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RESUMO  

O presente trabalho buscou compreender como a arte pode contribuir no 

processo de ensino aprendizagem e, mais que isso, buscou mostrar que quando 

empregada de forma diferenciada, ela sai do seu papel de coadjuvante e auxilia no 

aprimoramento emocional daqueles que dela usufrui, sejam estes alunos ou não. 

Palavras-chave: arte, estética, conhecimento, educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present work sought to understand how art can contribute in the teaching – 

learning process and, more than that, sought to show that when used in a differentiated 

way, it leaves its supporting role and helps in the emotional improvement of those who 

enjoy it, whether these students or not. 

Key-words: Art, aesthetics, knowledge, education. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho foi desenvolvido a partir da curiosidade de investigar as 

possíveis relações entre arte e conhecimento. Os recursos artísticos sempre me parecem 

formas diferenciadas de entendimento de diversas questões, fossem elas corriqueiras ou 

relacionadas a conteúdos tratados em sala de aula, mas somente a partir da leitura para a 

elaboração deste trabalho é que foi possível entender como esses dois temas estão 

conectados. Uma questão que se tornou clara para mim durante este processo e que 

acredito ser importante compartilhá-la foi o quanto o mundo da arte tem para oferecer 

para o crescimento dos indivíduos e o quanto ela pode colaborar para o que pensamos e 

o que fazemos em nossa sociedade. Portanto, para alcançar tal fim, o trabalho será 

divido em duas partes: capítulo 1, nomeado Estética e Conhecimento, no qual apresento 

o processo que levou o Homem a desenvolver os sentidos, o processo de constituição da 

esfera artística e como a estética se relaciona com o cotidiano. E capítulo 2, Questões 

estéticas para a sala de aula, o qual busca pensar quais são as possíveis contribuições 

da estética para ajudar no processo de aquisição do conhecimento de forma diferenciada 

da que se apresenta no contexto escolar atual. 

 O primeiro capítulo foi divido em quatro pontos: 1.1- Os sentidos como 

histórico, no qual é apresentado e justificado o porquê para esta Estética, o trabalho é 

considerado a atividade fundante e mostramos que este, está intimamente ligado ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos sentidos; 1.2- A constituição da esfera 

artística, com o qual trabalharemos, para depois compreendermos a transição de um 

objeto utilitário para apreciação estética; 1.3- Estética e sua relação com o cotidiano, 

neste ponto, apresentamos a importância que o cotidiano ocupa, principalmente, na 

teoria lukacsiana, com destaque para o momento em que é mencionado a experiência 

catártica e o que esperar do Depois e 1.4- A Indústria Cultural, no qual, a partir da 

perspectiva de Adorno mostramos que existe uma tensão entre arte e entretenimento.  Já 

o segundo capítulo está divido em três partes: 2.1- o saber escolar, no qual faremos um 

percurso da história da instituição escolar, a partir das perspectivas do autor António 

Nóvoa, em seu artigo Para o estudo sócio-histórico da gênese e desenvolvimento da 

profissão docente e, do autor Rui Canário, mais especificamente o capítulo 5 do livro O 

que é a escola? Um olhar sociológico; 2.2- o saber escolar e as artes, em que, com o 



auxílio do autor Bernard Charlot, compreenderemos a relação das instituições de ensino 

com as artes ao longo de sua história; e 2.3- currículos e práticas, no apresentamos a 

tensão existente entre termos a arte como uma disciplina específica e ao mesmo tempo a 

problemática deste conteúdo não estar atrelado as outras disciplinas do currículo. 

 A metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico. Os principais autores 

mencionados no trabalho abordam a questão da estética, a partir da perspectiva do 

materialismo histórico, sendo eles: György Lukács, Ernst Fischer e Theodor Adorno, e 

suas respectivas obras Arte e Sociedade - Escritos estéticos 1932-1967 (2009), A 

Necessidade da Arte (1987) e Indústria Cultural e Sociedade (2009). Além das leituras 

auxiliares do trabalho do autor Ranieri Carli, A Estética de Gÿorgy Lukács e o triunfo do 

realismo na literatura, das dissertações de Adéle Cristina Braga Araújo, Estética em 

Lukács: reverberações da arte no campo da formação humana e Raniely do 

Nascimento Kiihl, Experiência estética e educação: a contribuição filosófica de 

Theodor Wiesengrund Adorno.  

1. Estética e Conhecimento 

Este primeiro capítulo tem como objetivo apresentar, de forma sintetizada, uma 

discussão a respeito da Estética materialista. Para alcançar tal propósito, este primeiro 

momento foi dividido em quatro pontos: 1.1- Os sentidos como histórico, no qual é 

apresentado e justificado o porquê para esta Estética, o trabalho é considerado a 

atividade fundante e mostramos que este, está intimamente ligado ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento dos sentidos; 1.2- A constituição da esfera artística, com o qual 

trabalharemos, para depois compreendermos a transição de um objeto utilitário para 

apreciação estética; 1.3- Estética e sua relação com o cotidiano, neste ponto, 

apresentamos a importância que o cotidiano ocupa, principalmente, na teoria lukacsiana, 

com destaque para o momento em que é mencionado a experiência catártica e o que 

esperar do Depois e 1.4- A Indústria Cultural, no qual, a partir da perspectiva de 

Adorno mostramos que existe uma tensão entre arte e entretenimento.    

     1.1. Os sentidos como histórico 

Tanto para o autor György Lukács quanto para Ernst Fischer, as raízes da 

estética encontram-se no trabalho. Diferentemente das análises que concebem a arte 

como um produto da genialidade, uma atividade transcendental, individual, resultado 

apenas da subjetividade do artista, Lukács e Fischer se apóiam em uma concepção 



materialista da história para explicar o surgimento da arte e para analisá-la. Podemos 

pensar na influência do pensamento de ambos, a partir do seguinte trecho:  

Marx e Engels tinham inteira consciência de que formas tão 

elevadas e complexas da objetivação, como é o caso da arte, são conquistas 

históricas do ser social, que são o ponto culminante de um longo processo de 

desenvolvimento que se inicia com a humanização do homem. Tinham 

também consciência de que a própria formação dos cinco sentidos para 

criação e fruição artística é um trabalho de toda a história universal até 

nossos dias (CARLI, 2012, p. 37).   

 Entender o materialismo histórico é parte importante deste trabalho, pois é a 

partir de suas concepções mais básicas que poderemos avançar na compreensão do que 

é Arte, Estética e do lugar que estas ocupam e podem ocupar em nossas vidas. Para esta 

concepção de história, o trabalho além de ser considerado como prática transformadora, 

também é tido como raiz constitutiva do ser social e ato fundador da história. Para 

Marx, o trabalho não deveria ser entendido como uma atividade puramente econômica, 

pois existe uma conexão entre prática e consciência, quando nos referimos ao trabalho 

humano. O autor estabelece esta diferença em comparação a outros animais, pois na 

natureza, alguns animais são capazes de produzir, no entanto, esta produção não pode 

ser confundida com o que é feito pelo Homem, porque este produz com uma intenção, 

isto é, sua prática visa um fim, enquanto aquele age por instinto.  Nos Manuscritos de 

1844, Marx fala sobre a diferenciação da atividade realizada pelo homem e pelos outros 

animais: 

O animal se confunde imediatamente com sua atividade vital. Ele não se 

distingue dela. Ele é esta atividade. O homem faz de sua atividade vital o 

objeto de sua vontade e de sua consciência. Ele tem uma atividade vital 

consciente; ela não é uma determinação com a qual ele se confunda 

imediatamente. A atividade vital consciente distingue diretamente o homem 

da atividade vital do animal. (MARX, 1996, p.115) 

E continua mais a frente a esclarecer o que distingue a produção animal da produção 

humana: 

 Certamente, o animal também produz. Ele constrói um ninho, 

habitações, como a abelha, o castor, a formiga etc. Mas ele produz apenas o 

que é imediatamente necessário para si e sua cria; ele produz de uma maneira 
unilateral, enquanto o homem produz de um modo universal; ele produz 

apenas sob o império da necessidade física imediata, enquanto o homem 

produz mesmo quando livre de toda necessidade física e só produz 

verdadeiramente quando está verdadeiramente livre. (MARX, 1996, p. 115) 

 Em O Capital, encontramos mais uma passagem que aqui nos apropriaremos 

para concluir o que caracteriza o trabalho humano. 

 Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha 

supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingue o 

pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção 

antes de transformá-la em realidade. No fim do processo do trabalho aparece 

um resultado que já existia antes idealmente na cabeça do trabalhador 

(MARX, 1998, p. 211-212). 



 Na obra de Marx e, consequentemente, nos de seus seguidores existe uma 

prioridade ontológica do ser sobre a consciência, o que significa que a produção é o 

momento fundante e não o pensamento. 

 Feitas as considerações a respeito do método histórico dialético e da relevância 

que o trabalho ocupa nesta teoria, podemos avançar nas ponderações que dizem respeito 

ao desenvolvimento da forma artística.  

Ao nos falar sobre as origens da arte, Fischer nos mostra aos poucos como o seu 

surgimento está associado ao “ato fundador da história”: o trabalho.  No capítulo 2, de 

seu livro A Necessidade da Arte, intitulado “As Origens da Arte”, o autor apresenta 

como o desenvolvimento de certas habilidades humanas levaram ao nascimento da Arte. 

 Primeiramente, ele fala da ferramenta, de como o homem, a princípio aquela 

criatura que usava muito precariamente seu corpo, portanto, sem grande distinção dos 

outros animais, passou a entender que o que era encontrado na natureza podia ser 

adaptado e utilizado como uma espécie de “extensão” do seu corpo.  

 A linguagem é outra habilidade mencionada. Fischer ressalta que a linguagem se 

desenvolveu devido à necessidade de estabelecer melhores formas de comunicação no 

trabalho. Ressalta também que a linguagem possui uma dupla função: a de comunicação 

e a de expressão. (FISCHER, 1987, p. 31) 

 Perceber que era possível construir ou realizar coisas semelhantes às que se 

encontravam na natureza é outra habilidade citada. Fischer afirma que no “tornar 

semelhante” há algo de mágico, pois permite que se exerça poder e domínio sobre a 

natureza. Ele nos mostra a ligação entre o tornar semelhante e o desenvolvimento da 

linguagem. A princípio, a coisa tinha um nome que estava preso ao objeto específico. 

No entanto, o trabalho, que evoluiu juntamente com a linguagem, permite que através 

das abstrações, sejam cada vez mais possíveis as classificações. 

 Ao acompanharmos esta evolução podemos perceber que o trabalho permitiu 

que o homem produzisse sua própria humanização. Ao apropriar-se da natureza ele 

conseguiu distanciar-se de sua animalidade e, ao mesmo tempo, desenvolver uma série 

de habilidades e faculdades. É importante lembrar, no entanto, que o homem nunca 

deixou de ser natureza, o que ele fez foi elevar suas potencialidades ao nível humano.    



 Todo esse processo levou o homem a uma separação da natureza, ainda que a 

relação nunca tenha deixado de existir, apenas tornou-se mais complexa: ora o homem 

se apresenta diante desta (a natureza) como criador, ora se apresenta como criatura. Essa 

relação desenvolveu-se ao ponto de permitir que o homem criasse, o que o autor chama 

de uma “contranatureza” ou “supranatureza”. “E, desse modo, o homem o ser que 

trabalha, veio a criar uma nova realidade, uma supranatureza, cujo produto mais 

extraordinário é a mente humana. O ser que trabalha se eleva pelo trabalho a um ser que 

pensa” (FISCHER, 1987, pp.41-42). 

