450 e Memórias 

Afetivas, cabe-nos dizer que se alia à concepção bachelardiana da imaginação material, 

segundo a qual o mundo enquanto provocação e resistência, solicita de cada ser social uma 

intervenção criadora: uma atitude dinâmica e transformadora, o que propõe o encontro de um 

corpo operante com a matéria por meio da vontade construtiva – um devaneio da vontade 

(BACHELARD, 2013a; 2013b; 2008; 1994).  

 Assim, intencionando agrupar as ideias e os objetos estéticos semelhantes ou 

relacionados, sem, contudo, apagar as diferenças, ainda que sutis, propomos um quadro 
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taxonômico, que almeja a relação dialógica entre o elemento material e sua síntese em 

configurações da imaginação poética, conforme abaixo: 
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Quadro 3 – Taxonomia dos objetos estéticos produzidos nos Projetos da Oficina de Cerâmica do Instituto Benjamin Constant – 2015-2017 

PROJETOS POÉTICAS PROCESSOS DE CRIAÇÃO OBJETOS  

ESTÉTICOS Materiais Técnicas Ferramentas Queima Decoração 

Rio 450 – na 

ponta dos 

dedos 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaço do 

Samba 

 

Argila 

Barbotina 

Engobe 

Esmalte 

Fio de náilon 

e contas de 

acrílico 

Bola (Pinch) 

Rolinho 

(Acordelado) 

Fios de náilon; esponjas; 

jornais; sacos plásticos; 

bases de madeira; estecas 

específicas e utensílios 

adaptados para cortar, furar, 

arranhar, raspar, alisar e 

brunir  

Biscoito Engobe sobre 

peça crua  

Brunido 

Incisão 

Incrustação 

Esmalte 

Contas de 

acrílico 

Moringas 

Sonoras  

 

Chocalhos 

 

Afoxés 

Argila 

Barbotina 

Engobe 

Esmalte 

Tampinhas 

de garrafa 

amassadas e 

arame 

Couro e 

barbante 

 

Placa Fios de náilon; lonas; ripas 

de madeira com diferentes 

espessuras; rolos de 

madeira; esponjas; sacos 

plásticos; bases de madeira; 

estecas específicas e 

utensílios adaptados para 

cortar, furar, arranhar, 

raspar, alisar e brunir 

Biscoito 

 

Alta-

temperatura 

Engobe sobre 

peça crua 

Brunido 

Esmalte 

Tampinhas de 

garrafa 

amassadas 

Couro e 

barbante 

 

Meias-luas 

 

Tambores 

 

Reco-Recos 

Espaço do Bar Argila 

Barbotina 

Engobe 

Esmalte 

Bola (Pinch) 

Rolinho 

(Acordelado) 

Fios de náilon; esponjas; 

sacos plásticos e bases de 

madeira; estecas específicas 

e utensílios adaptados para 

cortar, furar, arranhar, raspar 

e alisar 

Biscoito 

 

Alta-

temperatura 

Engobe sobre 

peça crua 

Esmalte 

 

Petisqueiras 

 

Copos 



292 

 

PROJETOS POÉTICAS PROCESSOS DE CRIAÇÃO OBJETOS  

ESTÉTICOS Materiais Técnicas Ferramentas Queima Decoração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argila 

Barbotina 

Engobe 

Esmalte 

Rótulo de 

cerveja e cola 

 

Placa Fios de náilon; lonas; ripas 

de madeira com diferentes 

espessuras; rolos de 

madeira; esponjas; sacos 

plásticos; bases de madeira; 

estecas específicas e 

utensílios adaptados para 

cortar, furar, arranhar, raspar 

e alisar 

Biscoito 

 

Alta-

temperatura 

Engobe sobre 

peça crua 

Esmalte 

Rótulo de 

cerveja 

Garrafas 

 

 

Espaço da 

Praça 

Argila 

Barbotina 

Engobe 

Chapa de 

madeira 

compensada, 

tecido de 

feltro e cola 

Placa Fios de náilon; lonas; ripas 

de madeira com diferentes 

espessuras; rolos de 

madeira; esponjas; sacos 

plásticos; bases de madeira; 

estecas específicas e 

utensílios adaptados para dar 

forma, cortar, furar, 

arranhar, raspar, alisar e 

brunir 

Biscoito Adição  

Engobe sobre 

peça crua 

Brunido 

 

Tabuleiro para 

jogo de damas 

 

Peças para 

jogo de damas 

 

Peças para 

jogo de 

dominó 

Argila 

preparada 

com chamote 

Barbotina 

Engobe 

 

Extrusão 

 

Placa 

Extrusora 

Fios de náilon; lonas; ripas 

de madeira com diferentes 

espessuras; rolos de madeira 

e PVC; esponjas; sacos 

plásticos; bases de madeira; 

estecas específicas e 

utensílios adaptados para 

Biscoito Brunido 

Engobe sobre 

peça crua 

Engobe sobre 

peça 

biscoitada 

 

Tamboretes 

para jardim 
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PROJETOS POÉTICAS PROCESSOS DE CRIAÇÃO OBJETOS  

ESTÉTICOS Materiais Técnicas Ferramentas Queima Decoração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cortar, furar, arranhar, 

raspar, alisar e brunir 

Espaço dos 

Lugares 

Argila 

Barbotina 

Vidrado 

Esmalte 

Placa 

Rolinho 

(Acordelado) 

 

Fios de náilon; lonas; ripas 

de madeira com diferentes 

espessuras; rolos de 

madeira; esponjas; sacos 

plásticos; bases de madeira; 

estecas específicas e 

utensílios adaptados para dar 

forma, cortar, furar, 

arranhar, raspar e alisar 

Biscoito 

 

Alta-

temperatura 

Adição  

Resíduos de 

vasilhames de 

vidro moído  

Esmalte 

Azulejos 

Espaço da 

Cultura 

Argila 

Barbotina 

Engobe 

Esmalte 

 

Bola (Pinch) Fios de náilon; esponjas; 

sacos plásticos; bases de 

madeira; estecas específicas 

e utensílios adaptados para 

cortar, furar, arranhar, 

raspar, alisar e brunir 

Biscoito 

 

Alta-

temperatura 

Engobe 

Esmalte 

Potes 

Argila 

Barbotina 

Engobe 

Esmalte 

Bola (Pinch) 

Rolinho 

(Acordelado) 

Fios de náilon; esponjas; 

sacos plásticos e bases de 

madeira; estecas específicas 

e utensílios adaptados para 

cortar, furar, arranhar, raspar 

e alisar 

Biscoito 

 

Alta-

temperatura 

Adição 

Engobe sobre 

peça crua 

Brunido 

Esmalte 

Vasos 

 

Jarras 

Argila 

Barbotina 

Engobe 

Esmalte  

Placa  

Rolinho 

(Acordelado) 

Fios de náilon; lonas; ripas 

de madeira com diferentes 

espessuras; rolos de 

madeira; esponjas; sacos 

Biscoito 

 

Alta-

temperatura 

Engobe sobre 

peça crua 

Esmalte 

Travessas 
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PROJETOS POÉTICAS PROCESSOS DE CRIAÇÃO OBJETOS  

ESTÉTICOS Materiais Técnicas Ferramentas Queima Decoração 

plásticos; bases de madeira; 

estecas específicas e 

utensílios adaptados para 

cortar, furar, arranhar, raspar 

e alisar 

Argila 

Barbotina 

Engobe 

Esmalte  

Bola (Pinch) 

Rolinho 

(Acordelado) 

Placa 

Fios de náilon; lonas; ripas 

de madeira com diferentes 

espessuras; rolos de 

madeira; esponjas; sacos 

plásticos; bases de madeira; 

saquinho com areia; 

estecas específicas e 

utensílios adaptados para 

cortar, furar, arranhar, raspar 

e alisar 

Biscoito 

 

Alta-

temperatura 

Engobe sobre 

peça crua 

Esmalte 

Jogo de xícara 

Memórias 

Afetivas 

(2017)  

 

 

 

 

 

Memórias da 

Terra 

Argila 

Barbotina 

Engobe 

Esmalte 

Placa Fios de náilon; lonas; ripas 

de madeira com diferentes 

espessuras; rolos de 

madeira; esponjas; sacos 

plásticos; bases de madeira; 

estecas específicas e 

utensílios adaptados para 

cortar, furar, arranhar, raspar 

e alisar 

Biscoito 

 

Alta-

temperatura 

Engobe sobre 

peça crua 

Esmalte 

Casinhas 

Argila 

Barbotina 

Engobe 

Bola (Pinch) 

Rolinho 

(Acordelado) 

Fios de náilon; esponjas; 

sacos plásticos e bases de 

madeira; estecas específicas 

Biscoito 

 

 

Engobe sobre 

peça crua 

Vasos 
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PROJETOS POÉTICAS PROCESSOS DE CRIAÇÃO OBJETOS  

ESTÉTICOS Materiais Técnicas Ferramentas Queima Decoração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e utensílios adaptados para 

cortar, furar, arranhar, raspar 

e alisar 

Argila 

Barbotina 

Engobe 

Palitos de 

churrasco e 

cola 

Bola (Pinch) 

 

Fios de náilon; esponjas; 

sacos plásticos e bases de 

madeira; utensílios 

adaptados para cortar, furar 

e alisar 

Biscoito Engobe sobre 

peça crua 

Flores 

Argila 

Barbotina 

Engobe 

Esmalte 

Folhas de 

plantas 

variadas 

Placa Fios de náilon; lonas; ripas 

de madeira com diferentes 

espessuras; rolos de 

madeira; esponjas; sacos 

plásticos; bases de madeira; 

utensílios adaptados para 

cortar, arranhar, raspar e 

alisar 

Biscoito 

 

Alta-

temperatura 

Impressão 

Adição 

Engobe sobre 

peça crua 

Esmalte 

 

Travessa em 

formato de 

folhas 

 

Travessa com 

aplicação de 

folhas 

 

Saboneteiras 

em formato de 

folhas 

Memórias da 

Água 

Argila 

Barbotina 

Engobe 

Esmalte 

Bloco Fios de náilon; esponjas; 

jornais; sacos plásticos; 

bases de madeira; estecas 

específicas e utensílios 

adaptados para cortar, furar, 

arranhar, raspar, alisar e 

brunir 

Biscoito 

 

Alta-

temperatura 

Adição 

Engobe sobre 

peça crua 

Brunido 

Esmalte 

Peixes 
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PROJETOS POÉTICAS PROCESSOS DE CRIAÇÃO OBJETOS  

ESTÉTICOS Materiais Técnicas Ferramentas Queima Decoração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argila 

Barbotina 

Engobe 

Fio de sisal 

Bola (Pinch) 

Placa 

Fios de náilon; lonas; ripas 

de madeira com diferentes 

espessuras; rolos de 

madeira; esponjas; sacos 

plásticos; bases de madeira; 

utensílios adaptados para 

cortar, furar, arranhar, 

raspar, alisar e brunir 

Biscoito Engobe sobre 

peça crua 

Brunido 

Peixes 

pendentes 

Argila 

Barbotina 

Engobe 

Esmalte 

Bola (Pinch) 

Rolinho 

(Acordelado) 

Fios de náilon; esponjas; 

jornais; sacos plásticos; 

bases de madeira; estecas 

específicas e utensílios 

adaptados para cortar, furar, 

arranhar, raspar, alisar e 

brunir 

Biscoito 

 

Alta-

temperatura 

Adição 

Engobe sobre 

peça crua 

Máscara de 

papel 

Brunido 

 

Moringas 

d’água 

Argila 

Barbotina 

 

Placa  

Rolinho 

(Acordelado) 

Fios de náilon; lonas; ripas 

de madeira com diferentes 

espessuras; rolos de 

madeira; esponjas; sacos 

plásticos; bases de madeira; 

estecas específicas e 

utensílios adaptados para 

cortar, arranhar, raspar e 

alisar 

Biscoito 

 

Alta-

temperatura 

Vazado 

Queimas 

Fruteira 

Memórias do 

Ar 

Argila 

Barbotina 

Engobe 

Placa Fios de náilon; lonas; ripas 

de madeira com diferentes 

espessuras; rolos de 

Biscoito Engobe sobre 

peça crua 

Tangram de 

pipas 
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PROJETOS POÉTICAS PROCESSOS DE CRIAÇÃO OBJETOS  

ESTÉTICOS Materiais Técnicas Ferramentas Queima Decoração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapa de 

madeira 

compensada 

e cola 

madeira; esponjas; sacos 

plásticos; bases de madeira; 

utensílios adaptados para 

cortar, arranhar, raspar e 

alisar 

Argila 

Barbotina 

Engobe 

Fio de sisal 

 

Placa Fios de náilon; lonas; ripas 

de madeira com diferentes 

espessuras; rolos de 

madeira; esponjas; sacos 

plásticos; bases de madeira; 

utensílios adaptados para 

cortar, furar, arranhar, raspar 

e alisar 

Biscoito Adição 

Engobe sobre 

peça crua 

Pipa 

Memórias do 

Fogo 

Argila 

Barbotina 

Fio de sisal 

 

Bola (Pinch) 

 

Fios de náilon; esponjas; 

jornais; sacos plásticos; 

bases de madeira; estecas 

específicas e utensílios 

adaptados para cortar, furar, 

arranhar, raspar e alisar 

Biscoito Perfurar 

 

Luminárias 

pendentes 

Argila 

Barbotina 

 

Bola (Pinch) 

Rolinho 

(Acordelado) 

Fios de náilon; esponjas; 

jornais; sacos plásticos; 

bases de madeira; estecas 

específicas e utensílios 

adaptados para cortar, furar, 

arranhar, raspar e alisar  

Biscoito 

 

Alta-

temperatura 

Perfurar 

Vazado 

Queimas 

Luminárias de 

pé 

Argila 

Barbotina 

Rolinho 

(Acordelado) 

Fios de náilon; esponjas; 

sacos plásticos e bases de 

Biscoito Trançado 

Queima 

Cestas 

Descanso de 
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PROJETOS POÉTICAS PROCESSOS DE CRIAÇÃO OBJETOS  

ESTÉTICOS Materiais Técnicas Ferramentas Queima Decoração 

 madeira; utensílios 

adaptados para cortar e 

arranhar 

 panelas 

Argila 

Barbotina 

 

Bola (Pinch) 

Rolinho 

(Acordelado) 

Fios de náilon; esponjas; 

jornais; sacos plásticos; 

bases de madeira; saquinho 

de areia; estecas específicas 

e utensílios adaptados para 

cortar, furar, arranhar, raspar 

e alisar 

Biscoito Queima Jogo para chá 

Argila 

Barbotina 

Engobe 

 

Bola (Pinch) 

Rolinho 

(Acordelado) 

Fios de náilon; esponjas; 

jornais; sacos plásticos; 

bases de madeira; estecas 

específicas e utensílios 

adaptados para cortar, furar, 

arranhar, raspar e alisar  

Biscoito Engobe sobre 

peça crua 

Brunido 

 

Panela com 

tampa 

Memórias do 

Tempo 

Argila 

Barbotina 

Engobe 

Máquina e 

ponteiros 

para relógio 

Placa  

Rolinho 

(Acordelado) 

Fios de náilon; lonas; ripas 

de madeira com diferentes 

espessuras; rolos de 

madeira; esponjas; sacos 

plásticos; bases de madeira; 

estecas específicas e 

utensílios adaptados para 

cortar, arranhar, raspar, 

alisar e brunir 

Biscoito Engobe sobre 

peça crua 

Brunido 

 

Relógio 

Argila 

Barbotina 

Bola (Pinch) 

Rolinho 

Fios de náilon; esponjas; 

jornais; sacos plásticos; 

Biscoito Queima Ampulheta 
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PROJETOS POÉTICAS PROCESSOS DE CRIAÇÃO OBJETOS  

ESTÉTICOS Materiais Técnicas Ferramentas Queima Decoração 

 (Acordelado) bases de madeira; estecas 

específicas e utensílios 

adaptados para cortar, furar, 

arranhar, raspar e alisar  

Argila 

Barbotina 

Engobe 

 

Bola (Pinch) 

 

Fios de náilon; esponjas; 

sacos plásticos; bases de 

madeira; utensílios 

adaptados para texturas 

Biscoito Impressão  

Engobe sobre 

peça crua 

 

Pesos de papel 

Fonte: Projeto Rio 450 e Projeto Memórias Afetivas 

 



300 

 

Considerando a taxonomia apresentada no Quadro 3, identificamos as diretrizes 

operacionais – os caminhos ou “modos de fazer” – adotadas pelos educandos em seus 

processos de criação em cerâmica, colocando-nos diante dos objetos estéticos enquanto 

produtos da atividade de imaginação criadora. Exatamente nestes caminhos de ordenações, 

significações e sentidos, acreditamos residir o ímpeto por criar. Fazemos das palavras de 

Fayga Ostrower (2014, p. 10) as nossas: “O homem cria, não apenas porque quer, ou porque 

gosta, e sim porque precisa; ele só pode crescer enquanto ser humano, coerentemente, 

ordenando, dando forma, criando”. 

