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O presente trabalho constitui um breve exame dos princípios que norteiam os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, especificamente o volume seis, intitulado 

Arte.  Sobre o documento oficial em foco, discutimos aspectos como: mercantilização, 

pragmatismo, economicismo, subjetivismo, flexibilidade do ensino da arte na sociedade 

contemporânea, aspectos esses que priorizam a acumulação de capital em detrimento da 

satisfação das necessidades humanas. Em contraponto, apresentamos com base na 

ontologia marxiano-lukacsiana, a humanização dos sentidos como processo fundado 

pelo trabalho, que tem por base a realidade objetiva, a qual orienta as formas de pensar e 

sentir. Enfatizamos, ademais, as categorias da consciência e do reflexo sensorial 

destacando o trabalho como ato-gênese do homem. Consideramos que o conhecimento 

universal, constituído historicamente na sua forma mais evoluída pelo gênero humano 

deveria ser socializado a todos. No entanto, no contexto da sociedade capitalista o 

desenvolvimento humano encontra-se subordinado pelas forças econômicas, as quais 

priorizam a acumulação do capital em detrimento da aquisição do conhecimento 

histórico cultural produzido pela humanidade. Nesse sentido, avaliamos o ensino da 

arte, nos ditames vigentes, como inadequado a uma formação que contemple o 

conhecimento universal, considerando que a formação artística como é proposta na 

contemporaneidade é adepta à mercantilização do ensino, à degeneração do gênero 

humano e à fragmentação da subjetividade. 
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1. A educação em arte e a desumanização dos sentidos humanos nos marcos da 

sociabilidade do capital 

 

Iniciamos este artigo fazendo uma breve contextualização das diretrizes do 

Movimento de Educação para Todos
4
, tomando por base a Conferência Mundial 
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ocorrida em Jomtien (1990). O destaque deste documento faz-se necessário, uma vez 

que pretendemos examinar a filiação dos princípios que norteiam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) como documento oficial em foco.  

Como aporte teórico, para essa primeira parte do ensaio, nos apoiamos na 

ontologia marxiano-lukacsiana, nos estudos de Mészáros, bem como nas contribuições 

de Tonet; Jimenez, Rabelo, Mendes Segundo; Freres e Gonçalves. Utilizaremos como 

documentos os Parâmetros Curriculares Nacionais, especialmente, o documento 

introdutório (volume um) e o documento que trata da arte (volume seis).    

No que se refere aos organismos internacionais e a relação com a educação, vale 

ressaltar que após a Segunda Guerra e com a ascensão dos EUA, são fundadas 

organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas – ONU; a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO e, 

dentre estas, o Banco Mundial – BM, criado em 1945 com o intuito de reconstruir 

países destruídos pela guerra, o qual passa a interferir na economia e na política desses 

países.
5
 Com efeito, desde a Conferência Mundial de Educação para Todos, ocorrida em 

Jomtien (1990), dezenas de eventos vêm se realizando sob o patrocínio da UNESCO, do 

Banco Mundial, entre outros. Tais Conferências têm estabelecido, repetidamente, como 

meta o projeto de universalização da educação básica. No entanto, a partir das diretrizes 

contidas nos textos da Conferência de Jomtien, dois grandes problemas vêm 

repercutindo de maneira gravíssima neste segmento da educação, quais sejam: a 

desvalorização dos conhecimentos universais e o direcionamento da educação para os 

interesses do mercado. Nesse sentido, corroboramos com Rabelo, Mendes Segundo e 

Jimenez (2009a, p. 4), ao asseverarem que 

 

O projeto educacional voltado para a reprodução da ordem vem se 

efetivando, de um modo geral, através da negação do conhecimento que 

revela as determinações do real em suas múltiplas dimensões, acoplada à 

manipulação ideológica das consciências, com vistas à naturalização da 

exploração e de seus desdobramentos no plano da desumanização crescente 

do próprio homem. 

 

Rabelo, Mendes Segundo e Jimenez (2009b, p. 5), ao examinarem a Conferência 

de Jomtien, afirmam com propriedade que no Brasil esta Conferência “foi decisiva na 
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formulação da legislação educacional, incluindo a LDB 9394/96, os PCN e as diretrizes 

curriculares de todas as modalidades e níveis de ensino.” De maneira contundente, a 

Conferência de Jomtien trouxe o projeto de universalização da educação básica, o qual 

deu origem ao documento denominado Relatório Delors, resultando no texto oficial 

“Educação: Um tesouro a descobrir”
6
. Respaldada por tais documentos, a educação 

brasileira está associada às políticas pedagógicas hegemônicas cujas determinações 

primam por uma educação a serviço do capital, patrocinadas pelos órgãos de 

financiamento já citados, os quais prescrevem como os países ditos em 

desenvolvimento devem oferecer políticas mínimas, esquivando-se de problemas sociais 

através de promessas ilusórias no campo educacional. 