1.2. A constituição da esfera artística 

 Possuir o domínio de tais habilidades seria o que permitiu ao homem 

desenvolver a atividade artística. A ciência foi elaborada primeira, pois estava 

diretamente associada à sobrevivência, isto é, à criação e ao aperfeiçoamento de tais 

ferramentas, já para o desenvolvimento da arte era necessário o tempo ocioso, que seria 

possível apenas a partir de determinado estágio de progresso do trabalho. Somente 

quando um instrumento tivesse sua aplicação desvinculada da utilidade seu manuseio 

poderia proporcionar a experiência estética.  

 Para melhor compreendermos a possibilidade de transição de um objeto com fins 

utilitários para fins estéticos é necessário antes estabelecermos uma noção de estética 

com a qual trabalharemos. Quando escrevemos a palavra estética no Google, 

imediatamente aparecem anúncios, endereços, telefones de profissionais, clínicas e 

cursos que se dedicam a esta área, no entanto, estas sugestões estão em sua maioria 

relacionadas aos cuidados e tratamentos voltados para o corpo e a beleza. O uso da 

palavra estética no senso comum está frequentemente associado à forma, ao que é 

perceptível e ao Belo. Por mais que estas características também façam parte da noção 

com o qual trabalharemos, ela não se limita a isto. A palavra estética vem do grego 

aisthésis, que significa percepção, sensível ou aquilo que se relaciona com a 

sensibilidade. Autores como Platão e Aristóteles, por exemplo, em suas respectivas 

obras O Banquete e Poética, discutiam e buscavam compreender em suas divagações o 

lugar que a beleza ocupa entre as coisas do mundo.  A palavra tornou-se um conceito no 

campo da Filosofia, por volta de 1730, no livro Aesthetica, de Baumgarten. O autor 

definiu o Belo como ‘percepção do conhecimento sensível’. (SANTOS, 2003; apud 

ARAUJO, 2013, p.20-21). A partir da leitura das dissertações das autoras Araujo e 



Martins temos a possibilidade de conhecer o que é estética para alguns estudiosos. 

Braga Araujo comenta a definição do filósofo alemão Baumgarten, que apresenta a 

Estética como “a teoria da sensibilidade, palavra derivada do grego, aithetiká, a qual 

expressa tudo aquilo que é apreendido pelos sentidos humanos, estes, por sua vez, nos 

dão a possibilidade de entender o mundo” (SANTOS, 2003; apud ARAUJO, 2013, p. 

23). Maura Martins nos apresenta as perspectivas do filósofo britânico Terry Eagleton e 

também do autor Fausto dos Santos.  

Eagleton pontua a origem das preocupações estéticas no discurso sobre o 

corpo, no território do que busca entender a dimensão da vida sensível: “o 

movimento de nossos afetos e aversões, de como o mundo atinge o corpo em 

suas superfícies sensoriais, tudo aquilo enfim que se enraíza no olhar e nas 

vísceras e tudo que emerge de nossa mais banal inserção biológica no 

mundo” (EAGLETON, 1993, p. 17). Santos também coloca a estética como 

uma teoria da sensibilidade, que tange uma característica exclusiva do 

homem, o único ser que racionaliza sobre suas formas de contato com o 

mundo. Ao teorizar sobre a experiência estética – transformá-la, portanto, em 

discurso – o homem buscaria garantir a permanência dos sentidos 

possibilitada por uma obra ou um acontecimento. (MARTINS, 2016, p. 5) 

 As definições acima destacadas elucidam o caminho que seguiremos neste 

trabalho. Prosseguiremos, portanto, acompanhados da perspectiva de que a Estética é a 

ciência que se ocupa do conhecimento sensorial, da percepção e de seus efeitos.  

 A partir da leitura de Lukács e Fischer torna-se claro como é possível a transição 

de um objeto para fins apenas utilitários para fins estéticos. Para Lukács, a Ciência e a 

Arte são “formas desenvolvidas de reflexo, de recepção, da realidade objetiva na 

consciência dos homens” (FREDERICO, 2005, p. 111 apud ARAUJO, 2013, p.). A 

ciência, como já foi estabelecido, é o primeiro a se desenvolver dentre estas duas 

formas. Por estar diretamente associada à adaptação, às crescentes necessidades de 

sobrevivência e às práticas mais ordinárias, ela foi sendo aprimorada, concomitante às 

habilidades físicas e mentais do Homem, a partir do trabalho. A religião, embora não 

seja compreendida como uma forma pura pode ser entendida como uma forma 

desenvolvida de reflexo. Se pensarmos nestas três formas de reflexo (ciência, arte e 

religião), a religião está sendo pensada aqui, em seus primórdios, ou seja, a magia, que é 

também a forma primitiva da arte. Como nos descreve Ernst Fischer (1959, p.43), os 

rituais mágicos foram agregando elementos estéticos. A consciência de que dominar um 

instrumento significava dominar o mundo ao seu redor, logo levou a ideia de que o 

“tornar semelhante” poderia ser ilimitado. O uso das representações, dos ritmos, das 

coreografias e de adornos nos rituais fazia com que aqueles que estavam participando se 



sentissem ainda mais cativados, pois todos estes elementos são pensados para envolver 

os sentidos naquele momento, isto é, eles exerciam nos rituais uma função estética. Ao 

citar o livro Padrões de Cultura, de Ruth Benedict, Ernst Fischer seleciona alguns 

exemplos da crença de que a imitação exerce poder sobre o imitado.  

No curso da cerimônia de encantamento, o feiticeiro imita por 

antecipação a agonia do estágio final da doença que está ministrando. Torce-

se no chão e arqueja em convulsões. Somente assim após a fiel reprodução de 

seus efeitos, é que o encanto produzirá os resultados que se esperam dele. 

 Neste momento, portanto, a arte já estava posta, pois a apreciação estética havia 

sido compreendida. Um ponto importante que Fischer assinala em seu livro é o caráter 

coletivo próprio da arte. Embora a individualidade da arte tenha se manifestado através 

dos feiticeiros, entre os povos primitivos, o coletivo era a base do funcionamento destas 

sociedades. O autor menciona que atividades como a dança, os cantos rítmicos, a 

cerimônia mágica, eram atividades coletivas, por excelência, portanto, estar separado, 

afastado da interação com o grupo, significava a morte. Durante a execução destas 

atividades artísticas que o homem e seu grupo elevavam-se acima da natureza.   

 É parte essencial desta monografia esclarecer para o leitor não somente a 

importância da arte, mas também a relação existente entre o desenvolvimento do 

trabalho e a estética. Enquanto o primeiro ocupa um lugar privilegiado dentro do 

método materialista histórico, e por este método ter o trabalho como ato fundante do ser 

social ele pode ser visto como o primeiro passo para o florescer da arte. Já a estética 

torna-se possível, quando os instrumentos utilizados pelo homem deixam de ser apenas 

úteis, isto é, quando a sociedade alcança certo nível de desenvolvimento e por este 

motivo, sobra tempo para a apreciação estética.  

 É importante ressaltar também que o desenvolvimento de ambas as objetivações 

sempre partem do cotidiano. É nele que elas surgem e para ele voltam em suas 

respectivas formas.  

 1.3.  Estética e sua relação com o cotidiano 

 A vida cotidiana tem uma importância central no trabalho de Lukács. Para o 

autor, a Arte, assim como a Ciência, além de serem consideradas como formas puras de 

reflexo, constituem esferas autônomas dentro do nosso mundo. Precisamos, no entanto, 

adentrar em outro assunto, antes de entendermos a importância do cotidiano. Trata-se da 



autonomia da arte, pois este tema possui toda uma discussão ao seu entorno e ela 

também é central para entendermos como a arte pode ser trabalhada em sala de aula.   

 Dentro desta discussão podemos identificar duas grandes linhas de pensamento: 

uma que defende a “arte pela arte”, pois acredita que esta é autônoma, isto é, uma esfera 

à parte da atividade humana, sem qualquer contato com o que é produzido pela 

sociedade. Neste sentido, a arte não teria outro interesse além de si mesma. A segunda 

linha de pensamento entende a arte como produto do meio que vivemos. Uma 

construção histórica que pode ser analisada e julgada por meio racionais.  

 Em seu livro Literatura e Sociedade, Adriana Facina dedica algumas páginas 

para falar a respeito destas duas correntes. Ela destaca que a ideia de “arte pela arte” é 

relativamente nova, pois ela emerge a partir do século XVIII, quando acontece uma 

transição da arte do artesão para a arte do artista.  

Segundo a autora, as obras eram criadas a partir do gosto do patrão e não da 

imaginação do artista, portanto, não havia autonomia na hora da criação, o que nos faz 

pensar que o que era criado tinha um aspecto coletivo, pois era definido a partir do 

gosto do público; consequentemente, aqueles que encomendavam as obras se 

identificavam nela. Com autonomização da arte, o público, anteriormente conhecido, 

passa a ser anônimo e o artista ganha liberdade não somente para criar de acordo com 

sua imaginação, mas também para testar coisas novas.  

É a partir deste momento, que a ideia de arte pela arte ganha força. As criações 

passam a serem vistas como pertencentes a um nível superior, e seu entendimento como 

algo que atende apenas a regras especiais de interpretação. Seguindo esta perspectiva a 

arte é concebida como um produto da genialidade, uma atividade transcendental, 

individual, resultado apenas da subjetividade do artista. A concepção de “arte pela arte” 

é resumida desta forma pela autora: 

Essa afirmação permite romper com a concepção romântica que vê a 
arte e a cultura como esferas à parte da atividade humana, completamente 

autônomas e distanciadas da dimensão da produção material da vida e, 

consequentemente, mais elevadas, nobres e sujeitas a regras especiais de 

entendimento que, em geral, são vistas como da ordem da intuição e da 

sensibilidade, muito mais do que da análise racional. Nessa concepção, as 

obras de arte são tidas como expressão da genialidade e da singularidade do 

artista gênio, ser humano provido de talentos e habilidades especiais, 

valorizados positivamente na sociedade contemporânea (FACINA, 2004, p. 

26). 



Por outro lado, a linha de pensamento que entende a arte como um elemento 

ordinário do cotidiano que faz parte do processo de produção, concebe suas raízes no 

trabalho. Na teoria dialética marxista são as condições materiais que determinam o ser 

e, portanto, suas produções. A teoria do reflexo é utilizada por Lukács para mostrar 

como a arte se relaciona com o cotidiano. Ele afirma sobre a vida cotidiana: “dela 

nascem e para ela regressam os conhecimentos científicos e estéticos da realidade.” 

(LUKÁCS, 1966, v. 1, p. 34 apud CARLI, 2012, p. 90).  

Antes de explicar a relação do cotidiano com a experiência catártica, Ranieri 

Carli faz um breve histórico das condições e das transformações que possibilitam o 

surgimento do mundo próprio da arte. O autor começa nos mostrando que com as 

transformações do comunismo primitivo torna-se possível para a estética lukacsiana 

fazer a análise da constituição do mundo próprio do trabalho. Esta mudança permite que 

a arte se desprenda do véu da espiritualidade, pois agora “o devir promove conteúdos 

que não cabem mais no revestimento mágico.” (CARLI, 2012, p. 75). É importante 

lembrar, no entanto, que a magia é central na criação de algumas categorias estéticas, 

como: “representação mimética do real, evocação antropomorfizadora, suspensão do 

cotidiano, etc.” (p.75). O desenvolvimento do homem possibilita que conteúdos, antes 

inacessíveis sejam apreendidos com maior intensidade.  