 

E mais, entendemos que precisamente na integração do consciente, do 

sensível e do cultural se baseiam os comportamentos criativos do homem. 

Somente ante o ato intencional, isto é, ante a ação de um ser consciente, faz-

se sentido falar-se de criação. Sem a consciência, prescinde-se tanto do 

imaginativo na ação, quanto do fato da ação criativa alterar os 

comportamentos do próprio ser que agiu (OSTROWER, 2014, p. 11, grifos 

no original).  

 

 Cabe-nos então apontar nas categorias do quadro taxonômico proposto os processos 

destacados no enfoque de Fayga Ostrower (Ibid., Ibidem.): os reflexos das forças objetivas e 

das forças subjetivas nas diretrizes operacionais adotadas pelos educandos da OCIBC em seus 

processos de criação em cerâmica.  

 Se a atividade de imaginação criadora consiste em transpor possibilidades potenciais 

para a realidade, já de partida, compõe-se de ações que envolvem a totalidade do ser social – 

em seus processos funcionais psíquicos (sensação, percepção, atenção, memória, linguagem, 

pensamento, emoções e sentimentos) – imbricado a historicidade tanto desta sua constituição 

quanto das ações empreendidas nesta atividade criadora.  

Dito de outra maneira, o campo de trabalho de cada atividade de imaginação criadora 

diferencia-se segundo a materialidade em questão, posto que cada materialidade abrange 

“certas possibilidades de ação e outras tantas impossibilidades. Se as vemos como 

limitadoras para o curso criador, devem ser reconhecidas também como orientadoras [...]” 

(OSTROWER, 2014, p. 32, grifos no original).  

 Portanto, os objetos estéticos sinalizados no Quadro 3, por tratarem-se de expressões 

objetivas que trabalham com a argila, um material que se dirige especialmente as sensações 
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exterioceptivas175, favorece por dentro destas delimitações – da matéria e da modalidade 

sensorial –, mas por meio delas, “sugestões para se prosseguir um trabalho e mesmo para se 

ampliá-lo em direções novas” (OSTROWER, 2014, p. 32). Ao final do processo de criação, 

resultam imagens, cuja estrutura é multissensorial: tátil-audível-visível, observados 

especialmente nos objetos estéticos moringas sonoras, chocalhos, afoxés, meias-luas, 

tambores e reco-recos (Imagem 9), que compõem a poética Espaço do Samba no Projeto Rio 

450. 

 

Imagem 9 – Objetos estéticos do Projeto Rio 450: moringas sonoras, chocalhos, afoxés, 

tambor e reco-recos – 2015 

 
          Fonte: Arquivo Pessoal 

 

De fato, a imaginação criadora confirma as forças subjetivas ativas dos educandos, 

pois “o pensar só poderá tornar-se imaginativo através da concretização de uma matéria, sem 

o que não passaria de um divagar descompromissado, sem rumo e sem finalidade” 

(OSTROWER, 2014, p. 32). Assim, por intermédio das formas próprias da matéria, de suas 

ordenações específicas, os educandos transitam entre as potencialidades da argila tanto quanto 

entre as potencialidades inerentes as suas personalidades.  

 
175 Sensações de tato, pressão, temperatura e dor. Segundo o psicólogo russo Rubinstein (1973, p. 72-73, grifos 

no original): “As sensações de tacto e pressão estão estreitamente associadas. Uma particularidade característica 

da sensação de tacto e de pressão [...] é a sua localização relativamente exacta, que elaboramos como resultado 

experimental em colaboração com o sentido visual e muscular. [...]. O ser humano é dotado de um órgão táctil 

específico que é a mão e, sobretudo, a mão que se move. A mão tanto é órgão de trabalho como órgão 

cognoscitivo da realidade objetiva”.  
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Por isso, a materialidade não é somente o aspecto físico, ainda que a matéria o seja, 

pois, de modo essencial na atividade de imaginação criadora, o ser social também trabalha por 

meio de um sistema de signos. Na atividade de imaginação com a cerâmica, os educandos 

também lidam com o sistema de signos referentes a argila, logo, a imaginação criadora 

consiste em ordenar certas possibilidades perceptíveis em concordâncias ou discordâncias 

entre volumes, proporções, texturas, simetrias, entre outros elementos estéticos.  

Levando-se em conta estes elementos estruturais, conjugando-os em formas que se 

estendem em significados, os educandos construíram também imagens com configuração 

visual, como notamos no objeto estético fruteira (Imagem 10), que compõe a poética 

Memórias da Água no Projeto Memórias Afetivas, cuja composição plástica de linhas 

horizontais retas intercaladas com linhas horizontais curvas indica-nos o movimento rítmico 

das correntezas dos rios. Ou ainda em dois dos objetos estéticos luminárias de pé (Imagem 

11), composições plásticas da poética Memórias do Fogo, em que as linhas verticais curvas se 

tornam altura, podendo expressar a própria chama de uma vela usada em antigas luminárias.  

  

Imagem 10 – Objetos estéticos do Projeto Memórias Afetivas: fruteira – 2017  

 
         Fonte: Arquivo Pessoal 
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Imagem 11 – Objetos estéticos do Projeto Memórias Afetivas: luminárias de pé – 2017  

 
                                     Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Outrossim, estes objetos estéticos demonstram as especificidades das técnicas da 

atividade de cerâmica – a estrutura objetiva da criação e domínio do material –, com isso, os 

educandos da OCIBC se abrem às novas possibilidades de desenvolver e aprimorar sua 

imaginação criadora, pois, como já sinalizado por Vigotski (2018), a atividade de imaginação 

depende além das experiências, das necessidades e dos interesses “sob cuja forma essas 

necessidades se expressam”, além da “capacidade combinatória e do seu exercício, isto é, da 

encarnação material dos frutos da imaginação; que depende ainda do conhecimento técnico e 

das tradições, ou seja, dos modelos de criação que influenciam a pessoa” (Ibid., p. 43).  

Esta familiarização com as técnicas e ferramentas pertinentes à modelagem manual em 

argila, aliadas as possibilidades para a decoração de superfícies, em articulação com as 

tradições da produção em cerâmica, bem como, com as intersecções da cerâmica 

contemporânea, apresentam-se vigorosamente nos objetos estéticos azulejos (Imagem 12), 

que constituem a poética Espaço dos Lugares no Projeto Rio 450, cuja confecção em técnicas 

tradicionais de modelagem (técnica de placa e acordelado), com a aplicação de resíduos de 
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vasilhames de vidro moído para a decoração final, exploraram novas possibilidades nas 

técnicas de decoração de superfície com a queima em alta temperatura. 

 

Imagem 12 – Objetos estéticos do Projeto Rio 450: azulejos – 2015 

 
                                    Fonte: Arquivo Pessoal 

 

As percepções internas e externas que compõem a base da experiência estética 

requerem um complexo processo de reelaboração deste material. “A dissociação e a 

associação das impressões percebidas são partes importantíssimas desse processo. Qualquer 

impressão representa em si um todo complexo, composto de múltiplas partes separadas” 

(VIGOTSKI, 2018, p. 38). Este movimento do processo da atividade da imaginação criadora 

faz parte da produção em cerâmica nos projetos em questão, no entanto, no Quadro 3 chama-

nos atenção a cristalização deste círculo completo nos objetos estéticos cestas (Imagem 13) na 

poética Memórias do Fogo no Projeto Memórias Afetivas.  
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Imagem 13 – Objetos estéticos do Projeto Memórias Afetivas: cestas – 2017  

 
                                     Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Expliquemos o porquê: antes de criar a imagem destes objetos estéticos – as cestas –, 

os educandos precisaram romper a relação “natural” segundo a qual estes objetos foram 

percebidos, isto é, destacaram em princípio os traços comuns de uma cesta: a matéria para 

fabricá-la (fibras naturais ou sintéticas que guardem as propriedades de flexibilidade e 

leveza), os modos de fazê-la (trançados) e os usos (carregar coisas). “O realce de cada um 

desses traços e a dissociação de outros são o que, devidamente, podemos denominar 

dissociação” (VIGOTSKI, 2018, p. 38), um processo de extrema importância para o 

desenvolvimento do pensamento humano, pois, “está na base do pensamento abstrato, da 

formação de conceitos” (Ibid., Ibidem.). Em seguida, os educandos modificaram estes 

elementos dissociados, “aumentando ou diminuindo suas dimensões naturais” (Ibid., Ibidem.), 

neste caso, diminuíram o elemento leveza e amplificaram o elemento trançado. “O momento 

subsequente que compõe os processos de imaginação é a associação, isto é, a união dos 

elementos dissociados e modificados. [...] Por fim, o último momento do trabalho [...] é a 

combinação de imagens individuais, sua organização num sistema [...]” (Ibid., p. 41).  

Na construção deste quadro complexo, os educandos também vivenciaram os 

chamados “suplícios da criação”, pois, “Criar é difícil. A necessidade de criar nem sempre 

coincide com as possibilidades de criação e daí surge um sentimento penoso [...]” 

(VIGOTSKI, 2018, p. 55), mas como a tendência da imaginação criadora “que parta da 

realidade tende a fechar o círculo e encarnar-se na realidade”, os educandos mantiveram o 
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elemento essencial da cesta, o trançado, mas ao modificarem a funcionalidade e a ergonomia 

deste objeto, transformando a forma, criaram um objeto que não intenciona definir-se como 

utilitário: carregar coisas. Poderíamos dizer, como o poeta Manuel de Barros (1916-2014), em 

Autorretrato (2015, p. 96):  

 

Produzi desobjetos, 35, mas pode que onze. 

Cito os mais bolinados: um alicate cremoso, um 

abridor de amanhecer, uma fivela de prender silêncios,  

um prego que farfalha, um parafuso de veludo, etc etc. 

Tenho uma confissão: noventa por cento do que 

escrevo é invenção; só dez por cento que é mentira.  

 

Vale dizer, pois, que para criar as cestas “desobjetos”, os educandos já dominavam as 

operações da modelagem em argila, ou seja, já haviam automatizado cada ação para executar 

as diferentes operações envolvidas neste fazer (LEONTIEV, 1978a). Pois, à medida que 

repetem tais ações as transformam em operações conscientes, em hábitos ou habilidades 

adquiridas, incorporando-as aos seus próprios comportamentos – “aos órgãos da sua 

individualidade” (MARX, 2015) – ações complexificadas, como por exemplo, a capacidade 

de criar outras formas para objetos já conhecidos, como nas cestas no Projeto Memórias 

Afetivas.  

Isto também pode ser conferido no objeto estético ampulheta (Imagem 14) na poética 

Memórias do Tempo no Projeto Memórias Afetivas. 
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Imagem 14 – Objeto estético do Projeto Memórias Afetivas: ampulheta – 2017 

 
                       Fonte: Arquivo Pessoal 

 

  Nesta imagem, observamos que o elemento principal da ampulheta, manteve-se 

essencialmente preservado em suas linhas verticais retas, seguidas em direção às bases 

superior e inferior, para segurar as âmbulas (compartimentos cônicos) em que se 

acondicionam a areia. No entanto, ao modificar a funcionalidade – aqui o objeto não se 

propõe a manter-se como um relógio de areia, como são as ampulhetas –, e adicionar 

interferências em sua forma, como por exemplo, as linhas que não se encontram por completo 

com as bases, além de um buraco na âmbula, o educando transforma o objeto, mas o faz não 

por ausência de domínio da técnica, mas sim para a transformação do objeto em símbolo 

estético. Entre as significações histórico-sociais, a ampulheta simboliza a sucessiva passagem 

do tempo em seu fluxo inexorável e, porquanto, a transitoriedade da vida do ser social. Nesta 

ampulheta, o buraco na âmbula e o desencontro entre linhas e bases, representam o tempo 

incontrolável que irrompe em momentos a existência do ser social. Trata-se de uma 

representação do tempo kairós, que simboliza o instante oportuno (presente) enquanto 

possibilidade para se abrir à potência da vida. Portanto, para criar este objeto estético, o 

educando já conhecia as representações simbólicas sobre o tempo, inclusive aqueles expressos 

nas mitologias grega e romana.  
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Verificamos assim que, ao criar objetos estéticos, os educandos criam segundo uma 

lógica que norteia a construção destas imagens, um mundo com leis específicas, e os objetos 

fazendo-se por meio de uma particularidade são capazes de dialogar e interferir nos modos de 

percepção sensível-inteligível dos próprios educandos e, por conseguinte, de outras pessoas 

que por ventura vierem a fruir tais objetos. Os comportamentos estéticos – reações, juízos, 

conceitos – tornam-se possíveis pelas condições histórico-sociais de produção e reprodução 

do ser social, diante isso, os produtos humanos-humanizados não são idênticos, todavia, a 

partir da autêntica particularidade, enquanto mediação entre singular e universal, criada pelos 

objetos estéticos – a despeito dos particularismos – nos impelem a estabelecer uma afirmação 

às diferenças concretas da vida e críticas às múltiplas maneiras impostas pela sociabilidade do 

capital à própria vida: a degradação, a reificação e a desumanização. Como afirma Sánchez 

Vázquez (2010):  

 

A arte é duplamente social: na medida em que, sendo uma criação única, 

individual e irrepetível, é a criação de um indivíduo socialmente 

determinado; e, na medida em que a obra de arte não só satisfaz a 

necessidade de expressão de seu criador, mas também a de outros, 

necessidade que, por sua vez, estes só podem satisfazer quando penetram no 

mundo criado pelo artista, compartilhando-o, dialogando com ele (Ibid., p. 