De acordo com o exposto, trazemos um dado ilustrativo da proposta educacional 

apresentado no livro um dos Parâmetros Curriculares Nacionais, documento 

introdutório, manifestado da seguinte maneira: 

 

[...] faz-se necessária uma proposta educacional que tenha em vista a 

qualidade da formação a ser oferecida a todos os estudantes. O ensino de 

qualidade que a sociedade demanda atualmente expressa-se aqui como a 

possibilidade de o sistema educacional vir a propor uma prática educativa 

adequada às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da 

realidade brasileira, que considere os interesses e as motivações dos alunos e 

garanta as aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, 

críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e 

responsabilidade na sociedade em que vivem (BRASIL, 1997b, p. 27). 

 

Cada vez mais, torna-se evidente a ênfase dada às propostas de práticas 

educativas que se adequam àquilo que é “vivido” pelo aluno, o que faz parte de seu 

entorno, que atenda ás suas motivações no sentido de garantir á formação cidadã. 

Quanto às competências, o relatório Delors (1998, p. 91) ressalta que o pilar aprender a 

conhecer considera fundamental que “[...] cada um aprenda a compreender o mundo 

que o rodeia, pelo menos na medida em que isso lhe é necessário para viver dignamente, 

para desenvolver as suas capacidades profissionais, para comunicar”. Tais preceitos 

denotam traços da vida cotidiana como, pragmatismo, localizacionismo e 

economicismo, os quais, presentes no que prescreve o documento, somam-se ao 

individualismo, impedindo que as formas de agir, pensar e sentir possam objetivar-se na 

perspectiva da emancipação humana. 

                                                           
6
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Com efeito, averiguamos que as determinações das práticas educativas 

hegemônicas contribuem, em grande medida, para a alienação humana, uma vez que 

não permitem a compreensão do real na sua totalidade.  A educação restrita às 

necessidades locais, mantém sua ênfase no cotidiano vivido e, o que é mais sério: 

resguarda em seus propósitos uma educação para atender ao mercado de trabalho 

explorador. Nesse sentido, Mészáros (2006, p. 184) afirma que 

 

[...] As necessidades que se desenvolvem nessas condições são aquelas que 

correspondem diretamente ao imediatismo da utilidade privada. O resultado 

geral é o empobrecimento humano em escala maciça, correndo paralelamente 

ao enriquecimento material do indivíduo isolado. 

 

A maioria dos homens fica a mercê do conhecimento mínimo e limitado, de 

modo a atender as necessidades utilitárias e imediatas do próprio mercado capitalista. 

Nesse sentido, apenas uma pequena parte da sociedade, detentora dos bens materiais, 

tem efetivamente acesso aos conhecimentos do que de mais importante foi produzido 

pelo homem em sua démarche histórica. 

De acordo com o que foi sobrescrito, o Relatório para a UNESCO da Comissão 

Internacional sobre Educação para o século XXI, mais conhecido como Relatório 

Delors, influenciou a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais, norteando a 

Educação Brasileira em várias áreas do conhecimento. O volume seis deste documento, 

intitulado Arte, considera que “[...] a área que trata da educação escolar em artes tem 

um percurso relativamente recente e coincide com as transformações educacionais que 

caracterizaram o século XX em várias partes do mundo” (BRASIL, 1997a, p. 21). 

As transformações educacionais referidas no documento coadunam com a ordem 

de produção capitalista, com o interesse em atender às necessidades de mercado em 

detrimento de uma formação efetivamente integral, própria do gênero humano. Dessa 

maneira, corroboramos com Lukács (1965b, p.21), ao assegurar que 

 