O autor continua:  

Este é o ponto culminante da estética lukacsiana: o desenvolvimento 

do ser humano reflete-se no desenvolvimento da arte como objetivação 

social, adquirindo aos poucos um mundo próprio. Certamente, pode-se inferir 
que o primeiro ato de trabalho, que representou um salto ontológico, significa 

um passo nessa direção; mas um longo período histórico da humanização do 

homem foi necessário para se conseguir um relativo recua das barreiras 

naturais, o suficiente para provocar uma determinada segurança nos homens 

diante da obscuridade supostamente fantasmagórica da natureza. (CARLI, 

2012, p. 81). 

 Carli nos descreve como na obra de Lukács o conteúdo do mundo mimético 

transforma-se e cresce no mundo da realidade. O autor utiliza a “origem da cor local na 

pintura” para exemplificar este processo. No comunismo primitivo, ele diz, a coloração 

era monocromática, reduzia-se a alguns tons de vermelho. “Na Antiguidade, as cores 

eram puramente decorativas, com forte influência da ornamentação.” (CARLI, 2012, p. 

81) A mudança acontece quando os artistas fazem uma mediação entre o que pretendem 

criar e a paisagem que estava disponível para ser assimilada.  



A partir daí, a variedade de tons foi enriquecida graças às variedades 

de mediações objetivamente produzidas entre o homem e a natureza. Os 

objetos ganham cores e espaço definido dentro da obra. É a apropriação 

estética de determinações nascidas na história: a necessidade social criada 

representou-se na arte. (CARLI, 2012, p. 81) 

 Esta mudança é parte do processo no qual o Homem passa a ter domínio sobre o 

espaço em que vive, diminuindo, consideravelmente, o temor em reação as forças 

naturais; “tendo o seu espaço à mão, o homem se sente apto a colocá-lo nos moldes, nas 

cores, nos tons, nas letras de um mundo próprio, segundo as várias formas artísticas.” 

(CARLI, 2012, p. 82). Carli continua dizendo que quando o Homem transforma o seu 

próprio espaço em sua casa, a arte acontece como o resultado do surgimento de sua 

autoconsciência. Quando começa a utilizar as ferramentas e os adornos é quando 

podemos perceber a subjetividade agindo sobre estes objetos. Este momento, isto é, o 

momento do despertar estético, é considerado por Lukács, ponto nevrálgico dos 

problemas.  

 Para Lukács o mundo que é apresentado a partir do estético é uma 

particularidade, isto é, uma pequena fração do real que é reflexo de determinado 

momento histórico. Com o surgimento deste mundo, cria-se uma individualidade 

específica e uma relação entre sujeito e objeto que nunca existiu anteriormente. Carli 

ressalta ainda que, para Lukács toda e qualquer criação artística legítima é de natureza 

antropomorfizadora, isto é, ela é singular, mas possui uma natureza universal. Essa obra 

carrega em si, um sentido para nós. 

 Para o esteta húngaro a criação do mundo próprio da arte seria “a etapa 

fundadora do processo de desfetichização da cotidianidade” (CARLI, 2012, p.86). Esse 

mundo, como afirma, não é nada utópico, pois é o mundo humano, portanto, a arte 

apreenderia de forma homogênea (em oposição à heterogeneidade eu se impõe do dia a 

dia) o próprio cotidiano, de maneira evocativa e sensível.  

 Após esse breve esclarecimento do desenvolvimento do mundo arte, Ranieri 

Carli nos apresenta a relação entre cotidiano e arte e experiência catártica. Ao falar 

sobre a cotidianidade Lukács aponta sua crítica: segundo o autor as ciências sociais 

fazem uma separação entre o senso comum e o saber científico, sendo o primeiro 

sempre visto de forma negativa. Para o autor, ambos precisam ser vistos como uma 

totalidade. Tal repartição separa as esferas: dos reflexos cotidianos, estético e científico, 

mas precisam ser pensados como um só, pois os três representam a mesma realidade.    



Para Lukács, a estrutura da vida cotidiana interessa na medida em 

que se constata que dela nascem e para ela regressam os conhecimentos 

científicos e estéticos da realidade. As duas formas de cognição não somente 

surgem do seio da vida prática comum como também nutrem as questões 

desta com suas respostas, levando-a aos mais altos, ricos e diferenciados 

níveis de desenvolvimento. (LUKÁCS, 1966, v. 2, p. 35 apud CARLI, 2012, 

p. 90). 

Para analisar a vida cotidiana parte-se da seguinte afirmação: “o trabalho é o centro da 

existência do homem comum.” (CARLI, 2012, p.96) Como já tivemos a chance de 

explorar este assunto anteriormente, ele (o trabalho) desenvolve um papel central, pois 

representa a união entre prática e teoria. Carli explica desta forma a unidade entre estas 

duas formas no cotidiano: o reflexo do homem comum busca respostas às práticas 

corriqueiras do dia a dia, quando formas, como a ciência, por exemplo, é evocada para 

resolver estas respostas, a interação ganha em questão de mediação; no entanto, quando, 

o que o autor chama de “intervenções ideológicas” tornam-se regulares, “a 

imediaticidade do reflexo volta a se manifestar, ainda que em estágio superior de 

complexidade.” (CARLI, 2012, p. 91) 

         Outra questão que é levantada por Lukács e que se torna importante para o 

entendimento das considerações referentes ao cotidiano, trata-se da heterogeneidade e 

homogeneidade. A vida possui um reflexo próprio e os homens, como percebem o 

mundo exterior de forma intuitiva, com a mesma instintividade respondem às 

necessidades impostas. A imediatez, mencionada mais acima, faz com que nos 

concentremos nas aparências das coisas e nos mantenhamos desconhecedores de sua 

essência. O apego à aparência, portanto, faz com que no cotidiano nos apeguemos a um 

mundo heterogêneo e descontínuo. Ranieri Carli cita Maria do Carmo Brant de 

Carvalho para esclarecer o que é heterogeneidade com a seguinte passagem: 

 Maria do Carmo Brant de Carvalho ilustra de forma simples a 

heterogeneidade com os seguintes termos: “A vida cotidiana é aquela vida 

dos mesmos gestos, ritos e ritmos de todos os dias: é levantar nas horas 

certas, dar conta das crianças, fazer o café da manhã, fumar o cigarro, 

almoçar, jantar, tomar a cerveja, a pinga ou o vinho, ver televisão praticar um 

esporte de sempre, ler jornal, sair para um ‘papo’ de sempre etc. Nessas 

atividades, é mais o gesto mecânico e automatizado que as dirige do que a 

consciência” (Carvalho, 1996, p. 23 apud CARLI, 2012, p. 94). 

Em contrapartida, também temos a concepção de homogeneidade. Se a descontinuidade 

do cotidiano seria o que afasta o homem da essência dos fenômenos, o mundo da arte 

seria o responsável por unir os recursos necessários para que ele possa transcender a 

singularidade e elevar-se à universalidade do gênero humano. A experiência estética, 



portanto, seria aquela que oferece a possibilidade que o homem inteiro, isto é, aquele 

que encontramos no cotidiano, transforme-se em homem inteiramente. Para ilustrar o 

que significa estar atento no cotidiano em oposição ao estar atento no mundo da arte, 

Lukács utiliza o exemplo da expressão “sou todo ouvidos”. No primeiro caso, uma 

pessoa está todo ouvido a uma situação que apresenta um fim, uma utilidade prática: “o 

caçador primitivo que deita o ouvido sobre o chão a fim de discernir a proximidade da 

caça” (Lukács, 1996, v. 2, p. 328-329; apud Carli, 2012, p. 97). Já no mundo da arte 

estar todo ouvido implicaria em suspender todo o contato com a imediaticidade do 

mundo exterior e voltar toda a sua atenção e todos os seus sentidos (nesta situação, 

sentido, no singular: a audição) para o momento que está sendo vivido. É desta forma 

que se pode alcançar a fruição estética. 

           É importante destacar que para Lukács a recepção acontece a partir de uma obra 

singular, mas ela precisa possuir características do universal para que nela seja 

identificada a concretude humana refletida. Desta forma, a obra afasta-se de tudo aquilo 

que é imediato e fugaz. Na passagem abaixo Lukács destaca a importância da 

homogeneidade.  

 (...) Lukács entende que as contradições fundamentais do movimento 

real refletido devem receber uma conformação harmônica e unitária, que une 

o efetivamente contraditório, posto no conteúdo, e o coeso, posto na forma. 

Sem o a coesão formal e sem a supressão do fenomênico, o conteúdo perde 

em poder do evocativo. Para que a transformação do homem inteiro em 

homem inteiramente seja plena, deve ser figurada na obra uma unidade que 

eleve à harmonia as múltiplas contraposições possíveis, ou seja, que atribua 

uma forma homogênea a um conteúdo que em si contém conflitos. (Carli, 

2012, p. 99) 

 O esteta húngaro estabelece uma relação entre a estética e o cotidiano a partir da 

anulação momentânea do fluxo da vida rotineira, a partir da fruição artística. Esta 

anulação é o que o autor chama de efeito catártico. Este efeito proporciona que o 

indivíduo volte ao cotidiano com a sensibilidade mais enriquecida. Lukács usa o termo 

ampliação para referir-se ao fenômeno causado neste indivíduo. A escolha está 

relacionada ao fato de que este sujeito não é uma tabula rasa, o que a experiência 

catártica proporciona, portanto, seria uma ampliação da sensibilidade tornando este 

indivíduo moral, sensível e eticamente mais rico. O autor define que a necessidade 

social da arte seria a elevação a um nível eticamente superior (Carli, 2012, p. 105). 

 A vivência da experiência catártica descrita pelo autor seria um caminho para a 

transformação do homem inteiro para o homem inteiramente, uma maneira de 



resistência à rapidez e à superficialidade ao ritmo imposto pelo capitalismo. Ao voltar 

inteiramente sua atenção para uma obra de arte, o indivíduo estaria interrompendo todo 

o contato imediato com o mundo ao seu redor. Essa experiência, segundo o autor, pode 

ser vivida de diferentes maneiras por diferentes receptores, a partir da mesma obra. Ele 

ainda afirma que a catarse implica em alterações comportamentais, no entanto, se o 

efeito no indivíduo for brando, essa experiência precisa ser repetida diversas vezes para 

que ela, finalmente desperte o interesse esperado. Carli coloca desta maneira: “quando o 

efeito catártico é sutil, é necessário um longo tempo de desenvolvimento e um acúmulo 

de experiências dessa espécie para que a aquisição de um novo tipo de expressão 

autoconsciente seja concreto” (CARLI, 2012, p. 115). 

 A importância da experiência catártica, no entanto, não se situa na experiência 

em si, mas sim, no Depois. A catarse não possui um efeito imediato, ela não provoca 

mudanças no mundo dos objetos, mas ela apresenta a possibilidade da transformação, 

“(...) trata-se da transformação de indivíduo apenas particular em membro do gênero 

humano.” (CARLI, 2012, p. 106). Na passagem a seguir, Ranieri Carli nos esclarece o 

que Lukács considera ser o efeito causado pela experiência catártica.  

  Segundo a Estética, a experiência catártica não transforma o mundo 

dos objetos. O homem que recebe sensivelmente a obra da criação estética 

não muda a concretude do Antes da fruição. A catarse lança nova luz sobre o 

Depois. Como Lukács nos mostra, um momento particular da 

autoconsciência do homem concreto determina a vivência do Depois do 

propriamente estético: se a obra permite que seu receptor caminhe da 

condição de indivíduo meramente particular à de membro do gênero 

humano, se permite que seja reconhecida por ele a substância humana de 

sua subjetividade, a vida comum do homem – quando o retorno à 

cotidianidade se efetiva – estará posta em um nível superior, que se 
“aproxima” do universal representado pela totalidade extensiva da nossa 

história, da generalidade do ser social. Ele estará mais consciente sobre si 

mesmo, sobre a realidade circundante, sobre a história que caminhou até seu 

tempo. (CARLI, 2012, p. 110).   

