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A ARTE E A FORMAÇÃO HUMANA: 

IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO 
DE LITERATURA

Nathalia Botura de Paula Ferreira1

A arte é o homem acrescentado à natureza, 
é o homem acrescentado à realidade, à verdade, 
mas com um significado, com uma concepção, com 
um caráter, que o artista ressalta, e aos quais dá 
expressão, resgata, distingue, liberta e ilumina.

(Van Gogh, 2008, p.38-9)

O propósito deste texto é, em um primeiro momento, a compreen-
são do elemento essencial e ativo que repousa na gênese histórica da 
arte, para que, em um segundo momento, possamos compreender 
seus desdobramentos na educação e traçar alguns norteadores para 
o ensino de literatura.

Para tanto, faremos uso do legado estético de George Lukács, 
filósofo húngaro marxista, e do psicólogo soviético L. S. Vigotski, 
também seguidor do materialismo histórico dialético. 

 1 Graduada em Ciências Sociais e Letras, doutoranda do Programa de Pós-Gra-
duação em Educação Escolar da Universidade Estadual Paulista (Unesp), 
campus de Araraquara, com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (Fapesp). É membro do Grupo de Pesquisa “Estudos marxistas 
em educação”.
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O trabalho para Marx é a categoria que define o ser social.  Assim 
sendo, se compreendido em sua raiz histórica e material, o trabalho 
nos permite obter uma concepção de homem como ser que tem a 
necessidade de produzir os seus próprios meios de existência, seja 
ela material ou simbólica.  

Destarte, a categoria de trabalho para o gênero humano é a de-
monstração máxima de sua condição ontológica inalienável. Por 
isso, tal categoria carece de uma análise bastante criteriosa e cuidada 
para que não incorramos em aplicações indevidas ou inadvertidas a 
qualquer tema em questão. O homem relaciona-se com a natureza 
por meio do trabalho em uma relação dialética, posto que a ativi-
dade do trabalho que imprime sobre a natureza, além de modificar 
a própria natureza, modifica a ele próprio: “atuando assim sobre o 
mundo exterior” e, simultaneamente, modificando a sua própria 
natureza.

Nesse sentido, tratar das formas abstratas do reflexo artístico 
pressupõe também a compreensão da gênese do trabalho e das formas 
de consciência dele advindas. O homem complexificou sua atividade 
de trabalho ao longo do processo de seu desenvolvimento até que 
ela viesse a ganhar características específicas, particularidades de 
uma atividade essencialmente estética. Sabemos, pois, que a relação 
sujeito-objeto iniciou-se com base na vida ma terial dos homens, isto 
é, no trabalho, a atividade prática que separou o ho mem da natureza, 
que a transformou em objeto da atividade própria humana e, por 
efeito, fez do homem um sujeito. O trabalho é a forma primeira 
de relacionamento entre o homem e o mundo circundante. Ele é o 
alicerce, a fundação das diferentes formas de consciência, ou reflexo 
da vida material.

O trabalho implica necessariamente um reflexo correspondente 
do mundo concreto exterior. Essa premissa é a comprovação da 
prioridade do ser sobre a consciência. Em outras palavras, a ideia não 
se antepõe ao ser, a ideia de mundo não preexiste ao mundo factual, 
à realidade objetiva e concreta. Contudo, a consciência humana vai 
gradualmente atuando sobre o ser, submetendo este aos objetivos da 
ação previamente estabelecidos pela consciência. 
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Daí surge uma das concepções categoriais mais representativas 
do marxismo: a teleologia humana. Os objetivos estabelecidos pela 
consciência dirigem a atividade humana e essa faz a mediação entre 
o plano objetivo e o subjetivo, entre a causalidade e a teleologia, entre 
a necessidade e a liberdade.  Lembremo-nos da famosa passagem de 
O capital na qual Marx compara a atividade da abelha instintiva e 
irrefletida com o trabalho do arquiteto, guiado por uma antecipação 
mental do resultado pretendido e da atividade de construção da casa. 
Lukács (1966-1967), em sua obra enciclopédica Estética – obra que 
se esforçou para sistematizar e solidificar um pensamento estético 
marxista –, defendeu a radical historicidade tanto da criação artística 
quanto de sua recepção. O esforço de compreensão entre esses dois 
polos o acompanhou durante toda a sua jornada. Seu objetivo era 
compreender as origens, a gênese do reflexo artístico construído no 
bojo do processo de humanização.