[...] A hostilidade da ordem de produção capitalista à arte se manifesta 

igualmente na divisão capitalista do trabalho. Um maior desenvolvimento na 

compreensão deste aspecto do tema nos remeteria, ainda uma vez, ao estudo 

da economia como uma totalidade. Do ponto de vista do nosso problema, 

vamos nos contentar em fixar aqui um só princípio, que será, novamente, o 

princípio do humanismo, o princípio que a luta emancipadora do proletariado 

herdou dos grandes movimentos democráticos e revolucionários precedentes 

(herança elevada a um plano qualitativamente superior): a reivindicação de 

um desenvolvimento harmônico e integral para o homem. A hostilidade à arte 

e à cultura, própria do sistema capitalista, comporta, ao contrário, o 

fracionamento da totalidade concreta em especializações abstratas. 
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O esteta húngaro aborda a questão da economia para explicar o processo de 

hostilidade do sistema capitalista a respeito da arte, e antes que possam apontá-lo como 

determinista, ou que não há lugar para a subjetividade na ontologia marxiano-

lukacsiana, recorremos a Mészáros (2006, p. 174), ao defender que as reflexões estéticas 

ocupam um lugar muito importante na teoria marxista, a qual revela que para 

compreender a concepção econômica é imprescindível entender as questões estéticas e 

vice-versa. Nas palavras do autor, 

 

[...] assim como não é possível apreciar o pensamento econômico de Marx 

ignorando suas opiniões sobre a arte, é igualmente impossível compreender o 

significado de seus enunciados sobre as questões estéticas sem levar em 

conta as suas interligações econômicas. Trata-se, porém, de interligações e 

não de determinações mecânicas unilaterais. A estrutura de referência comum 

é o homem como um ser natural que é ativo a fim de satisfazer suas 

necessidades, não apenas econômica mas também artisticamente. 

(MÉSZÁROS, 2006, p.174). 

 

Ainda sobre a questão de mercado, retomamos os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, os quais buscam associar a arte ao desenvolvimento profissional, tendo, a 

estilhaçada cidadania como horizonte último da sociabilidade: 

 

A arte também está presente na sociedade em profissões que são exercidas 

nos mais diferentes ramos de atividades; o conhecimento em artes é 

necessário no mundo do trabalho e faz parte do desenvolvimento profissional 

dos cidadãos (BRASIL, 1997a, p. 20).  

 

Compreendemos, a partir dos pressupostos dados pelo documento, que a arte 

aliada ao trabalho na sociabilidade capitalista tende a servir-se da proposta educacional 

para empregar os valores do próprio capital. Para tanto, utilizam um discurso que 

propõe manter a sociedade com o gozo de seus direitos sociais e políticos, próprio do 

que é direito do cidadão. Entretanto, as políticas sociais empreendidas na sociabilidade 

do capital encontram seus limites na relação entre exploradores e explorados, tornando-

se estéreis e vazias de sentido. Com efeito, em sua base, a relação antagônica capital-

trabalho que norteia políticas públicas na sociabilidade do capital atende objetivamente 

às demandas do mundo do trabalho capitalista, por conseguinte o conhecimento ou a 

prática artística que este sistema torna acessível, embora em dimensões limítrofes, tem 

como desfecho a reprodução do próprio capital atendendo prioritariamente ao mercado 

de trabalho. 
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Amparados nos estudos marxiano-lukacsianos, acerca da arte e do trabalho, 

apresentamos a seguinte contribuição sobre a arte como atividade de criação: 

 

[...] a função criadora do sujeito se manifesta, por conseguinte, no fato de que 

o homem se cria a si mesmo, se transforma êle mesmo em homem, por 

intermédio do seu trabalho, cujas características, possibilidades, grau de 

desenvolvimento, etc., são, certamente, determinados pelas circunstâncias 

objetivas, naturais ou sociais. Este modo de conceber a evolução histórica 

está presente em toda a visão marxista da sociedade e, também, na estética 

marxista (LUKÁCS, 1965b, p. 15). 

 

Reconhecemos com Marx e Lukács que, em última instância, é a existência que 

determina a consciência, não o inverso como está proposto pelos documentos referidos, 

cuja ênfase recai no subjetivismo, como se a subjetividade fosse divorciada da 

objetividade, ferindo, desse modo, a concepção de totalidade que integra o ser social. 

Para Lukács (1965b, p. 29), 

 

A verdadeira arte visa o maior aprofundamento e a máxima compreensão. 

Visa captar a vida na sua totalidade onicompreensiva. Quer dizer: ela, a 

verdadeira arte, aprofunda-se sempre na busca daqueles momentos mais 

essenciais que se acham ocultos sob a capa dos fenômenos; mas não 

representa êsses momentos essenciais de maneira abstrata, fazendo abstração 

dos fenômenos e contrapondo-se àqueles, e sim apreende exatamente aquêle 

processo dialético vital pelo qual a essência se transforma em fenômeno, se 

revela no fenômeno, fixando, também, aquêle aspecto do mesmo processo 

segundo o qual o fenômeno manifesta, na sua mobilidade, a sua própria 

essência.  