Devemos ressaltar que a fruição não é como para Kant uma “prática 

desinteressada”, nem uma ruptura drástica com o cotidiano. Existe todo um processo 

pelo o qual o sujeito passa até que o efeito causado pela obra lhe desperte algo. Para 

Lukács a arte genuína permite que ocorra a catarse, e esta permite que o receptor 

transponha a particularidade individual e alcance uma universalidade individualizada.    

1.4 A Indústria Cultural 



Após discutirmos sobre a constituição da esfera artística, sobre a experiência 

estética e sobre a importância do cotidiano, podemos tocar em mais um ponto 

importante para completar nossa discussão nesta primeira parte do trabalho e então 

avançarmos para o próximo capítulo: a existência da indústria cultural e a 

impossibilidade de obtenção de uma experiência estética através desta, abordado a partir 

da perspectiva do autor Theodor W. Adorno. 

A partir da leitura da dissertação de Raniely do Nascimento Kiihl, intitulada 

Experiência estética e educação: a contribuição filosófica de Theodor Wiesengrund 

Adorno e do livro Indústria Cultural e Sociedade, de Adorno temos a oportunidade de 

entendermos um pouco da crítica que este tece a indústria cultural e ao seu produto, que 

é, pelo autor, considerado como uma falsa arte.  

Dois conceitos importantes destacados por Kiihl são Erfahrung (experiência) e 

Erlebnis (vivência), utilizados por Adorno e Walter Benjamin. Estes conceitos são 

importantes em sua teoria, pois a partir da compreensão podemos perceber o que 

Adorno entende como o necessário para se ter uma completa apreensão do que pode ser 

oferecido pela arte. 

O primeiro advém de fahren, que significa conduzir, guiar, levar e também 

pode ser traduzido por viajar, no sentido do verbo reisen. Erfahren diz 

respeito a chegar a, saber; sofrer, versado, esperto, experimentado. 

Erfahrung, segundo Benjamin, vincula-se ao conhecimento obtido por meio 

de uma experiência se acumula, se prolonga, que se desdobra, como uma 

viagem (fahren). [...] Erlebni conjuga a fugacidade do ato de vida e a 
memória que o conserva e transmite. É a vivência do indivíduo isolado em 

sua história pessoal cotidiana e ordinária, a impressão forte que precisa ser 

assimilada às pessoas e que produz efeitos imediatos. Tudo a ver com a 

modernidade capitalista. É uma vida sem laços com o passado, atropelada 

pelo excesso de apelos da sociedade de consumo. (LOUREIRO, 2010, p. 8 

apud KIIHL, 2013, p. 50.) 

 A explicação da palavra é necessária, pois desta forma entendemos a crítica à 

sociedade capitalista presente no texto. Para Adorno, este modelo de sociedade preza 

pela Erlebnis, isto é, o “aqui e o agora”, o que, segundo o autor gera uma pobreza da 

experiência, que seria todo conhecimento acumulado e compartilhado de diversas 

maneiras através das gerações mais antigas para as mais jovens. 

 O termo elaboração do passado é utilizado por Adorno para demonstrar a 

importância da memória coletiva. Esta elaboração levaria a uma autorreflexão crítica, 

possível através de uma formação política, que abre a possibilidade para pensar 

emancipação. 



 A pobreza da experiência não seria questão de ausência de recursos financeiros, 

mas de toda a humanidade. Essa questão seria consequência da danificação da nossa 

sensibilidade, que gera uma incapacidade de nos apropriarmos do nosso patrimônio 

cultural e dificuldade na nossa relação com a memória coletiva. A experiência vivida de 

maneira individual é a que prevalece no capitalismo, geralmente proporcionada pela 

indústria cultural, acaba valorizando apenas o que é trivial e criando aversão às outras 

formas de conhecimento. Para Adorno, 

(...) a indústria cultural permanece a indústria do divertimento. O seu poder 

sobre os consumidores é mediado pela diversão que, afinal, é eliminada não 

por um mero diktat, mas sim pela hostilidade, inerente ao próprio princípio 

do divertimento, diante de tudo que poderia ser mais do que divertimento. 

(ADORNO, 2002, p. 18) 

 A indústria cultural que se desenvolve juntamente com o capitalismo torna-se 

elemento central desse embrutecimento da sensibilidade e da rejeição do patrimônio 

cultural, pois é, principalmente, a partir desta que nos é oferecido atividades que não 

nos levam a qualquer tipo de reflexão. Para Adorno “nossa relação com o tempo segue a 

lógica da produtividade e do consumo que exerce forte influência em nossa percepção e 

nossa relação com o tempo presente” (Kiihl, 2013, p. 53). Segundo o autor, em outro 

momento da história, o tempo livre era dedicado ao conhecimento de si, mas na 

sociedade capitalista, uma pessoa que trabalha, em média, oito horas semanal, ao chegar 

cansada em casa busca para seu prazer em alguma atividade que não precise de seu 

esforço ou reflexão, consequentemente, uma atividade que não só não o levará como 

poderá também afastá-lo do conhecimento de si. A indústria cultural seria uma espécie 

de refúgio, no qual o espectador passa horas observando uma vida que nunca terá. A 

informação que o indivíduo recebe colabora para a sensação de impotência e 

impossibilidade diante de sua própria vida, o que o leva à acomodação de sua situação e 

à passividade em relação à sua história, atribuindo ao acaso uma possível ascensão 

social.  

 O tempo livre seria o momento que esta indústria teria para “furtar de seus 

espectadores a capacidade imaginativa e fomentar a pobreza de experiência” (KIIHL, 

2013, p. 54). Essa condição levaria ao direcionamento das atitudes dos clientes, a partir 

da fabricação de produtos direcionados para classes sociais específicas. Segundo 

Adorno, as diferenças de preço ou qualidade do produto servem “para classificar e 

organizar os consumidores a fim de padronizá-los” (ADORNO, 2002 p.07). Para o autor 



tudo o que é oferecido pela indústria é previsto para certo público, esses produtos teriam 

como objetivo dar a falsa sensação de possibilidade de escolha e acirrar a 

competitividade.  Nas palavras do autor:  

Para todos alguma coisa é prevista, a fim de que nenhum possa 
escapar; as diferenças vêm cunhadas e difundidas artificialmente. O fato de 

oferecer ao público uma hierarquia de qualidades em série serve somente à 

quantificação mais completa, cada um deve se comportar, por assim dizer, 

espontaneamente, segundo o seu nível, determinado a priori por índices 

estatísticos, e dirigir-se à categoria de produtos de massa que foi preparada 

para o seu tipo. Reduzido a material estatístico, os consumidores são 

divididos, no mapa geográfico dos escritórios técnicos (que praticamente não 

se diferenciam mais dos de propaganda), em grupos de renda, em campos 

vermelhos, verdes e azuis. (ADORNO, 2002 p.7-8) 

 Ao contrário da arte genuína, que busca uma interrupção do cotidiano para que o 

espectador possa vivenciar a experiência estética (o primeiro passo de um processo que 

pode o levar à emancipação), os produtos oferecidos pela indústria cultural têm por 

objetivo perpetuar os status quo (determinando quem pode comprar o que, ainda que, no 

final das contas sejam os mesmos produtos com roupagens diferentes). Para o autor, o 

desejo pelo “sempre novo” causado pela sociedade capitalista faz com que nos 

afastemos da história coletiva da humanidade. Para Adorno, o que é vendido é 

imediatez e efemeridade, como os filmes de Hollywood, no qual o público consegue 

prever o final, antes mesmo de o filme acabar. Eis o comentário de Kiihl a respeito 

destes produtos:  

Não precisamos pensar muito ao “apreciar” boa parte dos produtos que se 

enquadram nos clichês da indústria cultural. Suas mercadorias não possuem 

como objetivo fazer o espectador pensar de forma crítica sobre a sua própria 
existência. Sua preocupação não é apenas sustentar certa ignorância, mas sim 

produzir cada vez mais ignorância. (KIIHL, 2013, p. 56) 

 Podemos perceber, portanto, que para Adorno esta arte fabricada e vendida por 

não conter em si como um de suas finalidades levar o espectador à reflexão, ela não 

carrega em si o enigma. O enigma, segundo o autor, seria uma obra que provoca no 

fruidor a curiosidade de interpretar ou decifrar aquilo que não está dito: “[...] uma obra 

de arte é o que diz e não diz. O que ela diz desaparece para dar voz e vez ao que ela não 

diz.” (SCHAEFER, 2013, p. 323 apud KIIHL, 2013, p. 58). Mas, para que tal efeito seja 

alcançado, isto é, para que se realize a experiência estética, é necessário educação, 

formação dos sentidos. Desta forma, para Adorno, todas as obras guardariam em 

alguma interpretação (caso contrário, não é arte).  O autor apresenta o esquematismo 

como um opositor à existência do enigma. O esquematismo, neste caso, seria a 



organização que acaba sendo “dada” pela indústria, quando ela deveria ser feita pelo 

próprio espectador, isso tira deste espectador a necessidade de interpretação, pois não há 

nada a ser desvendado. Segundo Adorno: 

 Hoje, o enigma está revelado. (...) Para o consumidor, não há mais 

nada a classificar que o esquematismo da produção já não tenha 

antecipadamente classificado. A arte sem sonho produzida para o povo 

realiza aquele idealismo sonhador que parecia exagerado ao idealismo crítico. 
Tudo advém da consciência: em Malebranche e em Berkeley era a 

consciência de Deus; na arte de massas, a da terrena diretoria de produção. 

(ADORNO, 2002 p. 9) 

 Ao entender a crítica tecida por Theodor Adorno à indústria cultural podemos 

pensar com mais clareza nos pontos que podem ser analisados quando avaliamos a 

utilização da arte nas escolas. É possível adiantar que, no modelo de educação que 

temos nas escolas públicas brasileiras segue-se mais a lógica de manutenção das idéias e 

dos produtos oferecidos pela indústria cultural do que o interesse em despertar a 

imaginação e a capacidade crítica de seus alunos. 

Capítulo II – Questões estéticas para a sala de aula 

 Este segundo capítulo do trabalho foi divido em três partes: 1)- o saber escolar, 

no qual faremos um percurso da história da instituição escolar, a partir das perspectivas 

do autor António Nóvoa, em seu artigo Para o estudo sócio-histórico da gênese e 

desenvolvimento da profissão docente e, do autor Rui Canário, mais especificamente o 

capítulo 5 do livro O que é a escola? Um olhar sociológico; 2)- o saber escolar e as 

artes, em que, com o auxílio do autor Bernard Charlot, compreenderemos a relação das 

instituições de ensino com as artes ao longo de sua história; e 3- currículos e práticas. 

2.1 O saber escolar 

 Como dito anteriormente, uma das perspectivas a serem utilizadas nesta primeira 

parte será a do autor António Nóvoa. Este introduz seu trabalho escrevendo que na 

espécie humana, o indivíduo apenas se torna homem quando integrado a um grupo que 

lhe ensine a cultura, o que ocupa o espaço entre a mente e a natureza. Este processo é o 

que leva o indivíduo a “tornar-se homem”, através de formas coletivas de vivências. A 

cultura é uma memória geradora/regeneradora que se perpetua a partir do aprendizado 

de cada indivíduo. Esta memória é como um código social que está em constante 

transformação e que serve para reforçar a identidade do grupo. 