219).  

 

 Quando nos apropriamos de uma obra de arte ou ainda de objetos estéticos, com todas 

as potencialidades de nosso próprio ser, afirmamo-nos em nossa humanidade por meio destes 

atos criativos condensados nestas produções humanas. Por tudo isso, assumimos a 

necessidade da luta pela derrubada de qualquer barreira que intencione conservar o princípio 

das desigualdades que minimiza e/ou suprima a apropriação das objetivações humanas, 

qualquer que sejam estas objetivações na esfera do essencialmente humano.  

De acordo com Lukács (1970, p. 183), “no processo criador da obra ocorre uma 

transformação da subjetividade imediata”, assim, quando o ser social reconhece por meio 

destes atos criativos – ou como criador ou como fruidor – o seu pertencimento ao gênero 

humano, efetivamente vivencia-se uma “elevação” da subjetividade imediata. Mas, vale trazer 

as palavras do próprio Lukács (1970) para esclarecer o que se entende por esta “elevação”: 

 

A compreensão deste fato habitual na práxis artística foi sempre dificultada 

pelas concepções idealistas da personalidade humana. nestas, de fato, a 

particularidade individual imediata revela-se como única realidade empírica, 
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ao passo que todas as forças que tendem a elevá-la são convertidas em algo 

transcendente com relação ao sujeito, são convertidas em fetiches enquanto 

deve ser, enquanto ser ideal ou ôntico, para não falar das renovadas 

transcendências religiosas ou mágicas. Tão-somente uma concepção 

materialista da vida humana permite descobrir aqui uma dialética interna. Já 

na ética de Aristóteles encontramos tendências que apontam para esta 

direção, mas somente Spinoza formulou com clareza, em primeiro lugar, o 

problema decisivo para a concepção aqui adotada de subjetividade humana: 

“Um sentimento não pode ser contrariado ou supresso senão por um 

sentimento contrário e mais forte do que o sentimento a contrariar”. Quando 

falamos, aqui e posteriormente, de uma elevação da personalidade, deve ser 

sempre entendida no sentido de Spinoza (LUKÁCS, 1970, p. 185).  

 

 Precisamente por isto, é decisivo frisarmos que compreender a subjetividade dos 

educandos da OCIBC, também em formação nos processos de criação ali desenvolvidos, não 

se recorre a mística da inspiração, trata-se aqui “da elevação da personalidade criadora da 

singularidade individual particular à particularidade, à sua própria particularidade” 

(LUKÁCS, 1970, p. 187, grifos no original). Os próprios objetos estéticos demonstram que os 

educandos enquanto criadores apreendem a si mesmos, “às suas mais autênticas simpatias e 

antipatias sociais, melhor do que o fizera em sua vida cotidiana repleta de preconceitos e 

limitados por ideias fixas; olhando para eles, plasmando-os, deixando que sigam seu 

caminho” (Ibid., p. 187-188), ou seja, os criadores elevam-se como personalidades acima de 

sua costumeira individualidade.  

 

Neste processo, renuncia-se à imediaticidade originária da vida cotidiana; 

mas a universalização na particularidade não a destrói: pelo contrário, gera 

uma nova imediaticidade num nível mais elevado. Assim, a obra torna-se um 

“mundo” próprio, não apenas para quem dela se aproxima, mas também para 

o seu criador: ele cria, mas ela o ajuda a elevar-se a uma altitude de 

subjetividade estético-social, à altitude desta particularidade, única a permitir 

sua realização artística (LUKÁCS, 1970, p. 188).  

 

 Não é necessário que nos alonguemos nesta explicação, para concluir traremos nossas 

observações sobre uma questão específica dos projetos de trabalho na OCIBC, a cooperação 

estética entre mais de uma subjetividade: uma experiência estética coletiva. De fato, as 

poéticas construídas nos projetos Rio 450 e Memória Afetivas, enquanto totalidades vivas 

contraditórias, afirmam-se como caminhos que ligam as subjetividades a realidade objetiva.  

 Estes caminhos interpenetrados pelo sensível e pelo inteligível a um só tempo, 

intencionando a construção de formas em função das poéticas coletivas, não por acaso 

importam-se com a esfera dos valores que regem os modos de ação do grupo. Ou seja, as 
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poéticas nos contam sobre as potencialidades humanas constituídas em personalidades 

singulares que se formam com/nas relações sociais.  

 No âmbito da atividade de cerâmica e não diferente, na OCIBC, as poéticas ligam-se 

intrinsecamente ao contato do corpo com a argila, cujas vivências das percepções sensíveis 

permitem aberturas tanto às atribuições simultâneas dos significados daquilo que é percebido 

(sistemas de significações historicamente produzidos) quanto aos sentidos pessoais (quando 

apropriados os sistemas de significações). Esta evidência acerca das transformações 

qualitativas das funções psíquicas humanas que se faz pelo/no corpo, põe em relevo as 

delicadas interconexões para a apropriação do universo da cultura material e simbólica, 

demonstrando-nos que, nascemos com um corpo hominizado que carece humanizar-se 

(LEONTIEV, 1978a). Se é pelo corpo, ou melhor dizendo, pela corporeidade, que se 

configuram as operações expressivas do ser social, então, ali nas poéticas da OCIBC 

considera-se o corpo como experiência estética (MERLEAU-PONTY, 2011).  

 Assim, os objetos estéticos e, por conseguinte, a poética do Projeto Rio 450, nos 

contam sobre as articulações tecidas entre o corpo em movimento e as maneiras de estar no 

mundo. Nos espaços ali colocados, cada corpo em atitudes próprias aparece a si mesmo e ao 

outro enquanto renovação do esquema corporal (MERLEAU-PONTY, 2000). Examinemos as 

imagens destes espaços:  

   

Imagem 15 – Espaço do Samba do Projeto Rio 450 – 2015  

      
Fonte: Arquivo Pessoal                                                      Fonte: Arquivo Pessoal 

       

 

 O Espaço do Samba (Imagem 15), apresentou os objetos estéticos relacionados as 

imagens do samba carioca. Uma mesa improvisada com uma chapa de madeira compensada 
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de tamanho grande, forrada com papel Braille, e apoiada sobre dois suportes retangulares de 

madeira de cor branca, continha, ao fundo à direita, um tambor grande em tom marrom da 

própria argila, sem o couro, a sua frente cinco moringas sonoras (moringas com um furo em 

sua superfície) de diferentes tamanhos em tons de marrons de diferentes argilas, três com 

manchas azuis, uma com faixas nas cores azul, amarelo e branco, uma em cor cinza com 

manchas brancas. À frente destas moringas, três chocalhos de cor branca com pontos marrons, 

amarelo com pontos azuis em tom de marrom. Ao lado esquerdo, três reco-recos nas cores 

amarelo, azul e tom de marrom com manchas azuis. Atrás dos reco-recos, um chocalho em 

tom de marrom com manchas de cor preta. Ao fundo, bem próximo ao tambor grande, seis 

afoxés; sendo um em tom de marrom com manchas pretas e contas de acrílico de cor preta, 

um em tom de marrom da própria argila e contas azuis, outro da mesma cor e contas azuis e 

brancas, um de cor cinza com contas pretas, um em amarelo com manchas e pretas e contas 

amarelas, um em tom de marrom e contas pretas e brancas. À direita desta mesa, uma segunda 

mesa (pequena), com uma chapa de madeira compensada, forrada com tecido de feltro na cor 

preta, apresentava à direita, um tambor pequeno na cor azul com manchas brancas, e à 

esquerda, duas meias-luas em tom de marrom da própria argila.  

 

Imagem 16 – Espaço do Bar do Projeto Rio 450 – 2015  

 
                        Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 No Espaço do Bar (Imagem 16), dois suportes retangulares de madeira de cor branca, 

interligados por uma chapa de madeira de cor marrom, formaram uma espécie de balcão 

improvisado, expos objetos estéticos conectados às imagens dos bares da cidade do Rio de 

Janeiro. Em cima deste balcão, três garrafas de cor marrom, colados rótulos de marca de 
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cerveja. À esquerda das garrafas, sete copos de cor branca. À direita das garrafas, duas 

petisqueiras de cor verde, intercaladas por uma petisqueira de cor amarela.  

 

Imagem 17 – Espaço da Praça do Projeto Rio 450 – 2015  

 
            Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

  

 

  

 O Espaço da Praça (Imagem 17) trouxe para a exposição, uma mesa de madeira na 

cor marrom. À esquerda da mesa um tamborete de jardim em tom de marrom da própria argila 

com manchas amarelas e azuis. À direita desta mesma mesa, outro tamborete de jardim em 

tom de marrom da própria argila com manchas amarelas e azuis. Ambos fizeram a vez de 

bancos de uma praça dos bairros cariocas. Em cima da mesa, uma chapa de madeira 

compensada, forrada com tecido de feltro na cor preta, sobre ela, um tabuleiro de jogo de 

dama nas cores preta e branco, com as 24 peças para o jogo nas mesmas cores do tabuleiro. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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Ao lado esquerdo, outra mesa forrada com tecido de feltro na cor preta, com 28 peças para o 

jogo de dominó nas cores branco e preto. 

 

Imagem 18 – Espaço dos Lugares do Projeto Rio 450 – 2015 

 
                                   Fonte: Arquivo Pessoal 
 

 O Espaço dos Lugares (Imagem 18) apresentou em cima de um suporte retangular de 

madeira na cor preta, 24 azulejos com desenhos em baixo e alto relevo, preenchidos nas cores 

azul, verde, marrom e branco. Tais desenhos representavam lugares da cidade do Rio de 

Janeiro.  

 

Imagem 19 – Espaço da Cultura do Projeto Rio 450 – 2015  

 
                                    Fonte: Arquivo Pessoal 
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 Neste Espaço da Cultura (Imagem 19), os objetos estéticos apresentados associavam-

se as imagens dos costumes e hábitos alimentares da cidade do Rio de Janeiro. Em cima de 

uma chapa de madeira, forrada com papel Braille e apoiada sobre dois suportes retangulares 

de madeira de cor branca, encontravam-se os objetos estéticos relacionados ao universo da 

cultura alimentar carioca, cinco vasos para flores em diferentes tamanhos e formatos, sendo 

um deles de cor verde com uma mensagem transcrita em Braille, dois na cor verde com 

manchas marrons, um na cor azul com a borda em amarelo, um na cor rosa com manchas 

verdes. Atrás dos vasos, duas travessas, uma de cor azul, com linhas nas cores, preto e 

amarelo, outra de cor amarela com pontos em tons de azuis. À frente destes vasos, dois potes 

para acondicionar caldos, um em tons de azuis, outro de cor branca, com círculos azuis e 

linhas onduladas verdes. Atrás desses potes, uma jarra de cor amarela com manchas azuis. Ao 

lado destes potes duas travessas, uma de cor amarela, com linhas azuis e manchas em tons de 

marrom e amarelo, outra com a parte interna de cor branca e a parte externa em azul e um 

jogo de xícara para café de cor azul e branco.  

 É interessante destacar que a poética do Projeto Rio 450 evoca as relações sociais 

entre o corpo e o mundo – tanto dos educandos quanto daqueles que fruíram esta poética nos 

espaços descritos acima –, os diferentes aspectos destes corpos e dos espaços ocupados ou não 

por estas corporeidades. Este materializar do pensar no fazer nesta relação entre o corpo 

criador (as múltiplas subjetividades incorporadas) e o corpo da matéria (a massa cerâmica de 

alta temperatura em tons de marrons e avermelhados, as cores nos engobes e vidrados a partir 

do reaproveitamento de vasilhames de garrafas de vidro, das ferramentas específicas, 

adaptadas e improvisadas) confirma aquilo que é essencial à própria vida: a atitude estética 

perante a vida em suas contradições, desvios, incertezas e possibilidades. “Enquanto tenho um 

corpo e através dele ajo no mundo, para mim o espaço e o tempo não são uma soma de pontos 

justapostos, [...] eu sou no espaço e no tempo, meu corpo aplica-se a eles e os abarca” 

(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 194-195).  

Estes corpos como trama de sentidos em atitude estética também comparecem na 

poética do Projeto Memórias Afetivas, compartilhando conosco as imagens das brincadeiras, 

dos espaços e tempos do brincar, aproximando-nos daquelas que Bachelard (1978, p. 196) 

denomina de “[...] as imagens do espaço feliz”. Observemos então como estes espaços nos 

trazem estas imagens. 
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Imagem 20 – Memórias da Terra do Projeto Memórias Afetivas – 2017  

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas Memórias da Terra (Imagem 20), em cima de um suporte retangular de madeira 

de cor preta, aparecem as imagens dos espaços de morar com 16 casinhas nas cores azul, 

amarelo, branco e marrom. Ao lado direito destas casinhas, uma tela em gesso em alto e baixo 

relevo, releitura da obra Bandeirinhas Estruturadas (1970), de Alfredo Volpi. No segundo 

suporte retangular de cor preta, os espaços da flora surgem a partir de um vaso de cor preta, 

com 20 flores de cor rosa no interior deste, uma travessa com aplicação de flores em alto 

relevo nas cores marrom e verde, do mesmo modo, no terceiro suporte retangular de cor preta, 

uma travessa em formato de folhas de cor verde, à frente da travessa, duas saboneteiras em 

formato de folhas em tom marrom da própria argila. Atrás desta travessa e saboneteiras, uma 

reprodução tridimensional a partir de dobraduras, da obra Espantalho (1959), de Cândido 

Portinari. Na parede atrás destes três cubos, uma tela de papelão com o formato de um morro 

na cor preta, com casinhas também de papelão em relevo nas cores amarelo, azul, vermelho, 

verde, branco, preto. Ao final desta parede, uma tela (acessibilizadas), reproduzida em feltro, 

da obra Vendedor de Frutas (1925), de Tarsila do Amaral. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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Imagem 21 – Memórias da Água do Projeto Memórias Afetivas – 2017  

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal 
 

 As Memórias da Água (Imagem 21), em seus objetos estéticos nos remetem as 

imagens do mar, em uma mesa retangular extensa de cor branca, ao fundo uma rede 

pendurada na estrutura de iluminação ocupa a parte central da mesa se estendendo para as 

laterais, nesta mesma estrutura de iluminação, à direita da rede, três peixes pendurados com 

fio sisal nas cores azul, rosa e branca, à esquerda da rede, outros três peixes pendurados com 

fio sisal nas cores azul, rosa e branco com amarelo. Em cima da mesa, sete peixes nas cores 

branca, azul, amarelo, verde e tom marrom da própria argila. Sete barcos nas cores azul, 

branco, marrom e preto, intercalados entre estes peixes (estes objetos fizeram parte de outro 

projeto de trabalho da OCIBC, por isso não constam do quadro taxonômico).  