 

Para ilustrar a discussão, assinalamos a maneira equivocada pela qual os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte se referem à forma artística, uma vez que 

tais documentos consideram que a arte não se constitui pelas leis da lógica objetiva, mas 

pelo domínio do imaginário lógico idealisticamente transcendente. Nesse sentido 

trazemos a passagem em destaque nas referidas diretrizes curriculares: 

 

[...] conhecimento artístico não tem como objetivo compreender e definir leis 

gerais que expliquem por que as coisas são como são. [...] O artista faz com 

que dois e dois possam ser cinco, uma árvore possa ser azul, uma tartaruga 

possa voar. A arte não representa ou reflete a realidade, ela é realidade 

percebida de outro ponto de vista (BRASIL, 1997a, p. 37). 

 

Para tratar da arte como reflexo da realidade, nos apoiamos mais uma vez no 

pensamento do filósofo húngaro, o qual discorre sobre a categoria do reflexo como 

forma objetiva da realidade. A arte, para Lukács (1970, p. 170), deve estar 
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decisivamente atrelada ao sensível humanizado e objetivado e não contraposta a 

realidade. O autor descreve que 

 

Devemos aqui estudar a forma estética em seu modo genuíno e original de 

manifestação, tal como podemos encontrá-la sobretudo na obra de arte, 

enquanto objetivação do reflexo estético da realidade, no processo criador e 

no comportamento estético-receptivo em face da arte. É evidente que a forma 

artística - precisamente quando tem importância estética - é a forma 

específica e peculiar daquela determinada matéria que constitui o conteúdo 

de uma dada obra. [...], os traços e momentos da realidade artìsticamente 

refletida que se tornam elementos construtivos da obra e o papel concreto que 

desempenham nesta construção. 

 

Lukács (1965a) ressalta ainda, que a arte travada sob o capitalismo, tende a 

degenerar-se cada vez mais. Nas palavras do autor: 

 

[...] desvario e insensibilidade são sintomas psicológicos mais generalizados 

da adaptação à terrível inumanidade do capitalismo moribundo; é isto o que 

os interesses de classe da burguesia pedem à arte. A estéril ebriedade não é 

apenas um fenômeno complementar à obtusidade da adaptação, mas reforça-

lhe os aspectos piores (LUKÁCS, 1965a, p.279). 

 

Vale ressaltar, que as circunstâncias objetivas, postas pela sociabilidade 

capitalista na contemporaneidade, trazem como pano de fundo a flexibilidade, 

determinando que é necessário estar atento às mudanças de acordo com os ditames 

vigentes, “[...] é preciso mudar referências a cada momento, ser flexível. Isso quer dizer 

que criar e conhecer são indissociáveis e a flexibilidade é condição fundamental para 

aprender” (BRASIL, 1997a, p. 21). Desse modo, o que temos são novas decisões 

impostas pela forma social do capital. Freres (2008) traz o conceito de flexibilidade, 

além de empregabilidade, criatividade e produtividade, assinalando que o indivíduo para 

se manter no mercado de trabalho precisa atender a essas especificidades. De acordo 

com a autora, 

 

[...] o conceito de empregabilidade volta à questão das características 

individuais para a colocação dos trabalhadores no mercado de trabalho. De 

acordo com esse conceito, o trabalhador deve desenvolver a criatividade e a 

responsabilidade para conseguir um emprego ou manter-se nele. [...], esse 

novo tipo de trabalhador deve adquirir capacidade de empregabilidade para 

vender sua força de trabalho num mercado extremamente competitivo, 

tornando-se empresário de si mesmo, ou seja, flexível, capaz de colocar-se e 

recolocar-se num emprego, independente da competição entre indivíduos por 

uma vaga no mercado de trabalho (FRERES, 2008, p.65). 
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O cenário que temos é uma economia na base da (de) formação humana em 

todos os aspectos, tanto objetivos, quanto subjetivos. Freres (2008, p. 87) assevera, 

ainda, que “[...] Esse contexto passou a exigir outro tipo de formação para o trabalhador, 

que atendesse às necessidades do processo produtivo, atrelando a educação ao 

desenvolvimento econômico e social”. 