 Nóvoa aponta as diferenças entre a transmissão cultural e integração simbólica e 

da educação como projeto explícito. Ele afirma que as sociedades reproduzem as 

normas e as características de um grupo através de uma impregnação cultural, isto é, é 

através das trocas vivenciadas no cotidiano que uma criança é inserida no universo 

simbólico de seu grupo. Esta ação não é resultado da intenção de educar. “A educação 

como enquanto projeto explícito de transmissão cultural é um fenômeno relativamente 

novo.” (NÓVOA, 1991, p. 110) 

 Segundo o autor, na Idade Média a criança era socializada “num círculo 

comunitário mais amplo com uma forte carga sentimental” (NÓVOA, 1991, p. 110). A 

família não era necessariamente um lugar de afeto. Ele descreve este cenário em uma 

passagem de Philippe Ariés:  

A civilização medieval tinha esquecido a paidéia dos antigos e desconhecia 

ainda a educação dos modernos. Este é o fato essencial: ela não tinha a ideia 

da educação. 

(...) 

O grande evento foi, portanto, no início dos tempos modernos, a reaparição 

da preocupação educativa. Este estimulou um certo número de homens de 

igreja, de estudo, ainda raros no século XV, cada vez mais numerosos e 

influentes no século XVII, onde eles se confundiram com os partidários da 

reforma religiosa. (Ariés apud Nóvoa, p. 110) 

 Alguns eventos justificaram o reaparecimento da preocupação com a educação 

no século XV. Nóvoa menciona as transformações nas cidades e no comércio no 

sistema feudal, nos séculos X e XI. Nos séculos XIV-XV, o mundo ocidental está 

divido entre um lugar que foi habitado apenas por clérigos e agricultores e um lugar que 

abre espaço para o novo homem: o burguês. “Com relação ao mundo feudal, o burguês 

é um desviante: ele é portador de uma perspectiva de mudança de uma nova relação 

com o mundo; ele introduz a noção de que o mundo é moldável, o que modifica não 

apenas a relação com a natureza, mas também a relação com o homem.” (NÓVOA, 

1991, p.111) 

  A ideia de mudança não fazia sentido na Idade Média, pois o ambiente sócio-

econômico era estático, você nascia e morria pertencendo a mesma classe. “a ação da 

burguesia, classe revolucionária por um conceito novo que será totalmente 

incompreensível para um homem da Idade Média: o de plasticidade. Este conceito 

forma um todo com a ideia de que o mundo é moldável, de que o homem é 



transformável: portanto, de que se pode fazer uma sociedade diferente.” (NÓVOA, 

1991, p. 111) 

  O autor coloca que é a partir do século XV que se tem a idéia da escola 

moderna como responsável pela educação das crianças. E ainda ressalta, que nos três 

séculos da época moderna o que marca é a forma escolar em detrimento dos outros 

modos de aprendizagem.  

 Para Nóvoa, a gênese e o desenvolvimento do modelo escolar fazem parte de um 

longo processo de devem ser relacionados a: 1) “instauração de uma nova ética 

protestante”, conseqüência da nova relação com o trabalho, posta pela burguesia; 2) 

“efetivação de toda uma série de normas, dizendo respeito notadamente ao ‘uso do 

corpo’ e que são igualmente signos sociais de distinção”. O autor fala aqui do processo 

civilizador de Norbert Elias, regras que são internalizadas gerando o domínio do corpo 

do indivíduo e das relações sociais; 3) “o desenvolvimento de uma nova concepção de 

infância, enquanto classe de idade diferenciada, que se torna um centro de atenção e de 

preocupação.” O comportamento da criança é visto como algo a ser corrigido e domado 

e a criança em si, como alguém inocente que precisa de proteção; 4) “o ajustamento de 

um conjunto de procedimentos e de técnicas para esquadrilhar, controlar, medir, corrigir 

os indivíduos, para os tornar ao mesmo tempo ‘dóceis e úteis’”.  

 É no século XVI que se desenvolve o processo pelo qual a escola substitui a 

aprendizagem, com a influência, da Reforma e da Contra-Reforma. A Reforma introduz 

a idéia de salvar a si mesmo, para isso, era necessária a doutrina, não somente pela 

tradição oral, mas também pela leitura da Bíblia. “Na Idade Média, mesmo a cultura 

erudita é toda ela penetrada pelo oral; a partir do século XVI, mesmo a cultura popular é 

dominada pela escrita.” (FURET; OZOUF, 1977, p. 70 apud NÓVOA, 1991, p. 113) 

 A escola é vista como um projeto, pois o futuro das crianças é mais importante 

que o seu presente. “Escola e escrita formam uma mediação cultural ativa de uma 

importância decisiva no processo de emergência das sociedades de classe modernas” (p. 

NÓVOA, 1991, 114). A escola possui duplo caráter: o de reprodução e de produção da 

sociedade.    



 O autor separa a história da escola em duas fases: a primeira, com a sua 

dominação pela Igreja, a partir do século XVI; a segunda, com a escola sob o comando 

do Estado, a partir do século XVIII e que se estende até os nossos dias.  

 Uma grande diversidade caracteriza as escolas – organizações cujo 
objetivo explícito é ensinar e fazer aprender saberes, savoir-faire, normas de 

conduta e de comportamento, etc., ao provocar interações entre dois grupos 

diferentes de atores sociais: ‘os mestres’, cuja tarefa é ensinar, e ‘os alunos’, 

cuja tarefa é aprender – do século XV ao XVIII. Todavia, estas escolas são 

todas supervisionadas pela Igreja. (NÓVOA, 1991, p. 114) 

 A partir do trabalho fornecido pelas congregações religiosas a escola, esta nova 

instituição, pôde ser moldada. Por estar nas mãos da burguesia, escola torna-se um meio 

de mobilidade social. Este desenvolvimento da instituição escolar assegura a mudança 

do papel educativo das comunidades e das famílias para a escola. 

 Mas no século XVIII, este modelo cultural e educativo não responde mais nem 

às exigências econômicas dos aparelhos de produção, nem às demandas sociais de 

formação das populações. O Estado toma o lugar da Igreja e assiste-se a um processo de 

institucionalização de sistemas escolares que tendem a tornar-se o ‘instrumento 

privilegiado da formação, em todos os níveis, para todas as categorias de ensino e para 

todos os níveis, para todas as categorias de ensino e para todas as categorias 

sociais.’”(NÓVOA, 1991, p. 116)  

 Embora haja uma mudança na tutela, saindo da mão da Igreja e indo para a do 

Estado, não há qualquer ruptura com o modelo de ensino, isto é, o projeto pedagógico 

continua o mesmo. 

 Rui Canário faz uma sistematização dividindo em três períodos o momento em 

que a escola passa a ser responsabilidade do Estado. O primeiro período vai do século 

XVIII a 1917, acabando com o fim da Primeira Guerra Mundial e ele o chama de 

“tempo das certezas”; o segundo período começa em 1918 e vai até o final da Segunda 

Guerra Mundial o que autor chama de “tempo das promessas” e o terceiro começa com 

fim da Segunda Guerra e estende-se aos nossos dias e é chamado de “tempo das 

incertezas”.   

O período que mais nos interessa neste momento é o “tempo das certezas” ou, 

como o autor também chama “idade de ouro”, pois podemos ver com maior clareza as 

transformações que definirão as bases do ensino como o vemos hoje.  



Logo no início do capítulo, o autor define sua concepção de escola como uma 

“invenção histórica contemporânea da dupla revolução industrial e liberal, que 

introduziu como novidades, o aparecimento de uma instância educativa especializada 

que separa o aprender do fazer, nova forma de socialização (escolar).” (CANÁRIO, 

2005, p. 61) Canário também nos propõe a pensar a escola a partir de três dimensões: a 

escola como forma, como organização e como instituição. Como forma, pois passa a 

existir essa “nova maneira de conceber a aprendizagem. A principal característica desta 

dimensão é a ruptura com os processos de continuidade com a experiência e de imersão 

social que prevaleciam anteriormente”, isto é, passa a existir uma escolarização das 

atividades não escolares. O motivo de a escola ser vista como organização deve-se, em 

parte a alteração do ensino individualizado para o simultâneo. Esta e todas as mudanças 

que envolvem essa “nova” escola passam por um processo de naturalização, o que 

dificulta a crítica por parte dos educadores, já que estes estão diretamente envolvidos 

neste processo. E a escola como instituição diz respeito basicamente à “fabricação” de 

novos indivíduos que se adequassem a esta nova sociedade.   

Podemos entender, portanto, que a “escola das certezas” está associada a um 

período de nova ordem política, social e econômica. Quando se trata da ordem política, 

a escola é vista como instrumento de uma nova “religião laica”, afinal, era importante 

garantir uma unidade nacional e um dos meios de alcançar este objetivo seria a partir de 

“uma cultura concebida como objetiva e universal” (CANÁRIO, 2005, p.64). No que 

diz respeito à ordem social caberia a escola grande parte da responsabilidade da 

construção de uma nova visão de mundo. A partir deste momento novos laços sociais se 

estabeleciam, há uma transferência da população rural tradicional para o meio urbano; 

agora as relações pessoais e profissionais passam a ser baseadas no relógio. Sobre a 

ordem econômica podemos perceber que a escola desempenha papel essencial na 

construção da sociedade industrial, que é erguida sob os valores liberais. Alguns autores 

não deixam de notar o aparente paradoxo que é o controle de uma instituição liderada 

pelo Estado em uma sociedade que se pretende governar pelo livre mercado. Nas 

palavras de João Barroso: “a escola afirma-se como um instrumento de inculcação de 

valores e normas sociais que enquadram o processo de escolarização das classes 

populares e a sua preparação para o trabalho fabril.” (1996, p. 500)  

Os trabalhos de António Nóvoa e Rui Canário fazem uma reconstituição do 

caminho percorrido pela educação formal no ocidente. Tal caminho nos mostra que a 



escola é uma instituição criada em determinado momento da história pra servir a 

determinados valores considerados importantes para a sociedade daquela época. Uma 

das questões que se torna importante para o nosso trabalho diz respeito à hegemonia 

escolar. Durante a leitura do trabalho de Canário o autor, ao falar das dimensões da 

escola, como já foi mencionado mais acima, destaca que a forma escolar é tão difundida 

que tem como conseqüência, não somente a escolarização das atividades educativas não 

escolares, como também o menosprezo pelas formas anteriores de conhecimento.  

No que diz respeito à hegemonia da forma escolar podemos ler nas duas 

passagens abaixo, as mudanças que se seguiram a partir deste novo modelo de 

aprendizagem. 

A hegemonia do escolar tende a traduzir-se por uma desvalorização 

das anteriores formas de socialização e de aprendizagem, induzindo uma 

pedagogização das relações sociais das suas competências e prerrogativas 

(VINCENT, 1994). Assim se explicam alguns fenômenos de resistência à 

escola. Assim se compreende, também, o processo de acentuada 
desvalorização social de grupos específicos, alvos de estigma que só fazem 

sentido numa sociedade escolarizada. É o caso das populações rurais cuja 

ausência de alfabetização é percepcionada como um entrave ao progresso. 

(CANÁRIO, 2005, p.66)  

Com efeito, a afirmação hegemônica do modo de socialização 

escolar produziu-se à custa de uma ruptura com modalidades de 

aprendizagem experiencial, na medida em que a escola correspondeu a criar 
um lugar e um tempo específico para aprender, distintos do espaço e do 

tempo sociais. (CANÁRIO, 2005, p. 71) 

 Como podemos perceber a partir das duas passagens, o saber experiencial é 

deixado em segundo plano em nome de uma educação mais objetiva, voltada para o 

aprimoramento da forma de aquisição do conhecimento cognitivo, o que além de gerar 

uma desvalorização dos grupos que não possuem a escola como um espaço-chave de 

socialização, menospreza outras formas de aquisição do conhecimento. Esta mudança 

de paradigma justifica a posição secundária e de auxiliar que as artes têm ocupado nas 

escolas do ocidente. Por este motivo, no próximo ponto deste trabalho veremos mais 

especificamente a relação das artes com as instituições escolares. 