 À esquerda da mesa, três suportes retangulares de madeira de cor branca exibem 

objetos estéticos que recordam as imagens da água doce, no cubo à frente uma fruteira em 

tom marrom da própria argila, no suporte retangular à esquerda, quatro moringas d’água em 

tom marrom da própria argila, sendo duas com aplicação de flores de cor rosa e folhas de cor 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
 



317 

 

verde em alto relevo. No suporte retangular ao fundo, seis moringas nas cores azul, amarelo, 

branco e tom marrom da própria argila.  

 

Imagem 22 – Memórias do Ar do Projeto Memórias Afetivas – 2017  

       
Fonte: Arquivo Pessoal                                                 Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 Nas Memórias de Ar (Imagem 22), os objetos estéticos compartilham as brincadeiras 

com o ar, em cima de um suporte retangular de madeira de cor branca, uma pipa de cor azul, 

ao lado esquerdo, outra pipa de cor amarela, sobre esta pipa, uma reprodução tridimensional a 

partir de dobraduras, da obra Meninos soltando Pipas (1943), de Cândido Portinari. Ambas as 

pipas se formaram a partir de peças de tangram, fixadas em uma chapa de madeira 

compensada na cor branca. À direita, em cima de um suporte retangular de madeira de cor 

preta, uma pipa de cor cinza formada por dois triângulos unidos com fio de sisal, a rabiola 

também é de fio de sisal.  
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Imagem 23 – Memórias do Fogo do Projeto Memórias Afetivas – 2017  

 
                                    Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 As Memórias do Fogo (Imagem 23) trazem objetos estéticos que rememoram as 

imagens do fogo. Em um suporte retangular de madeira de cor preta quatro luminárias de pé. 

À esquerda, um outro suporte retangular de cor preta com duas cestas em tom marrom da 

própria argila, seguidas por uma panela com tampa na cor cinza, embaixo da panela, um 

descanso de cor amarela. À frente, outro descanso de panela, em cima deste descanso um bule 

de chá, e nas laterais do bule, dois jogos de xícara, todos em tom de marrom da própria argila. 

Acima três luminárias no tom marrom da própria argila, penduradas na estrutura de 

iluminação.  
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Imagem 24 – Memórias do Tempo do Projeto Memórias Afetivas – 2017  

 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

 

 

 

 Nas Memórias do Tempo (Imagem 24), os objetos estéticos nos trazem as imagens do 

tempo. Em cima de um suporte retangular de madeira de cor branca, um relógio de cor branca 

com as bordas de cor cinza, com ponteiros pretos e vermelhos, atrás deste relógio, uma 

ampulheta em tom marrom da própria argila. Em outros dois suportes retangulares de madeira 

de cor branca, cinco baús, sendo três confeccionados em couro, e dois trançados com papel 

jornal reciclado. Ao lado destes baús três pesos de papel em tom marrom da própria argila. 

Em cima destes dois suportes, um outro suporte retangular de madeira de cor branca apresenta 

um livro de artista de autoria de uma educanda surdocega. 

 Digno de nota é o fato de que tanto estes objetos estéticos como as imagens que deles 

construímos nos confirmam que:  

 

Já que a arte representa sempre e exclusivamente o mundo dos homens, já 

que em todo ato de reflexo estético (diferentemente do reflexo científico) o 

homem está sempre presente como elemento determinante, já que o mundo 

extra-humano aparece apenas como elemento de mediação nas relações, 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
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ações e sentimentos humanos, deste caráter objetivamente dialético do 

reflexo estético, de sua cristalização na individualidade da obra de arte, 

nasce uma duplicidade dialética que, por sua vez, revela também o reflexo 

de condições fundamentais no desenvolvimento da humanidade (LUKÁCS, 

1970, p. 263).    

 

 A exposição Memórias, Afetos e Imaginários, do Projeto Memórias Afetivas também 

constatou isso. No espaço expositivo, outros objetos estéticos abriram-se às pessoas – que 

deles fruíram – para as relações entre subjetividades e humanidade. O espaço expográfico 

encontrava-se da seguinte maneira (Imagem 25), em sentido anti-horário da entrada da 

exposição: 

Módulo 1: Memórias da Terra – fixadas na parede de cor branca, duas releituras da 

obra Espantalho (1959), de Cândido Portinari, em telas com fundo de cor marrom, fixados 

dois bonecos espantalhos. À direita, o fragmento de um texto (de autoria de uma educanda) 

em tinta, em fonte ampliada e transcrito em Braille, em referência a memória de infância 

sobre o elemento terra. À direita deste texto, uma tela de papelão com o formato de um morro 

na cor preta, com casinhas também de papelão em relevo nas cores amarelo, azul, vermelho, 

verde, branco, preto. Em frente a esta parede, três suportes retangulares de madeira de cor 

preta com os objetos estéticos em cerâmica: 16 casinhas nas cores azul, amarelo, branco e 

marrom, um vaso com 20 flores de cor rosa, uma travessa com aplicação de flores em alto 

relevo, uma travessa em formato de folhas de cor verde, duas saboneteiras em formato de 

folhas em tom marrom da própria argila. Atrás desta travessa e saboneteiras, uma reprodução 

tridimensional a partir de dobraduras, da obra Espantalho (1959), de Cândido Portinari. Ao 

lado das casinhas, uma tela em gesso em alto e baixo relevo, releitura da obra Bandeirinhas 

Estruturadas (1970), de Alfredo Volpi. No final desta parede, uma tela interativa176, 

reproduzida em feltro, da obra Vendedor de Frutas (1925), de Tarsila do Amaral, à direita da 

tela, uma imagem impressa desta mesma obra. 

 Módulo 2: Memórias da Água – pendurados na estrutura de iluminação, na 

longitudinal uma rede de vôlei e seis peixes nas cores azul, amarelo, branco e rosa. Em uma 

mesa retangular de cor branca, sete peixes nas cores branca, azul, amarelo, verde e tom 

marrom da própria argila, sete barcos nas cores azul, amarelo, branco, verde, marrom e preto. 

À esquerda da mesa três suportes retangulares de madeira de cor branca, uma fruteira em tom 

 
176 Alguns elementos da tela, como o abacaxi, e o braço do vendedor, por exemplo, podiam ser retirados e 

recolocados pelo próprio visitante, além da supressão do rosto do vendedor, onde o visitante poderia colocar o 

seu próprio rosto.  
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marrom da própria argila, dez moringas d’água nas cores azul, amarelo, branco e tom marrom 

da própria argila. Fixado na parede de cor branca à direita da mesa, um fragmento de um texto 

(de autoria de uma educanda) em tinta, em fonte ampliada e transcrito em Braille, em 

referência a memória de infância sobre o elemento água. À direita do texto, duas telas 

(acessibilizadas) com releituras da obra Barco com Bandeirinhas e Pássaros (1955), de 

Alfredo Volpi.  

 Módulo 3: Memórias do Fogo – em dois suportes retangulares de madeira de cor preta, 

os objetos estéticos em cerâmica: quatro luminárias de pé em tons marrons da própria argila, 

duas cestas nesta mesma cor, uma panela com tampa na cor cinza, um descanso de cor 

amarela, outro descanso de panela com um bule de chá, dois jogos de xícara, todos em tom de 

marrom da própria argila. Fixado na parede de cor branca atrás dos suportes, o fragmento de 

um texto (de autoria de uma educanda) em tinta, em fonte ampliada e transcrito em Braille, 

em referência a memória de infância sobre o elemento fogo. Pendurados na estrutura de 

iluminação, três luminárias no tom marrom da própria argila.   

 Módulo 4: Memórias do Ar – em um suporte retangular de madeira de cor preta, uma 

escultura em gesso, releitura da obra Bandeirinhas Estruturadas (1970), de Alfredo Volpi. 

Em um suporte retangular de madeira de cor branca, uma pipa de cor azul, ao lado esquerdo, 

outra pipa de cor amarela, e uma reprodução tridimensional a partir de dobraduras, da obra 

Meninos soltando Pipas (1943), de Cândido Portinari. Em um suporte retangular de madeira 

de cor preta, uma pipa de cor cinza formada por dois triângulos unidos com fio de sisal, com a 

rabiola do mesmo material. Fixadas na parede de cor branca à direita deste cubo, duas telas 

(acessibilizadas) com releituras da obra Pipas (1941), de Cândido Portinari. À direita, em 

outra parede de cor branca, fixados, o fragmento de um texto (de autoria de um educando) em 

tinta, em fonte ampliada e transcrito em Braille, em referência a memória de infância sobre o 

elemento ar, seguidos de mais seis telas (acessibilizadas) com releituras da obra Pipas (1941), 

de Cândido Portinari.  

 Módulo 5: Memórias do Tempo (no centro da exposição) – em três suportes 

retangulares de madeira de cor branca, os objetos estéticos em cerâmica: um relógio de cor 

branca com as bordas de cor cinza, com ponteiros pretos e vermelho, uma ampulheta em tom 

marrom da própria argila, três pesos de papel em tom marrom da própria argila. Ao lado 

destes pesos de papel, cinco baús, sendo três deles confeccionados em couro e dois trançados 
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com papel jornal reciclado. Neste módulo, o fragmento de texto, em referência ao tempo, 

aparece em um livro de artista (de autoria de uma educanda surdocega).  

 

Imagem 25 – Exposição Memórias, Afetos e Imaginários – Projeto Memórias Afetivas – 2017  

 
Fonte: Arquivo Pessoal 
 

Na poética do Projeto Memórias Afetivas fica-nos evidente que a atividade de 

cerâmica, como em qualquer outra atividade artística, possui elementos que podem ser 

ensinados e aprendidos, diga-se de passagem, por meio de um trabalho com diretrizes 

operacionais, cujas experiências de aquisição sistematizada das possibilidades e limites da 

matéria não podem ser desconsideradas nos processos de criação. De modo geral, na atividade 

de cerâmica, as poéticas guardam uma afinidade muito próxima com as mudanças da matéria 

em seus diferentes estágios, sendo comum, relacionarem-se tais mudanças aos quatro 

elementos da natureza – terra, água, ar e fogo. No âmbito do processo de criação, trata-se de 

trabalhar com as transformações específicas da matéria, sendo a fase das queimas uma das 

mais consideráveis, já que somente após o tratamento térmico a matéria transformar-se-á 

naquilo que conhecemos como cerâmica. Via de regra, lidar com a queima é trazer 

simultaneamente questões da consubstanciação da matéria e os imaginários sobre o fogo, 

ambos os conhecimentos milenares do patrimônio histórico-social do gênero humano.  

Podemos inferir que, especialmente nesta fase das queimas, o ceramista aproxima-se 

de uma vivência de empatia sinestésica com a experiência do “não ver”, pois, ainda que possa 

controlar as variáveis da queima em função do tipo de forno utilizado para a intencionalidade 

de sua poética, nem sempre aquilo que é a princípio imaginado será obtido após tais queimas. 

Isso não é perceptível apenas nas mudanças de cores, por exemplo, mas também na própria 

forma do objeto. É sabido que, ao transmutar a matéria, o fogo – ainda que possa ser 
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controlado – age por si mesmo, imprimindo a argila características distintas das que antes 

apresentava. Nesta poética coletiva dos educandos, notamos que a composição estética dos 

objetos traz consigo as questões que apontamos e, sobretudo, os desdobramentos das 

memórias em imagens dos elementos da natureza humanizada – pelas “mãos” dos seres 

sociais.  

 

A matéria é, assim, o primeiro adversário do poeta da mão. [...] Não é 

somente o olho que segue os traços da imagem, pois à imagem visual é 

associada uma imagem manual e é essa imagem manual que 

verdadeiramente desperta em nós o ser ativo. Toda mão é consciência de 

ação (BACHELARD, 1994, p. 53).  

 

E coloquemos aqui que estas “mãos” extensivas do corpo, e as relações sociais 

deste/neste corpo requerem transformações constantes. Portanto, para nós enquanto 

educadores também se abrem possibilidades infinitas de criação da vida em sua infinita 

variedade, ainda que cientes que os “problemas da educação serão resolvidos quando forem 

resolvidas as questões da vida”, quando “[...] a vida do homem se tornará criação constante, 

um ritual estético quando surgir não da tendência para a satisfação de algumas necessidades 

pequenas, mas de arroubo criador luminoso e consciente” (VIGOTSKI, 2010, p. 462).  

Ou seja, quando o “ato de alimentar-se e o sono, o amor e a brincadeira, o trabalho e a 

política, cada sentimento e cada pensamento se tornarão objeto de criação”. Assim, o que 

“agora se realiza nos campos estreitos da arte mais tarde penetrará toda a vida e esta se tornará 

um trabalho criador” (Ibid., p. 462).  

 

 



CAPÍTULO 4 

 

 

CULTURA OCIDENTAL E HEGEMONIA DA VISÃO: conclusão crítica 

 

Dissolvem-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas, com 

seu cotejo de concepções e ideias secularmente veneradas; as 

relações que as substituem tornaram-se antiquadas antes de se 

consolidarem. Tudo o que é sólido e estável se desmancha no ar, tudo 

o que era sagrado é profanado e os homens são finalmente obrigados 

a encarar sem ilusões a sua posição social e as suas relações com os 

outros homens. Karl Marx e Friedrich Engels [1848] 2017 

 

 Em Blow up177, filme lançado em 1966, pelo cineasta italiano Michelangelo Antonioni 

(1912-2007)178, uma narrativa plurívoca – mas que de forma particular tensiona o movimento 

dialético da materialidade histórico-social –, apreende estes ecos e reverberações por meio de 

uma urdidura de imagens aparentemente incongruentes – ora parcialmente negadas, ora 

intencionalmente reveladas – nas relações de Thomas, um fotógrafo, com a dimensão 

ontológica da vida cotidiana – o trabalho.  

Naquela experiência pessoal, a dimensão do processo de uma “práxis ontocriativa” 

(KOSÍK, 1969), desponta-nos em imagens produzidas e materializadas por Thomas em 

fotografias acerca da vida urbana em Londres. Por outro lado, seu ofício também assume a 

forma histórica concreta da produção e reprodução da vida social nos marcos do capitalismo: 

a alienação, os estranhamentos (MARX, 2015). Thomas estetiza imagens perfilhadas pelo 

mercado da moda que lhes encerram em um subjetivismo atomizado diante da realidade 

objetiva. Enquanto objetos-mercadorias, suas imagens dissimulam e recriam a materialidade 

da falência estética e ética da “sociedade do espetáculo” (DEBORD, 1997), problematizando 

o ponto fulcral da dimensão essencial humana em suas formas de objetivação e apropriação 

enquanto ser social. 