Outro ponto que destacamos para análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

refere-se a relação entre educação e formação humana. Os documentos em foco 

apregoam que “[...] o ensino e a aprendizagem de conteúdos colaboram para a formação 

do cidadão, buscando igualdade de participação e compreensão sobre a produção 

nacional e internacional de arte” (BRASIL, 1997a, p. 55). A partir desse ponto, 

questionamos, baseados em Tonet (2007), o que significa formar para a cidadania na 

sociabilidade do capital, na qual somos apenas formalmente e não efetivamente livres e 

iguais?  

A idéia de formação humana integral que a sociedade do capital apresenta é a de 

que o trabalho é a atividade principal dessa formação. No entanto, no sistema de 

produção capitalista, as formas de organização do trabalho e da produção são como que 

negadas ao trabalhador, pois elas priorizam a acumulação de capital em detrimento da 

satisfação das necessidades humanas. Trata-se, portanto, de um trabalho nada 

potencializador das atividades do homem e de uma formação que se dá de maneira 

aligeirada e fragmentada. Tonet (2007, p.77) afirma que  

 

[...] Como o caráter de mercadoria da força de trabalho não é questionado, 

antes é tomado como algo natural, então essa parte da preparação “integral” 

nada mais é do que a transformação do ser humano em mercadoria apta a 

atender os interesses da reprodução do capital. 

 

Ademais, Tonet (2007) afirma que quanto menos cada um expressar a sua 

formação integral (moral, artística, cultural, intelectual), tanto maior será a sua 

alienação. Nessa sociabilidade, o ser humano tende a permanecer reduzido à sua vida 

animal, limitando-se à satisfação de suas necessidades básicas de sobrevivência e 

aceitando tal fato como natural. Nesse sentido, o homem é incapaz de possuir uma 

sensibilidade estética, há um processo de desumanização dos sentidos. 

Entendemos que uma formação efetivamente integral deve contemplar 

elementos da vida cotidiana, no entanto, para que o homem possa vir a tornar-se homem 

do homem, é fundamental que as objetivações humano-genéricas, ou seja, da vida não-
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cotidiana, sejam elementos basilares do processo educativo. Ocorre que a concepção de 

cidadania presente na sociabilidade contemporânea, uma vez que não é perspectivada na 

emancipação humana oriunda da formação humana integral, engendra uma inadequada 

articulação entre subjetividade-objetividade intensificando o pragmatismo em 

detrimento da práxis. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, ainda, afirmam que  

 

A aprendizagem artística envolve, portanto, um conjunto de diferentes tipos 

de conhecimentos, que visam à criação de significações, exercitando 

fundamentalmente a constante possibilidade de transformação do ser humano 

(BRASIL, 1997a, p.45).  

 

A partir do exposto, analisamos que o desenvolvimento da aprendizagem 

artística, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, tem o intuito de promover a 

transformação do homem, como se isso fosse possível dentro de um sistema que exclui 

a maior parte do gênero humano. O documento ainda afirma que a Arte tem uma 

importante função a cumprir, qual seja: situar “[...] o fazer artístico como fato e 

necessidade de humanizar o homem histórico, brasileiro, que conhece suas 

características tanto particulares [...]” (BRASIL, 1997a, p. 45). 

O referido documento apresentam-nos a necessidade de humanizar o homem, 

contudo, não temos a possibilidade de pensar na superação de problemas inerentes à 

sociabilidade do capital, uma vez que a lógica capitalista, conduzida por avanços 

tecnológicos, próprio do trabalho humano, possibilita por um lado elevadas condições 

de existência, e por outro lado, privam a maioria de tal benefício. Corroboramos com 

Lukács (1965, p. 22), fundamentado em Marx e Engels, sobre o caráter progressista do 

capitalismo, ao assinalar que  

 

[...] Marx e Engels jamais negaram o caráter progressista do sistema 

capitalista de produção, mas, ao mesmo tempo, desmascararam-lhe 

desapiedadamente os aspectos desumanos. Êles compreenderam claramente, 

e claramente o exprimiram, que sòmente trilhando tal estrada a humanidade 

poderia alcançar as condições materiais básicas para a sua libertação real e 

definitiva, no socialismo. 