2.2 O saber escolar e as artes 

 Prometeu e o fogo, Kant sobre a perfeição dos animais e a imperfeição humana e 

Marx e o constituir-se humano nas relações sociais. No capítulo 6 do livro Da relação 

com o saber às práticas educativas, denominado Qual o lugar para as Artes nas escolas 

da sociedade contemporânea? Charlot utiliza estas três diferentes versões para ilustrar 



uma mesma afirmativa: “o ser humano não é definido por uma natureza, ele constrói-

se.” (CHARLOT, 2013, p.86) E a educação seria a encarregada de assegurar que as 

novas gerações tenham contato com o que já foi produzido pela sociedade. 

 É humano que o que a espécie humana construiu no decorrer da sua 
história e a cria desta espécie torna-se humana apropriando-se desse 

patrimônio, ou, pelo menos, de uma parte dele. A educação é o processo pelo 

qual se realiza essa apropriação, ou, considerando a situação recebeu da 

precedente, às vezes com acréscimos. A educação é um triplo processo de 

humanização, de socialização e ingresso em uma cultura (não há ser humano 

sem sociedade e sem cultura), de singularização-subjetivação (cada ser 

humano é um sujeito singular, embora a consciência de sê-lo só apareça aos 

poucos na história da espécie) (Charlot, 2000, 2005ª; apud p. 86) 

 É importante apontar, no entanto, que uma sociedade ensina o que ela considera 

pertinente passar aos jovens em determinada época. 

Sempre a sociedade deve operar escolhas entre tudo quanto pode ser 
ensinado. Essas escolhas são culturais, sociais, ideológicas, políticas, 

religiosas e sempre se pode opor-lhes outras escolhas legítimas. Entretanto, 

esse ‘arbítrio cultural’, como dizem Bourdieu e Passeron é um arbítrio social: 

as escolhas operadas por uma sociedade no que diz respeito a que se deve 

ensinar à juventude expressam e traduzem a representação de si mesma e de 

seu futuro por essa sociedade e, em última instância, as relações sociais que a 

definem e a estruturam.” (CHARLOT, 2013, p.87)  

 A escola nasceu em Atenas, era o lugar no qual o escravo pedagogo levava as 

crianças para serem alfabetizadas. Logo, portanto, a escola ficou conhecida como o 

lugar que se vai para aprender a ler e para escrever, isto é, o lugar, por excelência da 

palavra escrita.  

 Não é de se admirar, portanto, que ela valoriza o que pode ser 

enunciado. Outra característica, esclarecida por Vygotsky, define a função da 

escola: o saber escolar, à diferença do saber cotidiano, é consciente, 

voluntário e sistemático (Vygotsky, 1987). A função própria da escrita é 

ensinar o que não pode ser aprendido por simples impregnação por meio da 

vida, vivência, imitação e precisa de um processo específico de ensino 

consciente e voluntário; esse processo não transmite apenas informações, ele 

ensina ‘disciplinas’, ou seja, saberes sistematizados. (CHARLOT, 2013, 

p.87) 

 Por este motivo, para Charlot nas escolas não há espaço relevante para as artes. 

Os sentimentos, segundo o autor, na escola transformam-se em palavras. Palavras que 

podem ser aprendidas e apreendidas, a partir de poemas, novelas, peças de teatro. O 

sentimento em objeto de pensamento e de análise, não é mais o que se vivencia. 

(CHARLOT, 2013, p.87) 

 Charlot também retoma a relação corpo x alma, a partir de Platão, para entender 

o não lugar das artes na escola ocidental. Segundo o autor, Platão considerava o corpo 



túmulo, túmulo da alma. A educação, portanto, deve voltar-se para o mundo das idéias e 

“livrar-se do sensível, do desejo, do corpo.” (PLATÃO, 2003 apud CHARLOT, ) 

 O dualismo corpo x alma, também se encontra presente na religião católica, a 

Igreja sempre desconfiou do corpo e da sexualidade, em especial. Ela valoriza, portanto, 

a castidade e o celibato. Esta aversão pelo corpo é uma característica fundamental da 

“pedagogia tradicional”, “desenvolvida pela Contrarreforma católica nos séculos XVI e 

XVII e sistematizada pelos jesuítas.” (CHARLOT, 2013, p. 87)  

 O objetivo da educação, a partir da perspectiva da pedagogia tradicional é 

combater a natureza, o que impediria a corrupção da alma da criança. Nesta pedagogia, 

a alma da criança é considerada corrupta, pois ela (a criança) nasce do ato sexual. O 

comportamento agitado e imprevisível das crianças seria uma prova disto. Cabe à 

educação, portanto, o adestramento deste corpo e a salvação desta alma.  

Sendo assim, a educação deve ser antes de tudo, inculcação de normas e 

aprendizagem de regras. Base de toda educação escolar: aprender a ficar 

sentado sem se mexer, durante bastante tempo, ou seja, aprender a domar o 

seu corpo, a sua espontaneidade, os seus desejos. A seguir, ensinam-se 

disciplinas, isto é, conjuntos de saberes sistematizados cujo primeiro objetivo 

é disciplinar a criança. (CHARLOT, 2013, p. 88) 

 Bernard Charlot apresenta passagens que mostram a veemência com que a Igreja 

Católica rejeitava as artes; como por exemplo, nesta denúncia de Santo Agostinho: “esta 

loucura lasciva chamada dança, negócio do diabo.” (apud GARAUDY, 198, p. 28 apud 

CHAARLOT, 2013, p. 88). A dança era praticada entre camponeses e nobres, “mas é 

nos guetos judeus que sobreviveu uma tradição da dança como coreografia.” 

(CHARLOT, 2013, p. 88) A dança foi levada para a Corte francesa por Catarina de 

Médicis, no século XVI, mesmo século que foi definida a “pedagogia tradicional”. E no 

século XVII, com Pierre Beauchamp, que começa a esboçar “o academicismo e a 

evolução da dança para o virtuosismo e a perfeição técnica.” (CHRLOT, 2013, p. 88) 

Corpo domado, superado; alma que se eleva à procura da beleza das formas: 

balé clássico e pedagogia tradicional são duas formas de um mesmo projeto 

cultural. Sendo assim, não deveria ter objeções para acolher o balé clássico 

na escola tradicional: são duas tentativas para impor regra ao corpo. 

(CHARLOT, 2013, p.88) 

 Como o próprio autor afirma, embora pareça contraditório, as objeções existem. 

Uma das razões é que a escola é voltada para a educação dos rapazes e o balé tem as 

mulheres como protagonistas. Outra questão é que a disciplina do corpo requer tempo e 

dedicação e o povo, aqueles que mais precisariam desta disciplina, não dispõem do 



tempo necessário. Além disso, a bailarina vive do seu corpo, ainda que domado, o autor 

afirma que na história ocidental ela é percebida como “a prima de luxo da prostituta.” 

Portanto, ainda que existam alguns pressupostos em comum, o balé não é visto como 

adequado ao ambiente escolar durante um longo período.   

 Quando se trata do teatro, a relação com a escola acontece de forma diferente. O 

texto poderia ser trabalhado, desde que o palco fosse esquecido. Charlot diz que se trata 

de um teatro do autor e não um teatro do ator e, ainda assim, nem todos os textos eram 

considerados legítimos.  

Pedagogia tradicional, balé clássico e teatro clássico pertencem ao mesmo 

universo cultural: o da norma, da disciplina, do sério. O corpo fica 

imobilizado na sala de aula, domado pelo treinamento e sofrimento da 

bailarina, negado pela redução do teatro ao texto. Mundo do letramento e da 

regra, a escola tradicional não podia ser também, o das artes. No máximo, ela 

podia aceitar a representação de uma peça de teatro clássico na celebração do 

fim do ano letivo. (CHARLOT, 2013, p. 85)   

 A situação das Artes nas escolas não muda muito até o início do século XX. Na 

Inglaterra, na França, na Bélgica, na Itália e na Alemanha desenvolveram-se escolas que 

propunham uma pedagogia “nova”, “moderna”, “ativa”. Diferentemente da pedagogia 

tradicional, a nova não desconfia da natureza da criança; ela vê tudo o que é natural 

como algo positivo, tem-se a ideia da criança como inocente e criativa. Autores como 

Piaget e John Dewey defendem o acompanhamento do desenvolvimento da criança.  

Todas as fontes de inspiração da pedagogia nova sejam elas filosóficas, 
científicas ou políticas, levam a respeitar o ritmo de desenvolvimento da 

criança, a sua liberdade, a sua criatividade, os seus interesses e, também, a 

dar-lhe uma educação integral, preocupada com o seu corpo, a sua 

sensibilidade, a sua sociabilidade e não apenas com o seu intelecto. Levam, 

também, a considerar a atividade da própria criança como a base da sua 

educação, e não mais a regra inculcada pelos adultos. (CHARLOT, 2013, p. 

91) 

 As Artes possuem um lugar nas escolas na pedagogia nova, no entanto, o que 

interessa não é a obra e, sim que a criança possa expressar-se. Na pedagogia nova fala-

se da produção artística como “expressão natural da criança e forma específica da 

expressão humana.” (CHARLOT, 2013, p. 91)  

 A “Dança Moderna” surge no início do século XX e teve influência sobre a 

pedagogia nova: defende-se a idéia de que a escola não deve focar no ensino de 

movimento corretos e perfeitos que levem à competição entre os alunos. E sim partir do 

princípio de que o movimento é uma forma de expressão. Tal perspectiva vai de 



encontro ao que era pregado pela pedagogia tradicional. Se até o início da década de 

1980 a preocupação era com a criatividade e as formas de expressão, nos anos que se 

passaram, nas décadas de 1980 e 1990, passou a se utilizar o discurso “da arte como 

forma de conhecimento”. Ana Mae Barbosa no Brasil defende a proposta triangular: 

“fazer arte, ver e apreciar arte; contextualizar arte na sua história.” 

 Pensaremos, portanto, para dar continuidade a este capítulo, na arte como uma 

forma de conhecimento, sabendo que esta, pode ser definida de diferentes formas. A 

autora Iara de Carvalho Villaça, em seu artigo Arte-educação: A arte como metodologia 

educativa, nos apresenta três definições diferentes de arte. Na definição do dicionário 

Aurélio (1993), arte é a “capacidade que tem o homem de, dominando a matéria, pôr em 

prática uma idéia.” A autora destaca nesta definição duas ideias: a de transformar algo 

abstrato em concreto e o do domínio de um saber. A outra definição vem da 

enciclopédia virtual Wikipédia, que traz a seguinte definição: 

(do latim ars, significando técnicas e/ou habilidades) geralmente e entendida 

como a atividade humana ligada a manifestação de ordem estética ou 
comunicativa, realizando a partir da percepção, das emoções, e das ideias 

com o objetivo de estimular essas instâncias da consciência e dando um 

significado único e diferente para cada obra. 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/arte) 

 Aqui é ressaltada a arte em relação ao ser humano, a noção de estética, que 

envolve racionalidade, emoção, percepção. O que nos leva apensar em duas dimensões 

da obra: a do artista e a do espectador, além da questão de que a arte possui um 

significado único para cada pessoa.  