Nestas vivências fragmentadas – de abundantes sensações em contraposição a ínfima 

sensibilidade –, Thomas, mediado por sua câmera fotográfica, captura em uma parte erma de 

um parque londrino imagens de um suposto casal. No processo de revelação – em que 

 
177 A matéria para esta produção artística parte do conto Las babas del diablo (CORTÁZAR, 1959/2012), de 

autoria do escritor belga-argentino Julio Cortázar (1914-1984). 
178 Nascido em uma família de classe média na região norte da Itália. Estudou economia e comércio além de ter 

escrito crítica de cinema para diversas revistas e jornais de Bolonha e Roma. Seu cinema, centra-se no 

neorrealismo italiano, no qual as subjetividades de seus personagens dialogam constantemente com temas como 

a modernidade, a identidade e o consumismo. 
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extensivamente aplica o recurso de ampliação de imagens –, acredita que provavelmente 

presenciou um assassinato. O filtro do real por intermédio de seus “blow ups” questiona-nos a 

imagem como representação inalcançável da realidade: Será que Thomas capturou a realidade 

física material perceptível do corpo de uma pessoa assassinada em suas imagens? Existiria de 

fato um revólver atrás dos arbustos? Ou procederia apenas de um artifício de luz e sombra 

(opacidade e transparência) da própria imagem? A fotografia manteve a integridade do real, 

captando a essência da realidade?  

Nesta tentativa de aproximar-se do mundo, consecutivamente mediado por sua 

câmera, Thomas constrói a representação da realidade em imagens que adquirem centralidade 

na maneira como organiza a sua cotidianidade. Contudo, exatamente nestas sequências de 

revelação e ampliação das imagens capturadas pelas lentes da câmera fotográfica, tomamos 

seu lugar, vivenciamos o crime por intermédio das imagens, mas aquela credibilidade 

característica produzida pelas fotografias não é efetivamente a realidade objetiva – menos 

ainda para Thomas, que ao retornar ao exato local onde capturou as imagens no parque, 

certifica-se, decepcionado, que suas imagens, cujo alicerce originalmente é uma técnica que 

configura a realidade de modo mecanicamente fiel, não encadeiam os fragmentos da realidade 

em uma totalidade de sentido. Neste contato súbito com os limites das mediações imagéticas, 

Thomas – ainda no parque – ao ser convidado a jogar uma inexistente bolinha de tênis para 

dois jogadores de um grupo de mímicos, completa o sentido imaginário da bolinha 

arremessando-a para o interior da quadra, ali a incorporação do som da bolinha, que somente 

agora passa a quicar, evoca-nos que a credibilidade produzida pelas imagens pode 

metamorfosear a verdade em uma ilusão.  

Se, conhecemos o mundo, as coisas e seus processos somente na medida em que os 

criamos, reproduzindo-os em nossas relações objetivas e subjetivas, fica-nos difícil dizer que 

as mediações dialéticas de forma e conteúdo produzidas na estética de Blow up, por 

Michelangelo Antonioni (1966), convida-nos aos deslocamentos da concepção sobre a 

existência de uma realidade ou de uma totalidade para o entendimento da cotidianidade. Em 

princípio porque o reflexo estético apresenta a refiguração mimética da realidade – e não a 

realidade em si –, ou seja, expressa as relações entre o ser social e a natureza, nas quais o 

primeiro está sempre presente como objeto e sujeito (LUKÁCS, 1966a). Ademais, porque 

para o próprio entendimento da cotidianidade, tanto quanto a realidade é incompleta sem a 
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presença do ser social igualmente o ser social tornar-se “fragmentado sem a realidade” 

(KOSÍK, 1969, p. 229). 

Não podemos negar por certo que, o reflexo estético abarca inseparavelmente o 

momento da tomada de posição positiva ou não em relação ao objeto esteticamente refletido, 

o que, no entanto, não lhe imprime “subjetivismo” ou ainda “acréscimo subjetivista para a 

reprodução objetiva da realidade” (LUKÁCS, 1966a, p. 260). Trata-se de trazer à tona as 

possibilidades humanas àquilo que é refigurado, isto é, a historicidade ineliminável de toda 

obra de arte (LUKÁCS, 1966a). De fato, podemos dizer que em Blow up, Michelangelo 

Antonioni (1966), remete-nos a um mundo sensível que, no peculiar reflexo estético do 

cinema – “mimese dupla” (LUKÁCS, 1967b) – evoca-nos “os sofrimentos do homem 

burguês” (KONDER, 2000, p. 09) – e antes mesmo que esbocemos a ideia de identificá-lo 

com o outro, aplica-se aqui o “homem burguês como o tipo humano geral, que vive numa 

sociedade hegemonizada pela burguesia” (Ibid., p. 28) –, já no dito pós-modernismo enquanto 

“dominante cultural do capitalismo tardio” (JAMENSON, 2006, p. 29). Ou seja, os 

sofrimentos do homem burguês pós-moderno em meio a significativa hegemonia das imagens 

visuais. É exatamente nesta peculiaridade que aproxima aquele “mundo sui generis” de Blow 

up ao mundo de nossa cotidianidade que se abrem as possibilidades para a “elevação” da 

subjetividade do “homem inteiro” ao “homem inteiramente” (LUKÁCS, 1966b).   

Com efeito, somos obrigados a colocar em causa aqui e de imediato: se neste “pós-

modernismo de que muitos falam agora” (HARVEY, 1992, p. 18), tão-somente por 

intermédio das imagens – na esfera da emotividade da visibilidade imediata – nos é 

consentido e, sobretudo, impelido, a produzir e reproduzir as nossas relações objetivas e 

subjetivas na cotidianidade – tal como nosso protagonista de Blow up – permanecemos presos 

aos labirintos de pixels estourados, mesmo que forcemos infinitas ampliações dos fragmentos 

da realidade. Não obstante, em sendo nesta dominante cultural as imagens essencialmente 

visuais, as artes em geral e, especialmente, as artes visuais encontram-se “cara a cara” com a 

problemática da criação, reprodução e circulação de imagens, sobretudo, por envolverem a 

construção de representações a partir da experiência humana e que, servem de mediação entre 

o que somos e aquilo que poderemos vir a ser, ainda que não sejamos disso conscientes. 

Não consideramos a ideia de ceder à tentação tendenciosamente moralista de um vazio 

combate às imagens, levando-se em conta o nosso trabalho com pessoas cegas, pessoas com 

baixa visão e pessoas surdocegas na Oficina de Cerâmica do IBC, posto que tais pessoas 
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podem e devem avaliar por si mesmas as mais variadas formas de arte – que apesar de tratar 

da mesma realidade objetiva configuram-se em modos peculiares do reflexo estético. Porém, 

igualmente destacamos que, as artes visuais ao referirem-se as objetivações historicamente 

produzidas pelos seres sociais, encontram-se na esfera do essencialmente humano de cada ser 

social – nota-se exatamente neste ponto que, negligenciá-la na educação estética das pessoas 

cegas, das pessoas com baixa visão e das pessoas surdocegas sob a alegação de ser esta uma 

expressão “inautêntica” destas pessoas, é uma oposição ao princípio marxiano de 

emancipação do ser social enquanto ser subjetivo histórico em sua totalidade humana. A 

questão que em essência nos toca é apreender a totalidade de uma cultura que normatiza o 

estranhamento do artífice em sua própria atividade criadora, apartando-o de suas criações, que 

estandardiza a intransigível separação de seu éthos daquilo que cria, e por último – e quiçá 

mais relevante – uma cultura que reificada se regozija ao propagar o profundo sentimento de 

impotência da capacidade de criar do ser social, “restando a ele apenas a opção mórbida do 

consumo conspícuo” (REIS, 2015, p. 05).  

Está claro que não se trata somente das produções de Pablo Picasso (1881-1973) ou de 

Marchel Duchamp (1887-1968) serem consideradas vanguardas modernistas e/ ou 

(trans)vanguardas pós-modernistas, ou ainda daquelas “tradições de todas as gerações 

passadas” que “como um pesadelo [...] comprime o cérebro dos vivos” (MARX, 2011, p. 25), 

obrigando a juventude transgressora a uma ruptura para o florescer de contraculturas. Um 

breve aparte, mas nas palavras de Eric Hobsbawm (1995):  

 

Em 1914, praticamente tudo que se pode chamar pelo amplo e meio 

indefinido termo “modernismo” já se achava a postos: cubismo; 

expressionismo; abstracionismo puro na pintura; funcionalismo e ausência 

de ornamentos na arquitetura; o abandono da tonalidade na música; o 

rompimento com a tradição na literatura. [...] Na verdade, as únicas 

inovações formais depois de 1914 no mundo da vanguarda “estabelecida” 

parecem ter sido duas: o dadaísmo, que se transformou ou antecipou o 

surrealismo na metade ocidental da Europa, e o construtivismo soviético na 

oriental. [...] Três coisas se podem observar sobre essa revolução na era dos 

cataclismos: a vanguarda se tornou, por assim dizer, parte da cultura 

estabelecida; foi pelo menos em parte absorvida pela vida cotidiana; e – 

talvez acima de tudo – tornou-se dramaticamente politizada (HOBSBAWN, 

1995, p. 178-179; 181, grifos no original). 

  

Logo a tecnologia revolucionaria as artes de modo mais óbvio, “tornando-as 

onipresentes”: o rádio já arrastara os sons em palavras ou músicas, adiante em miniaturização 
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e mobilidade portátil, o aparelho de televisão, a princípio de ergonomia desajeitada e preço 

superior ao do rádio, tornou-se também portátil e até de certo modo universal, já na tela do 

aparelho celular smartphone, e, com a outra – a dos computadores domésticos –, conectados à 

rede mundial de computadores “a telinha parecia na iminência de tornar-se – [e de fato 

tornou-se] – o maior elo visual do indivíduo com o mundo externo. [...] A tecnologia 

transformou o mundo das artes, embora mais cedo e mais completamente o das artes e 

diversões populares” (HOBSBAWM, 1995, p. 484, intervenção nossa entre colchetes).  

Agora – sobremaneira após a década de 1950 em diante – as imagens estariam 

circulando não simplesmente para apresentar um produto e, porquanto uma empresa, em meio 

a tantos outros massivamente homogêneos, mas como estratégia publicitária destinada em 

campanhas para “vender ‘não o bife, mas o chiado’, não o sabonete, mas o sonho da beleza, 

não as latas de sopa, mas a felicidade familiar” (HOBSBAWM, 1995, p. 496). Dirá alguns 

olhando de cima: “Insignificante não é arte!” Mas, a evidência cada vez mais insistente: “isso 

tinha o que se podia chamar de uma dimensão estética, uma criatividade de base, 

ocasionalmente ativa, mas, sobretudo passiva, que os produtores tinham de competir para 

oferecer” (Ibid., Ibidem.). E, as palavras que antes dominavam as sociedades de consumo 

ocidentais, “não eram mais as dos livros santos, quanto mais de escritos seculares, mas as 

marcas comerciais de produtos ou do que se podia comprar” (Ibid., Ibidem.). Imagens ícones 

– astros e latas – reproduzidas “com tanta exatidão e insensibilidade quanto possível, os 

badulaques visuais do comercialismo americano” que naquela pop art – de Andy Warhol 

(1930-1987), Roy Lichtenstein (1923-1997), Robert Rauschenberg (1925-2008), Claes 

Oldenburg (1929-) –, reconheciam de algum modo que o triunfo do mercado de massa 

guardava no fundo a “satisfação das necessidades tanto espirituais quanto materiais dos 

consumidores” (Ibid., Ibidem.). Chegamos então à afirmação de Frederic Jameson (1995): 

 

Com essa mercantilização universal de nosso mundo objetivo, os conhecidos 

relatos sobre a direção-para-o-outro do consumo habitual contemporâneo e a 

sexualização de nossos objetos e atividades são também indícios: o novo 

carro da moda é essencialmente uma imagem que outras pessoas devem ter 

de nós, e consumimos menos a coisa em si que sua ideia abstrata, aberta a 

todos os investimentos libidinais engenhosamente reunidos para nós pela 

propaganda. Parece claro que tal relato sobre a mercantilização tem imediata 

relevância para a estética, no mínimo por implicar que tudo na sociedade de 

consumo assumiu uma dimensão estética (JAMESON, 1995, p. 12).   
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 Assim, “o novo” independente atacou “o velho” autoconfiante que, diga-se de 

passagem, diante da desagradável função social, proclamou a autonomia da arte – com sua 

condição de mercadoria desde o romantismo – em um “voltar-se sobre si mesma, como um 

gesto mudo de resistência à ordem social” (EAGLETON, 1993, p. 267). Ora, haveria assim só 

uma saída possível: abandonar a estética e declarar – “A verdade é uma mentira, a moral fede 

e a beleza é merda” (Ibid., p. 268). Uma arte que “confesse a impossibilidade da arte”, que 

retorne “antes mesmo do começo, antes do surgimento da categoria da estética” (Ibid., 

Ibidem.). Nesse ínterim a tal suposta ruptura estilística aglutinaria “os jogos de linguagem” 

dos termos em questão, dentre tantos outros de igual primazia: como nos “blow ups” de 

Thomas ampliar-se-iam “as diferenças”, as “vozes plurais e múltiplas” enquanto fragmentos 

de uma totalidade inexistente, reduzindo as formas tradicionais de arte – agora associados ao 

modernismo colonialista – a guetos de elite, esquecendo-se que o panorama das 

trans(vanguardas) partem de outro (neo)colonialismo imperialista, onde a arte tanto quanto a 

humanidade segue “inteiramente e gloriosamente inútil” (Ibid., p. 267). 

A “nova ordem mundial” – a que disseram que caberia neste mundo fragmentado 

instituído por “sujeitos descentrados” – no qual conhecimentos totalizadores são indesejáveis, 

universaliza-se – mesmo nos discursos anti-metanarrativas – a metanarrativa de que “a ordem 

da reprodução sociometabólica do capital” (MÉSZÁROS, 2011, p. 94), trans-histórico ou a-

histórico – pode-se escolher – segue nos acompanhando ad aeternum. Se nos termos 

colocados por Marx e Engels no Manifesto comunista (1848/2017), a sociabilidade do capital 

revoluciona constantemente tanto os meios e as relações de produção quanto as relações 

sociais, de tal modo que: “Tudo o que era sólido e estável se desmancha no ar” (Ibid., p.25), 

então esta lógica sociometabólica não configura-se como “coisa eterna”. Todavia, ao contrário 

do que creem muitos, não apresentamos tal citação enquanto prova de inevitabilidade 

histórica, posto que como Marx e Engels (2017), cremos em uma transformação histórica que 

se faz a partir das ações dos seres sociais em suas próprias condições de vida – entramos com 

as palavras de Eric Hobsbawm (2011, p. 114, grifos no original): “o Manifesto não é um 

documento determinista. As covas precisam ser abertas por ação humana”. 