 

O que temos, na ordem vigente, é a agudização da mercantilização dos sentidos 

e dos significados, e, por conseguinte a agudização da mercantilização da arte. Para 

Lukács (1965a, p. 265), “[...] À medida que a economia mercantil vai se generalizando, 

todos os bens de cultura também se tornam mercadorias, e os seus produtores, 

especialistas submetidos à divisão capitalista do trabalho”. Gonçalves (2009), apoiando-
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se em Leontiev, denuncia a mercantilização dos sentidos e significados, candente na 

sociabilidade do capital, reconhecendo que 

 

A transformação sofrida na estrutura interna da consciência ocorre a partir da 

divisão social do trabalho em que a maioria dos produtores separa-se dos 

meios de produção, e as relações entre os homens transformam-se cada vez 

mais em relações de coisas que se separam, se alienam do próprio homem. 

Assim, a atividade humana deixa de ser para o homem o que ela é de fato. A 

alienação passa a determinar a formação do homem e as condições concretas 

de sua existência que, pautadas na desumanização, acaba por descaracterizar 

o homem como ser social. 

 

A autora esclarece que a divisão social do trabalho implica na descaracterização 

desta atividade como fundamento ontológico do ser social, confirmando um 

estranhamento geral: entre o homem e os meios de produção, entre o homem e a 

natureza e por fim entre o homem e o próprio homem. Como afirma Marx (2004, p. 85, 

grifos do autor) “o homem estar estranhado do produto de seu trabalho, de sua atividade 

vital e de seu ser genérico é o estranhamento do homem pelo [próprio] homem”. 

Contudo, não podemos esquecer, como assegura Gonçalves (2009), 

 

[...] que este modo de produção, não é absoluto, nem eterno, mesmo que a 

relação antagônica entre capital e trabalho produza, por conseguinte, 

antagonismos entre as significações e os sentidos do trabalho no mundo dos 

homens; ou ainda que a crise na estrutural do capital atinja frontalmente o ser 

social provocando rupturas na relação entre subjetividade e objetividade, 

intensificando a complexidade, a fragmentação e a heterogeneidade da classe 

trabalhadora. Daí depreendermos que diante do caráter destrutivo e 

irrefreável do capital, contraditoriamente está posta diante de nós a tarefa de 

reunirmos todos os esforços com vistas à construção de um novo homem, e 

de uma nova sociedade, livre da exploração e voltada para finalidades 

assentes ao gênero humano. 

 

Destarte, como afirma Lukács (1978, p. 16), apenas quando o trabalho de fato 

for dominado pela humanidade e quando houver sido eliminado todo e qualquer tipo de 

exploração, quando não mais houver a propriedade privada, nas palavras do autor, “[...] 

só então terá sido aberto o caminho social da atividade humana como fim autônomo”. O 

filósofo húngaro elucida que “abrir o caminho” significa criar condições e 

possibilidades para o livre emprego de si, frutos da própria atividade humana. 

Compreendemos, assim, que a situação em que nos encontramos pode ser revertida, de 

modo que possamos nos encontrar em outro patamar, o qual rompe radicalmente com 

essa forma de sociabilidade.  
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2. O processo de humanização dos sentidos presente na ontologia marxiana-

lukacsiana  

 

O mundo dos homens é marcado por uma série de complexidades desenvolvidas 

durante o decurso da história. Por meio do trabalho, e paralelamente a ele, originam-se 

os demais complexos: linguagem, arte, educação, por exemplo, ligados à organização da 

vida. De acordo com Lukács (1978), podemos constatar um salto entre uma forma mais 

simples e o início de uma forma mais complexa, pois é através desse salto que se 

aprimora uma nova forma de ser.  

O salto anunciado por Lukács (apud Lessa, 1996, p. 16) compreende as esferas 

ontológicas, a existência de três representações singulares que caracterizam a 

processualidade histórica do homem, quais sejam:  

 

[...] a inorgânica, cuja essência é o incessante tornar-se outro mineral; a 

esfera biológica, cuja essência é o repor o mesmo da reprodução da vida; e o 

ser social, que se particulariza pela incessante produção do novo [...]. 

 

Deste modo, o homem é um ser social na medida em que tudo de humano nele 

existente resulta da vida em sociedade, ou seja, do contexto cultural que vem sendo 

criado pelos homens em sua prática. A passagem da esfera orgânica à condição humana 

constitui um longo processo, estimulado basicamente pela fabricação de instrumentos 

engendrada pelo trabalho e através da vida em sociedade. 