 A terceira e última definição utilizada é a de Jorge Coli, professor de História da 

Arte da UNICAMP: 

A arte tem assim uma função que poderíamos chamar de conhecimento, de 
“aprendizagens”. Seu domínio é o do não-racional, do indizível, da 

sensibilidade, domínio sem fronteiras nítidas, muito diferente do mundo da 

ciência, da lógica, da teoria. Domínio fecundo, pois nosso contato com a arte 

nos transforma. Porque o objeto artístico traz em si, habilmente organizados 

os meios de despertar em nós, em nossas emoções a razão, reações 

culturalmete ricas que aguçam os instrumentos dos quais nos servimos para 

apreender o mundo que nos rodeia. Entre a complexidade do mundo e a 

complexidade da arte existe uma grande afinidade. (COLI, 1995, p. 109) 

 A autora destaca que a arte: 

Relaciona o universo interior ao universo externo ao ser humano. Aqui se 

encontra também a idéia de habilidade para a construção de meios de aguçar 

o indivíduo para a apreensão do mundo. O que nos sugere a necessidade de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/arte


técnicas e conhecimento por parte daqueles que produzem arte. (Villaça, 

2014, p. 76) 

 Todas as três definições foram utilizadas com o intuito de reforçar a declaração 

feita anteriormente: a arte é uma forma de conhecimento. Como fica claro com essas 

afirmações, este é um conhecimento complexo, que envolve a possibilidade de 

transformar uma idéia em matéria, e para isso necessita da prática e exige um domínio 

técnico por parte do artista; mas o artista não é o único elemento desta relação, a própria 

criação e a reação de cada espectador também faz parte deste elo. Fica, portanto, a idéia 

da possibilidade de construir e conhecer melhor o universo interno e externo ao 

indivíduo, e a capacidade do indivíduo ampliar seu poder de apreensão do mundo.  

 Mesmo com todos estes aspectos que estabelecem uma clara relação entre 

conhecimento e arte, esta, quando se trata do ensino formal, isto é, aquele oferecido 

pelas instituições de ensino, ainda ocupa segundo plano, sendo muitas vezes tratada 

como distração e entretenimento e não como uma forma de saber.  

  A proposta deste trabalho, portanto, é que pensemos em como a arte e a estética 

possam ser trabalhadas em sala de aula, levando em conta suas características já 

destacadas. Seguiremos, em vista disso, a noção de que as formas artísticas podem 

contribuir, tanto para a formação do sujeito, quanto às outras disciplinas ensinadas na 

escola. No entanto, a arte vai além: sua forma de conhecimento não está atrelada a 

forma disciplinar, o que significa que a Estética pode oferecer uma formação mais 

ampla, por também poder ser utilizada no processo de educação formal, mas sem se 

limitar a esta. 

 A intenção de estabelecer uma relação entre a arte e a educação é bem descrita 

na seguinte passagem de Ernst Fischer: 

Porém quer embalado, quer despertando, jogando com sombras ou trazendo 

luzes, a arte jamais é uma mera descrição clínica do real. Sua função 
concerne sempre ao homem total, capacita o “Eu” a identificar-se com a vida 

de outros, capacita a incorporar a si aquilo que ele não é, mas tem 

possibilidade de ser (FISCHER, 1987, p. 19). 

 Podemos retomar os conceitos de Erfahrung e Erlebnis para salientar o projeto 

de educação defendido neste trabalho. Um projeto que se preocupe com a formação dos 

sujeitos, em seus aspectos físico, emocional e não somente intelectual. Sendo para 

alcançar este objetivo, necessário um projeto pedagógico que se desvencilhe da 

fugacidade, da imediatez e da superficialidade dos produtos que são oferecidos pela 



indústria cultural, que geram uma pobreza de experiência e que exercem influência no 

conteúdo escolhido para ser trabalhado em sala de aula e que optem por um projeto que 

vá de encontro a este, que respeite o caminho para se chegar ao conhecimento, 

reconhecendo que faz parte dele o saber experienciado e o acúmulo deixado por outras 

gerações.  

 É possível dizer, portanto, que a arte se enquadra neste contexto, quando 

pensamos na educação pela experiência. Este tipo de educação seria um desafio na 

sociedade capitalista, que oferece uma “formação” baseada na indústria cultural, o que 

Adorno chama de semiformação. A formação pela experiência seria a formação plena, 

aquela que possui um aspecto constitutivo, prezando por uma composição, inclusive 

emocional do sujeito. Essa formação será pensada aqui, a partir de três tópicos 

diferentes: 1)- a autonomia da arte; 2)- a catarse e 3)- a forma social. 

 Quando temos o contexto da sala de aula como parâmetro, podemos pensar a 

questão da autonomia da arte a partir de duas perspectivas diferentes. A primeira estaria 

relacionada à compreensão de que a existência da Arte como uma esfera autônoma 

garante que ela não se limite a um momento específico ou a uma aula específica, isto é, 

se pretendemos extrair o máximo do que ela tem a oferecer, entendemos que sua 

contribuição está para além do momento de uma aula. O pensar artisticamente tem o 

que oferecer aos diferentes momentos da formação.  

Tal afirmação pode parecer como uma insatisfação com as Artes como disciplina 

escolar, no entanto, é preciso esclarecer que, embora o conhecimento oferecido pelo 

mundo das Artes não se limite às fronteiras postas pelas separações feitas 

institucionalmente, não podemos perder de vista que também por ser uma esfera 

autônoma, ela possui um conhecimento, seja ele filosófico, conceitual ou técnico que 

lhe é específico e que somente sendo estudados, aprendidos e compartilhados podem 

agregar ao crescimento do indivíduo como sujeito.    

Se considerarmos a segunda perspectiva, podemos pensar que o contato com a 

obra, também é uma forma de contato com o legado da humanidade. Todo esforço, todo 

trabalho requerido na criação de uma música, uma pintura, uma coreografia, encontra-se 

de uma forma objetivada expressando o acúmulo de um determinado conhecimento. 



 No processo do artista objetivar sua subjetividade, isto é, quando ele concretiza 

sua idéia, esta se torna palpável, de certa forma, ganha liberdade. Não está mais atrelada 

unicamente à intenção do artista, agora, ela também está sujeita à interpretação dos 

receptores. A arte é a expressão da percepção do artista, no entanto, ela será percebida 

de maneira particular por cada um que estabelecer contato com ela. A possibilidade de 

interpretação é uma das grandes riquezas da arte, ela carrega em si a viabilidade da 

ressignificação e se existe a chance de ressignificar, existe a chance de o mundo como 

conhecemos ser diferente. Daí, a importância da formação estética. “... quanto maior o 

vocabulário artístico, mais elementos terá o artista para expressar suas ideias, emoções, 

sentimentos. Além disso, amplia-se a chance de sair do lugar comum, das ideias 

óbvias.” (VILLAÇA, 2014, p. 77) 

 Antes de falarmos no papel em que a arte pode desempenhar na escola a partir 

da catarse, falemos sobre como a indústria cultural influencia no momento de sala de 

aula.  

A profunda relação com a arte é possível através da formação dos sentidos, esta 

formação é uma maneira de resistência ao imediatismo imposto pelo capitalismo. Kiihl 

descreve a mudança na sociedade, que tem como algumas conseqüências a debilidade 

da sensibilidade e o menosprezo pela experiência acumulada. A mudança na relação 

com o tempo faz parte deste processo. Na sociedade capitalista o tempo é regido pela 

lógica do consumo, pela obsolescência, pelo o que é instantâneo. Houve mudança 

também na relação com o tempo livre. O que antes era um momento se dedicar ao 

autoconhecimento se transformou no momento exclusivamente do entretenimento, da 

diversão superficial. Alimentado pela indústria cultural, os produtos oferecidos são 

reprodução em massa da sensação de bem estar. A mercadoria não tem a intenção de 

oferecer a possibilidade de interpretação, seu significado é imediato, o que empobrece a 

possível relação do sujeito com o objeto, mas não apenas isso, o empobrecimento 

estende-se a relação do sujeito com o mundo, fazendo com que esta se torne cada vez 

mais superficial.    

Podemos aqui, empregar o exemplo das aulas de outras disciplinas, para 

ilustrarmos como uma obra é corriqueira e levianamente utilizada em momentos da sala 

de aula, mas não têm o seu potencial explorado como poderia. Se em determinada aula 

um professor decide passar para os alunos determinado filme ou música, por exemplo, 



em geral, vemos fazendo isso com o objetivo de capturar a atenção da turma e fazê-los 

refletir sobre um conteúdo, a partir de uma perspectiva diferente daquela oferecida pelo 

livro didático. Essa estratégia costuma ter em várias turmas resultados positivos, 

prendendo sua atenção. Acontece que esse filme ou essa música serve bem ao objetivo 

de ilustrar e sua contribuição parece terminar por aí; o que não é verdade. Uma das 

perguntas centrais que nos esquecemos de fazer quando temos a intenção de utilizar 

esse tipo de recurso didático é: porque ela causa esse efeito nos espectadores? Ou 

também, porque a melodia de determinadas músicas nos fazem querer chorar ou nos 

causam arrepios? E porque alguns filmes nos levam a identificar tanto com 

determinados personagens, às vezes, a ponto de causar sensação de desconforto? Essas 

questões e muitas outras deveriam ser consideradas na escolha do material artístico a ser 

trabalhado em sala de aula, pois recorrer à arte como ilustração é limitá-la ao papel 

secundário dentro do ensino. 

Como tivemos a oportunidade de trabalhar na primeira parte deste trabalho o 

mundo da arte está intimamente ligado ao mundo da percepção, dos sentidos. Portanto, 

estes deveriam ser considerados quando fazemos a escolha do que trabalhar em sala de 

aula. Não é necessário dizer que, pelo menos, dois grandes problemas se apresentam 

quando pensamos o uso do material didático desta maneira. Ambos os problemas estão 

relacionados à dificuldade de trabalhar este material; o primeiro se refere aos alunos, 

considerando que estes não necessariamente irão perceber todos estes aspectos que 

podem ser oferecidos pelas obras escolhidas (não por má vontade ou simples 

incapacidade, mas porque para compreender estes aspectos, é necessário treino) e o 

segundo se refere aos professores, que também podem não perceber estes aspectos, pois 

não são educados para isso e, portanto, não poderão explorar tais pontos com os alunos. 

A educação estética ou a educação dos sentidos, não faz parte da realidade da formação 

de alunos ou professores das escolas brasileiras.  

 O momento da suspensão/interrupção/catarse pode ser vista como uma 

alternativa que vai de encontro ao imediatismo mencionado. Embora a arte reflita o 

cotidiano, pois é feito a partir dele, no momento da fruição para que haja uma profunda 

experiência com a obra, o cotidiano é interrompido. O sujeito volta emocionalmente 

mais enriquecido desta experiência e, embora, ela não cause nenhuma mudança 

imediata no mundo material, ela lança luz sobre o Depois, mais uma vez, sobre a 



possibilidade, de que aquele que tenha sido submetido à experimentação alcance o 

caminho da emancipação. 

 Sobre a forma social podemos pensar que ela está associada à sensibilidade do 

artista, isto é, o que este registra em uma obra está diretamente relacionado ao contexto 

e momento da história que ele vive, à sensibilidade de uma época. Portanto, podemos 

pensar a forma social, como uma ferramenta (?) a ser mobilizada no momento de sala 

de aula de maneira a levar os alunos a refletirem sobre outras formas de sentir, a partir 

da forma da obra escolhida. O ritmo das cenas, a palheta de cores utilizada, a transição 

entre as cenas, o momento que determinada música é acionada, o título, a relevância de 

determinados personagens. Todos estes são exemplos de aspectos estéticos que 

podemos analisar em um filme, aspectos estes que podem nos levar a estabelecer uma 

conexão com uma época ou um grupo, incentivando, desta forma, o despertar e/ou 

sofisticação da alteridade.  