Em meio a estas considerações teóricas em que qualquer pensamento pode ser 

observado como uma “totalização ilícita”, do ponto de vista alheio, em uma “regressão 

potencialmente infinita”, confrontámo-nos a partir de uma nova “espécie de 

transcendentalismo”, exatamente em certo sentido, um “sistema total” (EAGLETON, 1993, p. 
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275). Aqui cabe transcrever outro comentário – mesmo que não tão breve – de Terry Eagleton 

(1993): 

 

Há talvez duas razões maiores para este movimento teórico [...] A mais 

consistente é que muitos dos conceitos de totalidade tradicionalmente 

disponíveis são bastante homogeneizadores e essencialistas, excluindo uma 

série de lutas políticas cruciais que eles decidiram, por uma razão ou outra, 

que não podem ser encaradas como “centrais”. A derrubada desta versão da 

totalidade é assim uma tarefa política urgente. A razão menos consistente é a 

de que, há uns vinte anos atrás, a esquerda descobriu, para seu horror, que o 

sistema teria se tornado poderoso demais, totalizado demais para ser 

quebrado. Uma das consequências dessa revelação sombria é o que agora é 

conhecido como pós-marxismo [...]. O pós-marxismo e o pós-modernismo 

não são de nenhum modo respostas a um sistema que suavizou, desarticulou 

e pluralizou suas operações, mas precisamente o oposto [...]. Nesta situação, 

é certamente reconfortante e conveniente imaginar que afinal, como diria 

Foucault, não há nada de “total” para ser derrubado. É como se, tendo 

perdido a faca do pão, se declarasse que o mesmo já está em fatias. O termo 

“pós”, se significa alguma coisa, significa negócios, como sempre, só que 

agora um pouco mais (EAGLETON, 1993, p. 275, grifos no original). 

 

De fato, a adoção deste termo para todos os outros campos não diretamente 

relacionados com as artes – cientistas sociais, antropólogos e historiadores “pós-modernos” – 

“que antes não tendiam a tomar sua terminologia emprestada às artes de vanguarda, mesmo 

quando por acaso se associavam com elas” (HOBSBAWM, 1995, p. 499), confirma que, “O 

pós-modernismo, portanto, não se limitou às artes. Apesar disso, provavelmente houve bons 

motivos para o termo surgir primeiro no cenário artístico” (Ibid., p. 500). A princípio porque 

em sua essência as características transgressoras das vanguardas artísticas diziam da realidade 

do século XX e da transformação radical desta realidade – dois ramos do grande sonho do 

século passado – mas que iriam fracassar, “embora na verdade tenham modificado tão 

profundamente o mundo de 2000 que não se concebe que suas marcas possam ser apagadas” 

(Ibid., Ibidem.). Porventura uma observação atenta de Giulio Carlo Argan (1992):  

 

Agora, os Estados Unidos tornam-se os depositários, em nome da 

democracia, dos valores da inteligência e da cultura; porém no exato 

momento em que os adota, adapta-os à sua estrutura social, ao seu “modo de 

vida”. [...] a vanguarda, que na Europa andava contra a corrente, nos Estados 

Unidos segue pari passu com o avanço tecnológico, mas perde o gume 

polêmico de vanguarda (ARGAN, 1992, p. 525, grifos no original). 
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Porém, o que a era da “reprodutibilidade técnica” – como observou Walter Benjamin 

(1994) – transformou não se circunscreve apenas aos modos de se produzir a criação, como o 

cinema e suas derivadas a televisão e o vídeo, por exemplo, mas, sobretudo a maneira como 

percebemos e sentimos as experiências estéticas destas criações e quaisquer outras. 

Sentenciam Theodor Adorno e Max Horkheimer (1969/1985): 

 

Pois, a cultura contemporânea confere a tudo um ar de semelhança. [...] Sob 

o poder do monopólio, toda cultura de massas é idêntica, e seu esqueleto, a 

ossatura conceitual fabricada por aquele, começa a se delinear. Os dirigentes 

não estão mais sequer muito interessados em encobri-lo, seu poder se 

fortalece quanto mais brutalmente ele se confessa de público. O rádio e o 

cinema não precisam mais se apresentar como arte. A verdade de que não 

passam de um negócio, eles a utilizam como uma ideologia destinada a 

legitimar o lixo que propositalmente produzem. Eles se definem a si mesmos 

como indústrias, e as cifras publicadas dos rendimentos de seus diretores 

gerais suprimem toda dúvida quanto à necessidade social de seus produtos. 

[...] O mundo inteiro é forçado a passar pelo filtro da indústria cultural. [...] 

Quanto maior a perfeição com que suas técnicas duplicassem os objetos 

empíricos mais fácil se torna hoje obter a ilusão de que o mundo exterior é o 

prolongamento sem ruptura do mundo que se descobre no filme (ADORNO, 

HORKHEIMER, 1985, p. 99-100; 104). 

 

O que de fato está em cena é a formação e desenvolvimento do sentido estético nos 

marcos de uma sociabilidade que mediada por sofisticados processos de produção e 

reprodução de imagens “para todos” – um invólucro de visualidades capaz de carregar a 

reboque empatias imediatas – camufla a degradação da vida na “epidemia da superprodução” 

(MARX; ENGELS, 2017, p. 27) e fetichiza a produção de novos desejos e necessidades – em 

grande medida despreocupados com os destinos singulares das subjetividades, embora 

construam-se sobre tais apelos –, criação de necessidades que vilipendiam a própria 

capacidade criadora dos seres sociais, mas que conferem lastro simbólico aos princípios 

reprodutivos orientadores e hegemônicos adequados à lógica do capital. 

As diversas designações que esta nova sociedade se adjetiva “pós-industrial”, “da 

informação”, “do conhecimento” e afins, engendra aqui uma obviedade ideológica – “para seu 

próprio alívio” (JAMESON, 2006, p. 29) – solapar a necessidade do trabalho (e seu potencial 

emancipador) e a centralidade da luta de classes (configuração do sistema de metabolismo 

societal do capital). Examinando com outras palavras, o “alívio do pós-moderno” fixa-se, 

sobretudo na estetização do mundo-objeto em imagens que apagam as contradições dos 

processos de trabalho: a sua vasta gama intensificada de subproletarização e/ou precarização, 
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as explosivas taxas de desemprego estrutural, a eliminação de diversas profissões, a 

fragmentação da classe trabalhadora e as decorrentes contingências para a própria vida 

(ANTUNES, 2009). Todavia, neste sistema de metabolismo societal do capital, temos aí não 

somente uma forma de “alívio” para as nossas práticas de consumo, mas no mesmo revés da 

moeda, a estetização do “poder do dinheiro” em imagens de carros, iates, helicópteros e 

jatinhos, vestimentas, calçados e cosméticos, mobílias e habitações luxuosas, lugares 

exóticos, alimentos e bebidas sofisticadas, conceitos e ideias exclusivas – para consumidores 

assim também classificados – que reforçam e organizam a manutenção desta sociabilidade 

como negação direta da luta de classes. 

Encontramos então, que o pós-modernismo denota de outro modo a dilatação lógica 

do “poder do mercado” a todo conjunto da produção cultural (HARVEY, 1992). Indubitável 

que as produções de imaginação e criação humanas – materiais e imateriais – desde a 

arquitetura, o design, o cinema, as artes cênicas, da música, da dança, as plásticas, as artes 

visuais em geral, até as memórias coletivas e compartilhamentos afetivos (explorados em 

valores de autenticidade, localidade, tradição, originalidade estética) transformaram-se – e 

seguem nesta esteira de relações com o capital – “em algum gênero de mercadoria” 

(HARVEY, 2005). Tal evidência não minimiza a problemática, mas coloca como exigência 

para a sua análise, o entendimento – em nosso caso aproximado – da lógica de acumulação do 

capital em se apropriar e extrair mais valor destas produções. 

Para este domínio, a crise econômica que se instalara após os “anos dourados” do 

“Estado do bem-estar social”, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos da América – das 

décadas de 1950 e 1960 –, seguidas pelos movimentos de contestação e revoltas dos 

estudantes e trabalhadores diante dos limites do binômio “taylorismo/fordismo” e dos 

mecanismos de funcionamento do Estado capitalista, podem trazer-nos ao fio de Ariadne179 

(embora não saibamos se nos tirará do labirinto): a reestruturação produtiva do final dos anos 

de 1970. É sabido que entender esta resposta do capital à sua “crise estrutural” (MÉSZÀROS, 

2011, p. 93), demanda considerar transformações intensas não apenas nas áreas econômicas, 

sociais, políticas, mas também “ideológicas, com fortes repercussões no ideário, na 

 
179 Na mitologia grega, Ariadne, filha de Minos – Rei de Creta – e de Pasífae, se apaixona por Teseu, 

descendente do Rei ateniense Egeu. Teseu, a fim de poupar seu reino de um tributo que entregava jovens 

mulheres e homens ao Minotauro – ser meio homem meio touro – entregou-se a criatura que habitava um imenso 

labirinto. No entanto, sua amada Ariadne, oferece a ele uma espada para ajudá-lo a enfrentar a criatura, e 

também, um fio de lã que o guiaria no retorno dos meandros labirínticos em que se encontraria. 
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subjetividade e nos valores constitutivos da classe-que-vive-do-trabalho, mutações de ordens 

diversas e que, no seu conjunto, tiveram forte impacto” (ANTUNES, 2009, p. 37, grifos no 

original).  

Sendo assim, convém salientar de largada que, as convulsões sociais que sacudiram a 

Europa Ocidental e os Estados Unidos em finais dos anos de 1960, e início dos anos de 1970, 

buscavam a manutenção e os avanços no que diz respeito aos direitos civis logrados pelo 

“Estado do bem-estar social”, já na América Latina encontrava como resposta aos anseios de 

sua classe trabalhadora industrial e rural, golpes de Estado e governos autoritários 

(HOBSBAWM, 1995), muitos dos quais, patrocinados por Washington com seus interesses 

econômicos e políticos (MONIZ BANDEIRA, 2005). Em muitas regiões do continente 

africano e asiático, por sua vez, o que se via eram lutas por processos de emancipação 

política, países ainda encerrados na lógica colonial do século XIX (HOBSBAWM, 2013). Tal 

balanço reforça que, se mesmo nas regiões centrais de desenvolvimento capitalista a crise 

deste modo de produção acenava para a perda de direitos, menos ainda nas regiões periféricas 

do globo em que, o “Estado de bem-estar social” não passou de um sonho distante. Em tais 

lugares, parafraseando a letra de God180 de John Lennon (1940-1980), o sonho não acabou, 

pois mal havia começado. 

Dada a abrangência dos diversos meios e mecanismos que o capital vem engendrando 

para responder a intensidade de sua “crise estrutural” – estudos estes brilhantemente efetuado 

por diversos pensadores marxistas – importa-nos focalizar em contornos mais gerais que, por 

meio da constituição da “acumulação flexível”181 (HARVEY, 1992), “do downsizing182, das 

formas de gestão organizacional, do avanço tecnológico, dos modelos alternativos ao binômio 

“taylorismo/fordismo”183, em que se destaca especialmente o ‘toyotismo’ ou o modelo 

 
180 A canção God, composta por John Lennon em 1970, fez parte de seu primeiro álbum solo, Plastic Ono Band, 

após a separação dos Beatles. Nela, Lennon apresenta a famosa expressão “The dream is over”, que acabaria por 

marcar também a decadência de uma geração.  
181 Para Harvey (1992), a acumulação flexível coaduna “[...] uma recombinação simples das duas estratégias de 

procura por lucro (mais-valia) definida por Marx. A primeira, chamada de mais valia absoluta, apoia-se na 

extensão da jornada de trabalho com relação ao salário necessário para garantir a reprodução da classe 

trabalhadora num dado padrão de vida. A passagem para mais horas de trabalho associadas com uma redução 

geral do padrão de vida através da erosão do salário real ou da transferência do capital corporativo de regiões de 

altos salários para regiões de baixos salários representa uma faceta da acumulação flexível” (Ibid., p. 174, grifos 

no original). 
182 Redução de pessoal e/ou redução de custos. Princípio da área de administração, surgida nos Estados Unidos, 

na década de 1970, que objetiva maximizar lucros das empresas com a racionalização da produção para um 

mínimo de força de trabalho, matéria-prima e demais custos operacionais. 
183 “Expressão dominante do sistema produtivo e de seu respectivo processo de trabalho, que vigorou na 

indústria, ao longo praticamente de todo o século XX, sobretudo a partir da segunda década, baseava-se na 
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japonês”184 (ANTUNES, 2009, p. 49, grifos no original), o capitalismo deflagrou uma série de 

transformações em seu processo produtivo, “flexibilizando” do mesmo modo os “produtos e 

padrões de consumo” (HARVEY, 1992, p. 140). Ademais, embora não façamos neste capítulo 

derradeiro de nossa tese uma empreitada de estudos mais extensos, não poderemos nos furtar 

de inquirir: quais as principais consequências de tais transformações na vida da classe 

trabalhadora? No esboço de um entendimento para complexa questão – sem apagar que as 

marcas da crise também têm seu caráter particularizado e singularizado nos modos como 

adentra e afeta a vida dos trabalhadores nos diversos países que coadunam com a 

mundialização do capital –, aproveitamo-nos dos indicativos apontados por Ricardo Antunes 

(2009): 

 

1) diminuição do operariado manual, fabril, concentrado, típico do fordismo 

e da fase de expansão daquilo que se chamou de regulação social-

democrática; [...]. 2) aumento acentuado das inúmeras formas de 

subproletarização ou precarização do trabalho, decorrentes da expansão do 

trabalho parcial, temporário, subcontratado, terceirizado, e que tem se 

intensificado tanto nos países do Terceiro Mundo, como também nos países 

centrais; [...]. 3) aumento expressivo do trabalho feminino no interior da 

classe trabalhadora, em escala mundial. [...] frequente principalmente no 

universo do trabalho precarizado, subcontratado, terceirizado, part time etc., 

com salários geralmente mais baixos; 4) enorme expansão dos assalariados 

médios, especialmente no “setor de serviços, que” inicialmente aumentou em 

ampla escala, mas vem presenciando também níveis de desemprego 

tecnológico; 5) exclusão dos trabalhadores jovens e dos trabalhadores 

“velhos” (em torno dos 45 anos) do mercado de trabalho dos países centrais; 

6) intensificação e superexploração do trabalho, com a utilização do trabalho 

dos imigrantes e expansão dos níveis do trabalho infantil, sob condições 

criminosas, em tantas partes do mundo, como Ásia, América Latina etc.; 7) 

há, em níveis explosivos, um processo de desemprego estrutural que, junto 

com o trabalho precarizado, atinge cerca de 1 bilhão de trabalhadores, o que 

corresponde a aproximadamente um terço da força humana mundial que 

trabalha; 8) há uma expansão do que Marx (1994) chamou de trabalho 

social combinado no processo de criação de valores de troca, no qual 

 
produção em massa de mercadorias a partir de uma produção mais homogeneizada e enormemente verticalizada 

[...]. Esse padrão produtivo estruturou-se com base no trabalho parcelar e fragmentado na decomposição das 

tarefas” (ANTUNES, 2009, p. 38-39, grifos no original). 
184 É uma forma de organização do trabalho que nasce na fábrica da Toyota no Japão após a Segunda Guerra 

Mundial, “como via japonesa de expansão e consolidação do capitalismo monopolista industrial”. Em síntese, 

refere-se a um processo produtivo flexível, fortemente vinculado à demanda, buscando atender “às exigências 

mais individualizadas do mercado consumidor”. Fundamenta-se “no trabalho operário em equipe, com 

multivariedade de funções”, que “possibilita ao operário operar simultaneamente várias máquinas”, tendo “[...] 

como princípio o just in time, o melhor aproveitamento possível do tempo de produção. Assim, as empresas 

deste modelo de “complexo produtivo, inclusive as terceirizadas, têm uma estrutura horizontalizada”. Essa 

assimilação do toyotismo realizada, a princípio no ramo automobilístico, posteriormente, propaga-se “também 

para o setor de serviços, tanto nos países centrais quanto nos de industrialização intermediária” (ANTUNES, 

2009, p. 46-57; 61, grifos no original). 
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trabalhadores de diversas partes do mundo participam do processo 

produtivo. O que, é evidente, não caminha no sentido de eliminação da 

classe trabalhadora, e sim da sua precarização, intensificação e utilização de 

maneira ainda mais diversificada (ANTUNES, 2009, p. 188-189, grifos no 

original). 