Para Engels (2004), o trabalho criou o homem e toda riqueza humana que 

decorre dele. Um marco importante no processo de evolução física e intelectual do 

homem, desde a sua origem animal até o estágio de desenvolvimento atual, foi a 

necessidade de uso das mãos por um grupo de macacos antropomorfos 

excepcionalmente desenvolvidos. Inicialmente, utilizavam as mãos para se pendurar em 

árvores; gradativamente, foram deixando de utilizar as mãos para caminhar no chão e 

começaram a se tornar cada vez mais eretos, estabelecendo uma divisão das atividades 

para as quais utilizavam especificamente os pés e as mãos, mas para esses a posição de 

se erguer não vai além de uma mera circunstância. 

A mão do homem, no que concerne às suas funções, foi aprimorada durante 

milhares de anos, possibilitando ao homem adquirir novas habilidades a partir de novas 

necessidades e possibilidades proporcionadas pelo trabalho. A mão, além da função de 

órgão humano, teve e continua tendo o papel de produto do trabalho, através do qual se 
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dá o aprimoramento das diversas atividades do homem durante todo o andamento da 

história humana, possibilitando, segundo Engels (2004) admiráveis criações no campo 

das artes plásticas, como as pinturas de Rafael e as esculturas de Thorwaldsen ou pelas 

mãos de Nicollò Paganini, cujas produções servem de inspiração a proeminentes 

violinistas. Desse modo, reafirmamos nossa posição citando Engels (2004, p. 16): 

 

[...] a mão não é apenas o órgão do trabalho; é também produto dele. 

Unicamente pelo trabalho, pela adaptação a novas e novas funções, pela 

transmissão hereditária do aperfeiçoamento especial assim adquirido pelos 

músculos e ligamentos e, num período mais amplo, [...] foi que a mão do 

homem atingiu esse grau de perfeição que pôde dar vida, como por artes de 

magia, aos quadros de Rafael, às estátuas de Thorwaldsen e à música de 

Paganini. 

 

Compreendemos que é através do trabalho que o processo de humanização e 

aperfeiçoamento dos sentidos se desenvolvem e são estabelecidos. Para Lukács (1979, 

p. 87), “[...] o trabalho é antes de mais nada, em termos genéticos, o ponto de partida da 

humanização do homem, do refinamento das suas faculdades, processo do qual não se 

deve esquecer o domínio sobre si mesmo”.  

Marx (2004, p.109) já assinalara que é pelo resultado da progressão humana, 

orientado pelo trabalho, que tanto os sentidos, quanto os objetos criados se tornam 

apropriados ao homem, tornando-se, assim, formas sociais. É o que constatamos na 

passagem: “[...] O olho se tornou olho humano, da mesma forma como o seu objeto se 

tornou um objeto social, humano, proveniente do homem para o homem.” Nesse 

sentido, Vázquez (1968, p. 84) aponta que 

 

[...] a humanização dos sentidos é correlativa da humanização do objeto. Os 

sentidos humanos se afirmam como tais mediante sua relação com os objetos 

humanos ou humanizados correspondentes. [...] Há uma correlação entre o 

caráter humano do sentido e o sentido humano do objeto. 

 

Tanto o processo de formação dos sentidos, quanto à criação dos objetos se dão 

de maneira contígua, ambos são produtos do desenvolvimento histórico-social do 

homem. Os sentidos humanos tiveram que humanizar-se. Nas palavras de Vázquez 

(1968, p. 83), “[...] os sentidos deixam de ser meramente naturais, biológicos, para se 

tornarem humanos”.   

Destarte, é pelo processo de humanização dos sentidos e dos objetos constituídos 

pela atividade e pela reciprocidade entre esses que há a possibilidade de enriquecimento 
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do gênero humano. Todavia, isso só é provável na medida em que o homem desenvolve 

a capacidade necessária à percepção do objeto, no campo objetivo e subjetivo. Isso quer 

dizer que, segundo Marx (2004, p. 110), 

 

[...] (é) apenas pela riqueza objetivamente desdobrada da essência humana 

que a riqueza da sensibilidade humana subjetiva, que um ouvido musical, um 

olho para a beleza da forma, em suma as fruições humanas todas se tornam 

sentidos capazes, sentidos que se confirmam como forças essenciais 

humanas, em parte recém cultivados, em parte recém engendrados. Pois não 

só os cinco sentidos, mas também os assim chamados sentidos espirituais, os 

sentidos práticos (vontade, amor etc.), numa palavra o sentido humano, a 

humanidade dos sentidos, vem a ser primeiramente pela existência do seu 

objeto, pela natureza humanizada. A formação dos sentidos é um trabalho de 

toda a história do mundo até aqui. 