 O que estes três pontos nos mostram é que existe a possibilidade da arte ser 

assimilada de forma diferente na escola, no entanto, eles nos mostram também que tal 

objetivo não é fácil de ser alcançado. Como estabelecemos anteriormente, ao entrar em 

contato com uma criação artística, o espectador se torna mais sensível ao refletir sobre 

as possíveis conexões entre o que a obra propõe e sua própria vida. Esse movimento 

resulta não somente no espectador entendendo seu próprio contexto, como também os 

dos outros, por isso consideramos este caminho o mais capaz de conduzir a uma 

percepção mais apurada do mundo. Todavia, em momento algum podemos perder de 

vista que um grande desafio que se apresenta na hora de trabalhar arte nas escolas é a 

indústria cultural, mas devemos lembrar que encarar os desafios nos dá a chance de 

traçar novos caminhos possíveis para um ensino diferente. Neste caso, podemos traçar 

dois caminhos, são eles: pensar a arte não adaptada como a única ideal a ser trabalhada 

no contexto escolar ou trabalhar também os produtos da indústria cultural, mas com 

uma postura diferente, uma postura que possibilite dar um novo significado ao que está 

sendo analisado. No que diz respeito ao segundo caminho, podemos pensar a escola 

como lugar de suspensão e ressignificação dos produtos da indústria cultural, desta 

forma, os alunos não somente teriam a oportunidade de trabalhar com elementos que 

estão presentes no seu dia a dia, como também teriam a chance de analisá-los, 

transformando, portanto, os elementos ordinários do seu cotidiano em objetos de crítica 

e reflexão.  



2.3. Práticas e Currículos 

 O que se pretende neste ponto é mostrar a tensão que foi se tornando evidente ao 

longo da leitura para a construção deste trabalho. Refiro-me à tensão que se estabelece 

entre a arte como uma esfera autônoma e a mesma como contendo um caráter social, o 

que, se formos pensar na questão do currículo, pode ser traduzido como a arte como 

uma disciplina específica e a mesma como impossível de estar atada somente a uma 

matéria que compõe o currículo.  

 Podemos iniciar este debate retomando uma questão que foi tratada 

anteriormente no capítulo 1, referente à autonomia da arte. Estabelecemos que a arte 

possui sua própria esfera e essa necessidade se dá, pela existência de um conhecimento 

que lhe é específico. Não nos referimos aqui a regras especiais e transcendentais que 

estão ligadas somente à subjetividade do artista e que, portanto, só poderiam ser 

compreendidas por um grupo seleto de pessoas com uma sensibilidade diferenciada. 

Referimo-nos sim, a um conhecimento que é específico e próprio desta área, e que é 

possível de ser apreendido a partir de uma análise racional. Nesta concepção de arte 

autônoma, no entanto, é necessário considerar também o seu aspecto social, pois ela só 

pode ser compreendida se pensada em seu contexto, época de produção, recepção, etc. 

A tensão a que nos referimos, portanto, diz respeito a pensar esta controvérsia que 

envolve o tema arte: ter um caráter particular e social ao mesmo tempo. 

 Um aspecto do mundo da arte que pode nos ajudar nesta discussão para pensar o 

elemento individual é o seu caráter antropomorfizador. Lukács estabelece uma relação 

entre a cotidianidade, a ciência e a arte. Os dois últimos seriam as formas superiores de 

objetivação do ser social, e, embora, elas sejam duas formas diferentes, na verdade, 

quase opostas, elas também são o reflexo de um mesmo conteúdo: a realidade. Portanto, 

um ponto importante da arte seria a característica antropomorfizadora isto é, a 

“compreensão da realidade objetiva, utilizando-se de princípios subjetivos que tem sua 

base na cotidianidade” (ARAUJO, 2013, p. 62). Essa característica se opõe à ciência 

que é desantropomorfizadora, ou seja, “procura entender o que está fora do sujeito, 

distanciando-se ao máximo dos impulsos puramente subjetivos”. (ARAUJO, 2013, p. 

62)  

 Acima temos, portanto, o caráter individual da arte. No entanto, não podemos 

perder de vista que a obra de arte carrega consigo a carga humana. Se fizermos com esta 



o que a ciência faz, isto é, se esforçar para não deixar o vestígio particular de cada 

sujeito que colaborou para o processo de sua criação, não há arte. Portanto, seja no 

contexto de sua produção, seja no conteúdo expressado, por seu aspecto 

antropomorfizador, o contato com a obra, não deixa de ser uma forma de estar em 

contato com o legado da humanidade. Todo esforço, todo trabalho requerido na criação 

de uma música, uma pintura, uma coreografia, encontra-se de uma forma objetivada 

expressando o acúmulo de um determinado conhecimento. Ao mesmo tempo em que a 

carga humana se refere ao seu caráter social ela nos lembra que o que é elemento 

particular na criação, não pode ser desconsiderado. 

 Na discussão sobre currículo temos alguns autores que defendem a perspectiva 

de que este (o currículo) não pode ser encarado apenas como um sistema neutro e 

objetivo de matérias, isto porque a escolha das disciplinas e dos conteúdos, também são 

escolhas ideológicas e políticas (APPLE, 1994, p. 49). Este argumento foi ilustrado 

mais acima, quando falamos sobre o percurso que a arte fez dentro das instituições de 

ensino. As escolhas dos conteúdos e das disciplinas estão relacionadas ao que as 

gerações mais velhas de determinada sociedade ou grupo social consideram relevante de 

ser passado para as gerações mais jovens. Se avaliarmos por este ângulo, podemos 

entender a importância de determinado assunto para aquela sociedade (não somente a 

presença, como também a ausência de certo tema pode nos falar sobre a sua 

importância).  

 Ao pensarmos esta tensão, portanto, entendemos que existe uma necessidade de 

a arte existir como uma disciplina, pois, como já foi dito em outros momentos, esta é 

uma esfera autônoma, com um conhecimento específico que para ser compreendido e 

compartilhado necessita de um momento, momento este que pode ser dedicado a 

aprendizagem do conhecimento técnico, conceitual e sensível que envolve esta área. No 

entanto, por outro lado, percebemos que ao entendermos esses conhecimentos, com 

atenção especial ao conceitual e ao sensível, se torna claro que o conhecimento artístico 

não se limita a uma área, pois a arte não possui este caráter disciplinar. A arte tem muito 

que contribuir para a formação cognitiva, sensível e emocional dos alunos, como 

alunos, mas também como sujeitos. E isso é possível não somente através da disciplina 

de artes, mas também da utilização do saber desta área nas outras disciplinas das áreas 

humanas. A forma como se lida com um filme, uma música, um texto ou uma pintura 



em sala de aula, independente da disciplina em que está sendo trabalhada pode fazer 

toda diferença na formação dos alunos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Chegamos ao término deste trabalho tendo estabelecido o quanto a arte tem a 

contribuir para o processo de ensino aprendizagem. A leitura das obras utilizadas para a 

sua construção possibilitou o entendimento sobre qual é a relação entre estética e 

conhecimento. Além da compreensão do processo de constituição da esfera artística e 

sua importância em relação ao cotidiano, foi possível perceber o motivo do lugar 

secundário que as artes ocuparam e ainda ocupam nas instituições de ensino. 

 Fazer uma análise a respeito do papel de coadjuvante das artes nas escolas nos 

leva a refletir sobre como esta está sendo empregada, e se a resposta não for satisfatória, 

como no nosso caso, podemos pensar nos possíveis caminhos a serem traçados de modo 

a modificar esse quadro. A educação estética voltada para os professores seria, 

provavelmente, a primeira atitude a ser considerada. Assim como o aprendizado dos 

saberes específicos de cada área de formação deve ser constante para o crescimento dos 

educadores como profissionais, o acesso aos bens culturais e à discussão conceitual que 

a envolve deveria estar à disposição dos professores, pois é elemento importante na 

composição destes como profissionais e como sujeitos. A decorrência dos professores 

bem preparados é a viabilidade de maior e melhor aproveitamento dos recursos 

artísticos que são constantemente recorridos durante as aulas e, portanto, maiores são as 

oportunidades dos alunos terem acesso a uma educação mais integral, preocupada não 

só com a sua formação cognitiva, como física e emocional.  

 Essa pesquisa nos mostrou que há pelo menos três aspectos referentes ao mundo 

da arte que podem ser trabalhadas em sala de aula, de maneira a oferecer maiores 

contribuições ao ensino. A autonomia da arte contribui para o debate desta como esfera 

autônoma e ao mesmo tempo é uma maneira de acesso ao legado da humanidade; a 

catarse é parte importante do processo de compreensão da fruição estética e contribui 

para lançar luz sobre o Depois, isto é, aos poucos ela colabora com o aumento da 

emotividade daquele que dela usufrui. E a partir da análise que parte do entendimento 

da forma social percebemos que existe a possibilidade de estabelecer uma conexão com 

a sensibilidade de outra época, o que contribui para o aprimoramento da alteridade.   



 A elaboração deste trabalho nos leva a pensar a respeito de seus futuros 

possíveis desdobramentos. Uma possibilidade seria focar em uma das diversas 

manifestações artísticas existentes e, seguindo a mesma linha desta pesquisa analisar 

sob quais aspectos seria mais interessante abordá-la de modo que possa contribuir para 

o ensino de forma mais profícua.  

Neste sentido, chego ao final desta pesquisa assumindo a posição de quem 

considera o ensino das artes de alta relevância para a transformação de indivíduos em 

sujeitos e em alunos mais críticos cientes de si mesmos e do mundo em que vivem. 

Durante este trabalho falamos sobre ressignificação, pois esta é uma das maiores 

contribuições que a arte pode oferecer: a possibilidade de fazer com que seu apreciador 

pense e, eventualmente, torne o mundo num lugar diferente.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ADORNO, L. W. Theodor. Indústria Cultural e Sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 

2002, 70 p. 

ARAUJO, A. C. B. Estética em Lukács: reverberações da arte no campo da formação 

humana. 18/04/2013. 114 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade 

Estadual do Ceará. Fortaleza. 2013. 

CANÁRIO, Rui. A escola como construção histórica. In: O que é a escola? Um “olhar” 

sociológico. Porto: Porto Editora, 2005. p. 59-88.  

CARLI, Ranieri. A Estética de György Lukács e o triunfo do realismo na literatura. Rio 

de Janeiro: UFRJ, 2012. p. 206 

CHARLOT, Bernard. Qual é o lugar para as artes na sociedade contemporânea? In: Da 

relação com o saber às práticas educativas. São Paulo: Cortez, 2013. p. 85-105.  

FACINA, Adriana. Literatura e Sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004. 

FISCHER, Ernst. A necessidade da arte. 9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. p. 254 

KIIHL, Raniely do Nacimento. Experiência estética e educação: a contribuição 

filosófica de Theodor Wiesengrund Adorno. 100 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação) – Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória. 2013. 

LUKÁCS, György. Arte e Sociedade: Escritos estéticos 1932-1967. Org(s).  2ª Ed. Rio 

de Janeiro: Editora UFRJ, 2011. 

MARTINS, Maura. A estética do equívoco: a irrupção dos formatos fundamentados 

na autenticidade na narrativa de televisão. Estética, São Paulo, n. 12, jan./jun. 2016. 

MARX, Karl. Manuscritos de 1844. Paris: Flamarion, 1996. 

________________. O capital: livro I, vol. 1. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1998. p. 211, 212. 

NÓVOA, Antonio. Para o estudo sócio-histórico da gênese e desenvolvimento da 

profissão docente. Teoria e Educação, nº 4, p. 109-139, 1991. 

VILLAÇA, Iara de Carvalho. Arte-educação: a arte como metodologia educativa. Cairu 

em Revista. Jul/Ago 2014, Ano 03, n°04, p. 74-85 

 

 

  

  



 

 

     

  

  

 

 

 


	MARTINS, Maura. A estética do equívoco: a irrupção dos formatos fundamentados na autenticidade na narrativa de televisão. Estética, São Paulo, n. 12, jan./jun. 2016.