 

É preciso observar a dimensão necessariamente política ideológica para apresentar tais 

transformações como potencial antídoto à crise e garantir o consentimento e adesão da 

sociedade como um todo. Para a legitimação desta “virada neoliberal”, nada mais aglutinador 

do que um hegemônico “recurso a tradições e valores culturais”. Afinal, um “projeto 

declarado de restauração do poder econômico a uma pequena elite não teria muito apoio 

popular” (HARVEY, 2014, p. 50). Porém, um programa que em termos teóricos coloca-se 

como arranjos institucionais necessários à “defesa dos direitos e liberdades individuais” 

constitui-se como um apelo tanto quanto um amálgama a “uma base popular, disfarçando 

assim o trabalho de restauração do poder de classe” (Ibid., Ibidem.). Substancialmente, para 

adesão de fundo pelo conjunto de trabalhadores para assumir o projeto do capital, a estratégia 

é uma, certa forma de “envolvimento manipulatório levado ao limite”, como nos termos de 

Ricardo Antunes (2009, p. 188, grifos no original). Por conseguinte, já com a “virada 

neoliberal” instituída, “o aparato do Estado pode usar seus poderes de persuasão, cooptação, 

chantagem e ameaça para manter o clima de consentimento necessário à perpetuação de seu 

poder” (HARVEY, 2014, p. 50), produzindo enfim uma certa aceitação universalizada 

fatalista e coesa.  

 

O poder da ideologia dominante é indubitavelmente imenso, mas isso não 

ocorre simplesmente em função da força material esmagadora e do 

correspondente arsenal político-cultural à disposição das classes dominantes. 

Tal poder ideológico só pode prevalecer graças à vantagem da mistificação, 

por meio da qual as pessoas que sofrem as consequências da ordem 

estabelecida podem ser induzidas a endossar “consensualmente”, valores e 

políticas práticas que são de fato absolutamente contrárias a seus interesses 

vitais. Nesse aspecto, como em vários outros, a situação das ideologias em 

disputa decididamente não é simétrica. As ideologias críticas que tentam 

negar a ordem estabelecida não podem mistificar seus adversários pela 

simples razão de que não têm nada a oferecer – por meio de suborno e de 

recompensas pela acomodação – àqueles que já estão bem estabelecidos em 

suas posições de comando, conscientes de seus interesses imediatos 

tangíveis. Por isso, o poder da mistificação sobre o adversário é um 

privilégio da ideologia dominante, e só dela (MÉSZÁROS, 1996, p. 523-

524).  
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Ao que tudo indica estas metamorfoses no processo de produção do capital e suas 

repercussões no processo de trabalho, consequentes, por um lado, da inerente concorrência 

intercapitalista, e por outro, imperativo categórico de controlar o movimento operário e a luta 

de classes, afetam vigorosamente a classe trabalhadora e o movimento sindical (ANTUNES, 

2009), que tem a frente um cenário composto por problemas suficientemente concretos, tais 

como a criação, de um lado, em escala minoritária, do trabalhador “polivalente ou 

multifuncional”, capaz de operar simultaneamente várias máquinas – na fábrica da “Toyota, 

em média até cinco máquinas” – e, de outro lado, de “uma massa precarizada”, sem 

qualificação, “que hoje é atingida pelo desemprego estrutural” (Ibid., p. 189). Neste cenário 

denso de lutas de classes – que esgarçam a humanidade do ser social –, o ideário neoliberal 

trata logo de afirmar a “escola redentora” (SAVIANI, 2012), para “qualificar” 

individualidades a perseguir e, quiçá conseguir, um “lugarzinho ao sol” da sociedade 

burguesa. “Novas roupagens” à “subordinação unidimensional” do processo educativo “aos 

processos produtivos” e reprodutivos do capital – porém, mais sutis, e, portanto, mais 

violentas – observação de Gaudêncio Frigotto (2010, p. 18), que situam com precisão tais 

artifícios retóricos e simbólicos. 

 

Os componentes da formação, apenas com uma materialidade diversa 

exigida pela nova base cientifico-técnica, são os mesmos que constituem o 

constructo capital humano: habilidades cognitivas (educação abstrata, 

polivalente) e traços psicossociais, atitudes, valores etc. (criatividade, 

lealdade, espírito de equipe, colaboração com a empresa etc.). [...] Essa 

subordinação vem hoje sobredeterminada pela avassaladora onda neoliberal 

que estatui o mercado como o deus regular das relações sociais 

transformando direitos como os da saúde, da educação, da habitação etc., em 

mercadoria (FRIGOTTO, 2010, p. 18, grifos no original). 

 

Respeitando-se as “leis do mercado” progrediremos na luta de cada um para o sucesso 

individual – essa certa necessidade característica da própria “natureza” humana – a 

correspondência para tanto far-se-á por meio do espírito empreendedor, otimista e, sobretudo, 

criativo para traçar ações adequadas à sociabilidade do capital. A última “virtude” 

indispensável – criatividade – que, como nos lembra Newton Duarte (2011), sinteticamente 

“resume-se a criar uma nova mentalidade nos indivíduos, adequada ao novo século 

[igualmente para a terceira década deste milênio] que se aproxima” (Ibid., p. 168, intervenção 

nossa entre colchetes).  
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Para a reprodução do capital torna-se hoje necessária, como foi visto, uma 

educação que forme os trabalhadores segundo os novos padrões de 

exploração do trabalho. Ao mesmo tempo, há necessidade, no plano 

ideológico, de limitar as expectativas dos trabalhadores em termos de 

socialização do conhecimento pela escola, difundindo a ideia de que o mais 

importante a ser adquirido por meio da educação não é o conhecimento mas 

sim a capacidade de constante adaptação [criativa] às mudanças no sistema 

produtivo (DUARTE, 2011, p. 55, intervenção nossa entre colchetes).  

 

 Dois destaques que observamos nesta resposta do capital a sua crise estrutural, 

especialmente com relação a questão imagética, o primeiro deles, tendo em conta que este 

processo produtivo flexível se vincula estreitamente às exigências mais individualizadas de 

consumo, e que de certo modo, orienta o próprio processo produtivo para as tendências deste 

consumo, entram em cena as estratégias comunicacionais – também imagéticas185 – afim de 

identificar-se comportamentos, crenças, valores sociais e subjetivos, ou quaisquer outros 

aspectos da cotidianidade que possam converter-se em futuras mercadorias “personalizadas” 

(em séries), garantindo assim uma produção nos ditos moldes just in time. Além de abrirem-se 

neste rastro, os chamados “novos nichos” de mercado e uma gama de novas outras empresas 

e/ou prestadores de serviços para atender tais segmentos, sem dizer ainda da intensificação de 

mercadorias que passam a ser comercializadas, sobretudo por sua imagem estampada em uma 

marca. Neste destaque precisamos contemplar ainda o fato de que, se, por um lado, este 

consumo individualizado condiciona o processo produtivo flexível, por outro, este mesmo 

processo produtivo induz e determina os padrões e juízos deste consumo individualizado186. 

Reproduzimos a análise de Marx (2011):  

 
185 No caso do Instagram, trata-se de uma rede social de publicação e compartilhamento de imagens, criada em 

2010, por Kevin Systrom e Mike Krieger, com sede no Vale do Silício, nos Estados Unidos, mesmo local onde 

concentram-se outras gigantes do meio de comunicação digital e varejo, como a Google, o Yahoo e o Facebook, 

a Apple, Amazon, Netflix, etc. Seus objetivos centram-se inteiramente em comunicação via imagens, a qual se 

estabelece por um usuário “seguir” as imagens postadas por outro. Por esse motivo, apesar de ainda não oferecer 

diretamente serviços de compra e venda, o Instagram propicia um enorme espaço para publicidade, pois, 

poderosas marcas, bem como, pequenos negócios, não por menos, marcas como Victoria Secrets e Nike estão 

entre os usuários com maior número de seguidores, numa rede que, a título de análise, segundo o jornal de 

publicação francesa Les Echos (2018, s.p.) é “a maior vitrine o mundo”. A reportagem ainda complementa que: 

“um em cada nove seres humanos está no Instagram, sendo que os menores de 25 anos passam em média 32 

minutos por dia conectado a este aplicativo, enquanto os mais velhos passam pelo menos 24 minutos” (LES 

ECHOS, 2018, s.p., tradução nossa).  
186 Convencionou-se chamar de influenciador digital, profissionais especializados em produzir conteúdo digital 

para a promoção de marcas, ideias, instituições, etc. Um influenciador digital se vale das mídias sociais, 

principalmente, mas não apenas, das que dispõem de plataforma audiovisual para experimentar, comentar, testar, 

indicar e explicar o uso de produtos e serviços dos mais diversos segmentos. Note-se que, tal profissional, em 

geral, estabelece com a marca/empresa ou pessoa física da qual se produz o conteúdo uma relação similar a um 

patrocínio, e neste sentido, apesar de muitos gozarem de prestígio nas redes sociais e com isso, obterem renda 



338 

 

 

A isso corresponde, do lado da produção, que ela 1) fornece ao consumo o 

material, o objeto. Um consumo sem objeto não é consumo; portanto, sob 

esse aspecto, a produção cria, produz o consumo. 2) Mas não é somente o 

objeto que a produção cria para o consumo. Ela também dá ao consumo sua 

determinabilidade, seu caráter, seu fim. Assim como o consumo deu ao 

produto seu fim como produto, a produção dá o fim do consumo. Primeiro, o 

objeto não é um objeto em geral, mas um objeto determinado que deve ser 

consumido de um modo determinado, por sua vez mediado pela própria 

produção. Fome é fome, mas a fome que se sacia com carne cozida, comida 

com garfo e faca, é uma fome diversa da fome que devora carne crua com 

mão, unha e dente. Por essa razão, não é somente o objeto do consumo que é 

produzido pela produção, mas também o modo do consumo, não apenas 

objetiva, mas também subjetivamente. A produção cria, portanto, os 

consumidores. 3) A produção não apenas fornece à necessidade um material, 

mas também uma necessidade ao material. [...] A necessidade que o 

consumo sente do objeto é criada pela própria percepção do objeto 

(MARX, 2011, p. 47, grifos no original, negritos nossos). 

 

Adentramos aí no segundo destaque, em uma época de mal-estar econômico, “a lacuna 

entre o que o trabalho estava ganhando e o que ele poderia gastar foi preenchida pelo 

crescimento da indústria de cartões de crédito e aumento do endividamento” (HARVEY, 

2011, p. 22). De tal modo que, neste regime de “acumulação flexível” do capitalismo tardio, 

enquanto as imagens – sejam as imagens-marcas ou apenas representantes de quaisquer 

mercadorias comercializáveis – contribuem em níveis cada vez mais elevados para o 

comércio eletrônico, “subitamente” (apenas para restringir-nos a precedente crise que ainda 

reverbera na vida cotidiana dos trabalhadores brasileiros), “No outono de 2008 [...], a ‘crise 

das hipotecas subprime’, como veio a ser chamada levou ao desmantelamento de todos os 

grandes bancos de investimento de Wall Street” (Ibid., p. 10, grifos no original). A derrocada 

provinha de um amontoado de “hipotecas tóxicas” que bancos e investidores comercializavam 

em grande medida com a classe trabalhadora norte-americana. “O resto do mundo, até então 

relativamente imune [...], foi arrastado precipitadamente para a lama” (Ibid., Ibidem.). A crise 

continha em seu bojo, além das hipotecas, a concessão de crédito que ia “[...] desde 

automóveis e cortadores de gramas até fácil acesso a cartões de presente de Natal na Toys ‘R’ 

Us e Wall-Mart” (Ibid., p. 24), um endividamento como base para o consumo de imagens 

comercializadas virtualmente ou fisicamente – evidentemente materializadas nos mais 

diversos tipos de mercadorias. 
 

mediante seu protagonismo midiático, em grande medida esses profissionais exercem um trabalho 

completamente desregulamentado.  
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O caminho que logra ao capital financeiro seu status hegemônico neste início do 

século XXI, como nos adverte François Chesnais (2005, p. 35), “não foi levado ao lugar que 

hoje ocupa por um movimento próprio”, antes neste palco “foi necessário que os Estados mais 

poderosos decidissem libertar o movimento dos capitais e desregulamentar e desbloquear seus 

sistemas financeiros” (Ibid., Ibidem.). Além disso, foi preciso que recorressem a políticas que 

propiciassem e promovessem “a centralização dos fundos líquidos não reinvestidos das 

empresas e das poupanças das famílias” (Ibid., Ibidem.), em ativos financeiros de instituições 

especializadas do mercado financeiro por meio de títulos de seguro de vida, planos de 

previdência privada, papéis de investimento, títulos de capitalização a curto e médio prazo, 

ações, moedas e câmbios, títulos privados e títulos públicos, commodities de diferentes tipos 

de mercadorias, ouro, fundos imobiliários, entre outros. Para aqueles que se inclinam as obras 

de arte, é possível investir em galerias, leilões de arte ou até em um único artista expoente – 

que poderá vir a ser lucro futuro –, para os iniciantes há opções também de investir-se em 

telas, gravuras, esculturas, fotografias, ou os fundos de investimento em arte.  