 

De acordo com Marx e Engels (2007, p. 33), “[...] o primeiro ato histórico é, 

pois, a produção dos meios para satisfação dessas necessidades”. Deste modo, ao 

produzir carecimentos, atendendo necessidades e abrindo novas possibilidades e novas 

necessidades, o ato do trabalho tem seu resultado provável antecipadamente elaborado 

na consciência, o que Lukács chama de prévia-ideação
7
. 

O início de uma etapa superior ocorrida no desenvolvimento do psiquismo, 

segundo Leontiev (2004, p. 75) é a “passagem à consciência”, que vai diferenciar como 

a imagem da realidade não se confunde com o que é vivido pelo sujeito, através do 

reflexo. Queremos assinalar, mais uma vez, que essa elevação do psiquismo se deve ao 

trabalho, pois o advento e desenvolvimento desse foi “[...] condição primeira e 

fundamental da existência do homem. Precisamente a partir do trabalho como 

protoforma da atividade humana, ocorre [...] a transformação e hominização do cérebro, 

dos órgãos de atividade externa e dos órgãos do sentido”. 

Através de tais transformações ocorridas no andamento da história da 

humanidade, pelo processo de objetivação, foi permitido ao homem obter a consciência 

das propriedades do objeto, bem como por meio do manuseio do instrumento, o homem 

tem a consciência do fim do seu trabalho.  

Entretanto, o trabalho como é posto na sociedade capitalista se dá de maneira 

alienada, já que o trabalho é exterior ao homem, não o pertence, concerne ao outro. 

Leontiev (2004, p. 128), em suas elaborações sobre as transformações da consciência, 

assinala que: 

                                                           
7
 Segundo Lessa e Tonet (2008), a prévia-ideação é uma antecipação na consciência do resultado 

provável de cada alternativa que possibilita as pessoas escolherem aquela que avaliam como a melhor, 

sendo esta levada a prática. 
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A primeira transformação da consciência, engendrada pelo desenvolvimento 

da divisão do trabalho, constituiu, portanto, no isolamento da atividade 

intelectual teórica. [...] A segunda transformação da consciência, a mais 

importante, é, como vimos, a mudança de estrutura interna. Ela revela-se de 

maneira evidente nas condições da sociedade de classes desenvolvidas. A 

grande massa dos produtores separou-se dos meios de produção e as relações 

entre os homens transformaram-se cada vez mais em puras relações entre as 

coisas que se separam (“se alienam”) do próprio homem. 

 

Contudo, para a superação do trabalho explorado se faz necessário outro tipo de 

sociabilidade, a qual permita uma nova forma de trabalho em que cada um dê sua 

contribuição, coletiva e consciente, onde os indivíduos possam gozar do tempo 

necessários às atividades propriamente humanas, tendo pleno acesso ao conhecimento 

universal, com vistas a tornarem-se, participantes efetivos do gênero humano. 

 

 

3. Considerações finais 

 

A análise aqui apresentada, parte do entendimento de que, nos marcos da 

sociedade capitalista, o homem sofre continuamente com a negação da faculdade do 

sentir, enfrentando diuturnamente impedimentos objetivos à consecução de uma vida 

plena de sentido. Por mais que os sentidos humanos tenham sido aperfeiçoados, com o 

decurso da história humana, sabemos que na sociabilidade cindida em classes, o homem 

é cada vez mais explorado, o sentido humano torna-se se para ele apático, fadado à 

negação da faculdade do sentir.  

Entendemos por conhecimento universal aquele construído historicamente na 

sua forma mais evoluída que o gênero humano já produziu, por conseguinte, este 

deveria ser socializado a todos. No entanto, no contexto da sociedade capitalista o 

desenvolvimento humano encontra-se subordinado ás forças econômicas, as quais 

priorizam a acumulação do capital em detrimento da aquisição do conhecimento 

histórico cultural produzido pela humanidade. 

Ao analisarmos o ensino da arte na educação brasileira contemporânea, 

buscamos evidenciar os rebatimentos da crise estrutural do capital na formação humana, 

e assinalamos que não há possibilidades para a realização de uma formação humana 

integral sob a forma capitalista, cuja lógica de exploração nega o acesso da maioria 

dominada, oferecendo o mínimo, atendendo desse modo, ao próprio benefício do 

capital. 
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