Em síntese, “A progressão da acumulação financeira foi estreitamente ligada à 

liberação dos movimentos dos capitais e à interconexão internacional dos mercados dos ativos 

financeiros – obrigações públicas e privadas, ações e produtos derivados” (Ibid., p. 36). Ou 

seja, a hegemonia da mundialização da acumulação financeira provém de fato da poupança 

acumulada que se transforma em capital das instituições financeiras que frutificam esse 

capital maximizando o rendimento, assegurando-lhe um elevado grau de liquidez. Esta 

mudança na natureza econômica da poupança coloca trabalhadores assalariados e/ou pessoas 

aposentadas – sem que tenham clara consciência disso – enquanto partes interessadas das 

instituições cujo funcionamento repousa na centralização de rendimentos fundados na 

exploração do trabalho nada fictício. Ambivalência da qual “as oligarquias financeiras e 

políticas dos países capitalistas avançados estão plenamente conscientes e que buscam 

explorar ao máximo” (Ibid., p. 52). 

Ora, o reino da liberdade capitalista, apêndice da dominação das relações sociais pela 

forma-mercadoria via fetichismo, define exatamente aí o ser social – e essa pretensa 

liberdade: por intermédio do consumo da forma-mercadoria tecem-se as relações de 

pertencimento a esta sociabilidade. Em certa medida, o discurso acerca do acesso as imagens 

pelas pessoas cegas, pessoas com baixa visão e pessoas surdocegas também converge nesta 

inclusão via consumo, uma vez que, trabalho e consumo constituem-se enquanto a totalidade 
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das relações sociais na sociedade capitalista, logo, incluir-se nesta sociabilidade é estar apto a 

vender sua força de trabalho e comprar as mais variadas extensões de mercadorias. Neste 

sentido, liberais de cunho progressistas como Thomas Piketty (2014) e Angus Deaton (2013) 

– vencedor do Prêmio Nobel de Economia187 em 2015 – que, embora não se aproximem das 

raízes das desigualdades neste modo de produção, admitem que a concentração de riqueza, 

bem como, o aumento de miseráveis pelo mundo coloca em xeque a própria sobrevivência do 

sistema. Tais autores, comprometidos com o que poderíamos ironicamente chamar de um 

“capitalismo mais humano”, pretensiosamente preocupado com questões ambientais, 

depositam no centro de suas “fórmulas mágicas”, a ideia de que o máximo do 

desenvolvimento social e humano é traduzido pela capacidade de consumo das famílias. Isto 

é, inclusão e desenvolvimento figuram como consumo de mercadorias. E, se por conta da 

“debilidade de nossa imaginação”, pareça hoje, ser “mais fácil imaginar a deterioração total 

da terra e da natureza do que o colapso do capitalismo tardio” (JAMESON, 1997, p. 10-11), 

afirmamos igualmente com Ellen Wood (2011, p. 250), que: “A lição que talvez sejamos 

forçados a aprender de nossas atuais condições econômicas e políticas é que um capitalismo 

humano, ‘social’ e verdadeiramente democrático e igualitário é mais irreal e utópico que o 

socialismo”. 

Portanto, como “As contradições têm o péssimo hábito de não se resolverem, apenas 

se deslocarem” (HARVEY, 2016, p. 17), e nem tudo é em essência como afirmam na 

aparência – “direitos as liberdades individuais” –, revela-se “a face oculta da lua”: apoio e 

solidificação de governos, políticas e comportamentos antidemocráticos, xenófobos, sexistas, 

homofóbicos; consolidação de poder monopolista e transnacional concentrado nas mãos de 

um número cada vez menor de grupos econômicos; utilização predatória dos recursos do 

planeta; massacre e extermínio das populações que habitam os espaços com tais recursos; 

respostas militarizadas cada vez mais violentas a qualquer movimento de resistência e 

contestação à lógica estabelecida; criminalização e extermínio da população negra; 

competição e individualização generalizada nas relações sociais enquanto justificativas à 

exacerbação de desigualdades econômicas e sociais profundas, escravização entre tantas 

 
187 De acordo com Harvey (2014, p. 31), o Prêmio Nobel de Economia diferencia-se dos demais, pois, “Esse 

prêmio específico, embora assumisse a aura de um Nobel, não tinha nenhuma relação com os outros prêmios, 

estando como estava sob o estrito controle da elite bancária suíça”. Os outros prêmios em questão, instituídos em 

1895, como desejo póstumo do cientista sueco, Alfred Nobel (1833-1896), congratulam pessoas e/ou instituições 

com uma produção de grande relevância científica ou social.  

 



341 

 

outras inúmeras violências de degradação e desumanização da vida. Como adverte-nos István 

Mészáros (2011, p. 93), estamos neste ponto: “É realmente muito importante que os 

problemas injustificadamente desconsiderados, e que afetam a própria sobrevivência da 

humanidade, tenham de ser encarados sob circunstâncias em que todo o sistema do capital 

entrou em sua crise estrutural”. 

Considerando que tais consequências intensificaram as já existentes configurações de 

manifestações da alienação e estranhamentos do ser social – e produziram outras tantas novas 

– em sua cotidianidade dentro e fora do trabalho, somando ainda às significativas 

contribuições de Marx (2015) em seus Manuscritos econômicos-filosóficos de 1844, acerca do 

conceito de alienação que, recordemos, deve ser entendido, especialmente a partir da 

atividade criadora e autocriadora do ser social, igualmente a arte, que enquanto atividade de 

criação possibilita a educação dos sentidos e das sensibilidades do ser social, desenvolvendo e 

aprimorando suas capacidades especificamente humanas. Nisso aflora mais um traço 

sumamente importante: “A arte enquanto práxis social”, que só pode ser entendida em última 

análise, de acordo com Lukács (2013), – caso efetivamente tratar-se de uma obra de arte – da 

orientação “permanente, imanente contra o estranhamento. [...] Foi e é a tarefa da arte ir em 

busca dos caminhos para se chegar à desfetichização; aqui podemos e devemos nos restringir 

ao problema ontológico” (Ibid., p. 615) – questões sob as quais nos debruçamos no percurso 

da tese.  

Isto posto, se a forma elementar da riqueza na economia mercantil capitalista pode ser 

definida como uma unidade dialética de dois elementos – valor de uso e valor de troca – 

importa a sociabilidade que assim a determinou, a acumulação do valor-capital (MARX, 

2017). Na esfera de atuação do capital para a produção e valorização do mais-valor, o 

mercado de arte é um lócus privilegiado à esta acumulação e, por conseguinte, ao fetichismo 

da mercadoria. Considerado mais de perto, o investimento em obras de arte garante ao seu 

proprietário a produção de mais-valor por meio do mecanismo da renda de monopólio. “Um 

Picasso pode ser adquirido para ganhos eventuais e, depois, arrendado para alguém, que o põe 

à mostra por um preço monopolista” (HARVEY, 2005, p. 220). Neste caso, a produção de 

valor excedente envolvido na exploração das obras de arte dos mais eminentes artistas, é 

obtida tanto pela singularidade das obras quanto dos artistas, tal qual na exemplificação de 

Marx (2017) acerca do lucro extra que emana de um preço monopólico: “Um vinhedo que 

produz um vinho de qualidade excepcional, que de fato só pode ser produzido numa 
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quantidade relativamente pequena [...]. cujo excedente acima do valor do produto é 

determinado exclusivamente pela riqueza e pela paixão de eminentes bebedores de vinho” 

(Ibid., p. 835). 

Todavia, como nos adverte David Harvey (2005), temos aqui relevante contradição, 

por um lado, embora tal singularidade seja efetivamente crucial para formar a base do preço 

monopolista, por outro, a condição relativa à negociabilidade requer que “item algum possa 

ser tão único ou tão especial, que não possa ser calculado monetariamente. Um Picasso tem de 

ter valor monetário, assim como um Monet, um Manet, a arte aborígene, os objetos 

arqueológicos, os edifícios históricos” (Ibid., p. 221). A contradição neste caso centra-se no 

fato de que, quanto mais facilmente negociável se torna o item, menos único e especial ele se 

afigura (Ibid., Ibidem.). Portanto, para a renda de monopólio realizar-se é preciso encontrar 

caminhos para que este item se mantenha singular e sui generis. Neste epicentro, a própria 

ideia de cultura encontra-se cada vez mais “enredada com as tentativas de reassegurar tal 

poder monopolista, exatamente porque as alegações de singularidade e autenticidade podem 

ser melhor articuladas enquanto alegações culturais distintas e irreplicáveis” (Ibid., p. 225).  

 

No entanto, como no negócio do vinho, sempre há fortes indícios discursivos 

em jogo, definindo o que é ou não é muito especial sobre um produto, um 

lugar, uma forma cultural, uma tradição, uma herança arquitetônica. As 

batalhas discursivas se tornaram parte do jogo, e os patronos (na mídia e na 

academia, por exemplo) conquistam sua audiência, assim como seu sustento 

financeiro em relação a esses processos. [...] Os capitalistas estão bem 

cônscios disso, e devem, portanto, engajar-se nas guerras culturais, assim 

como nas moitas do multiculturalismo, da moda e da estética, pois é 

precisamente por esses meios que as rendas monopolistas podem ser 

conquistadas, pelo menos por um tempo (HARVEY, 2005, p. 235).  

 

Se, como nos afirma Eric Hobsbawm (1995, p. 491), “a relação entre o dinheiro e a 

arte é sempre ambígua”, devemos somá-la a observação de David Harvey (2005, p. 235), 

sobre os meios de obtenção da renda monopolista “através de intervenções nos campos da 

cultura, história, patrimônio, estética e significados”, posto que “deve necessariamente ser de 

grande importância para os capitalistas de todos os tipos”. Por tal razão, a assertiva de Marx 

(2015, p. 349) sobre a verdadeira riqueza humana na explicitação universal da personalidade 

do ser social – “O homem apropria-se da sua essência omnilateral de uma maneira 

omnilateral, portanto, como um homem total” – sublinha de fato que nesta sociabilidade opõe-

se trabalho e criação, expondo-nos o cerne da fetichização inevitável: “A propriedade privada 
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nos fez tão estúpidos e unilaterais que um objeto só é nosso se o tivermos, portanto se existir 

para nós como capital”, simultaneamente tornando “antes um objeto alienado e inumano, de 

que sua expressão de vida (Lebensäuberung) é a sua exteriorização de vida 

(Lebensentäuberung), a sua realização é a sua desrealização” (Ibid., Ibidem., grifos no 

original). Precisamente neste ponto, “a superação positiva da propriedade privada, i. é., a 

apropriação sensível da essência e vida humanas, da obra humana para e pelo homem, não é 

de apreender apenas a fruição unilateral, imediata, não apenas no sentido da posse, sentido do 

ter” (Ibid., Ibidem., grifos no original).   

Com efeito, se na arte – uma das formas especificamente humanas de objetivação da 

realidade – o ser social reflete a sua verdadeira riqueza, na medida em que ali se manifestam 

as apropriações sensíveis da essência e vidas humanas, a explicitação omnilateral da 

subjetividade do ser social requer que lutemos para a constituição de uma sociabilidade em 

que possamos todos desenvolver subjetividades verdadeiramente ricas, pois, somente quando 

o privilégio da arte se transformar de fato em “a necessidade da arte” – como nos termos de 

Ernst Fischer (1971) –, converter-se-á esta atividade humana em uma expressão de um ser 

social total: “como meio de identificação do homem com a natureza, com os outros homens e 

com o mundo, como meio de fazer o homem sentir e conviver com os demais, com tudo o que 

é e com o que está para ser” (Ibid., p. 253). 

Como a contradição da arte enquanto mercadoria encontra seu ancoradouro nas 

condições objetivas apontadas – a exploração do ser social pelo ser social em suas mais 

variadas formas desumanas –, as formulações teóricas marxianas acerca do fetichismo 

mostram-nos que as produções artísticas e estéticas guardam entendimento nas relações 

sociais reificadas (MARX, 2017; 2015). Portanto, o fetichismo imagético via hegemonia da 

visão aponta somente em uma direção: a positividade da sociabilidade capitalista, de tal modo 

que, cristaliza-se nestas imagens a aparente credibilidade da/na sociabilidade capitalista, em 

simultâneo, a aparente falta desta credibilidade, caso inexista tal sociabilidade. O espetáculo 

das imagens enquanto aparência democrática da cultura escamoteia a luta de classes que, 

efetivamente permeia a cotidianidade das relações sociais no capitalismo tardio, em função 

disso, mistificam-se tais relações em todas as instâncias e níveis, envolvendo-as em reificação 

e estranhamentos. Por outro lado, se as imagens evocam emoções imediatas – desejos, afetos, 

antipatias, imaginários, etc. –, significa que essas emoções existem, mas também enquanto 

consequências da sociabilidade, já que por conta da intrínseca imediatez da cotidianidade, a 
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evocação das impressões emocionais é imprescindível à própria conservação da vida humana. 

Ora, que a imagem afete o ser social, revela-se a primeira condição da relação entre objeto e 

sujeito, eis o motivo de nenhuma relação isentar-se de fato de tais elementos afetivos. Mas, 

para que qualquer imagem possa representar algo, tais como as emoções e/ou os sentimentos, 

por exemplo, devemos conhecê-los – apropriação de signos e significados.  

É precisamente por estes motivos que afirmamos a relevância da educação dos 

sentidos, uma vez que neste espaço tecem-se possibilidades para o ser social desenvolver-se 

das vivências emocionais imediatas ao entendimento consciente destas vivências, por 

intermédio da ampliação de experiências efetivamente ricas – atividades que considerem a 

totalidade do psiquismo humano e, portanto, não o mantenha refém daquilo que é em 

detrimento do que poderá vir a ser – valemo-nos das palavras de Vigotski (2018, p. 122): 

“Todo futuro é alcançado pelo homem com a ajuda da imaginação criadora. [...] A criação de 

uma personalidade criadora, projetada para o futuro, é preparada pela imaginação criadora 

que está encarnada no presente”. Sem preterir que no âmbito da escola apaguem-se as 

contradições inerentes a esta sociabilidade, não afirmamos que resida apenas e somente na 

questão da educação do sentido estético a luta pela transformação desta sociabilidade, posto 

que com isso, tenderíamos a outras mistificações e fetichismos. Todavia, somente a arte – por 

trazer à tona a totalidade do ser social – “pode ir muito mais longe, pode ser muito mais 

radical” frente a dissolução das fetichizações de nossa ingênua obviedade, como Lukács 

(1966b, p. 387) nos advertiu. Contudo, se imaginar e criar esta sociabilidade nova, é 

incumbência nossa – em nossa total humanidade – não nos esquecemos de que “a canoa do 

amor”, como nos versos de Vladimir Maiakóvski (1893-1930), comporta também a 

possibilidade de se quebrar “no quotidiano” (MAIAKÓVSKI, 2017, p. 231). 

 

O mar se vai 

o mar de sono se esvai 

Como se diz: o caso está enterrado 

a canoa do amor se quebrou no quotidiano 

Estamos quites 

Inútil o apanhado 

Da mútua dor mútua quota de dano 
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