Ainda que não houvesse em Marx um pensamento estético articu-
lado, tão somente uma série de aforismos esparsos,2 os alicerces para 
a construção de um sistema estético estavam presentes em sua obra. 
Essa suposição é explicitada ainda nos primeiros ensaios sobre arte 
do pensador e, a partir daí, Lukács busca objetivar um pensamento 
estético marxista sistemático ainda inexistente que se aproximasse 
de sua essência verdadeira.

Em A peculiaridade do estético (ou somente Estética), Lukács 
(1966-1967) visa esclarecer a essência da arte no conjunto das de-
mais objetivações do gênero humano, tendo como premissa a arte 
como fenômeno social de gênese histórica. Esse é o principal mote 
de oposição a Kant, expoente da corrente transcedentalista no campo 

 2 Conferir em português Marx & Engels (1986). Há também uma outra obra as-
sinada por Carlo Salinari que se preocupa em analisar o fenômeno artístico à luz 
dos princípios gerais da teoria marxista por meio de uma antologia de excertos 
marxianos e engelianos. Essa obra está editada em espanhol: Marx & Engels 
(1975). Existe uma outra suma de passagens cuja tradução é de Eduardo Saló 
editada por uma editora portuguesa: Marx & Engels (1976). Esse compêndio 
português distingue-se da coletânea brasileira por ser mais extenso e por divi-
dir as passagens em diferentes tópicos. Com exceção da coletânea brasileira, 
facilmente disponíveis, os outros dois livros são mais raros.
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da estética.3 No prólogo da obra são apresentadas ideias que, além 
de sintetizar os rumos da investigação, também revelam o método 
estético-ontológico que deita suas raízes no materialismo histórico. 
Lukács declara irrevogável “fidelidade a realidade e fidelidade ao 
marxismo” (ibidem, p.16). A justeza com o referencial marxista é 
anunciada claramente no excerto a seguir: 

Não há uma estética marxista [...] há de se conquistá-la, criá-la, 
inclusive mediante investigações autônomas [...] Mas esse paradoxo 
se dissipa enquanto se considera todo o problema à luz do método 
da dialética materialista [...] os métodos do materialismo histórico 
dialético indicam com claridade quais são os caminhos e como há 
de se reconhecê-los se se quer levar a realidade objetiva ao conceito, 
em sua verdade objetiva e aprofundar a essência de um determinado 
território de acordo com a verdade. Apenas realizando e mantendo, 
mediante a própria investigação, esse método, a orientação desses 
caminhos, se oferece a possibilidade de tropeçar com o buscado, de 
construir corretamente a estética marxista ou, ao menos, de aproxi-
má-la de sua essência verdadeira. (ibidem)4 

 3 Conferir a Crítica do juízo de Emanuel Kant (1974). Obra elaborada em 1790 
na qual Kant se ocupa do julgamento estético. Tendo por base o conceito de 
prazer desinteressado, a beleza estaria na atitude desinteressada do sujeito, em 
relação a qualquer experiência. O belo é aquilo que universalmente agrada que 
não pode ser justificado intelectualmente. O princípio do juízo estético parte 
do sujeito, não do objeto. Contudo, há possibilidade de universalizar o juízo 
subjetivo uma vez que as condições de julgo do belo estariam em todo homem. 
A estética seria o puro juízo ou crítica do gosto. Assim, a universalidade, em 
contraposição à particularidade, dos juízos estéticos reside no fato que todos 
os homens têm a mesma faculdade de julgar. Além disso, a razão também seria 
um atributo idêntico para todos, independentemente do momento histórico, 
da realidade objetiva ou das condições materiais de existência. Trata-se, pois, 
de uma acepção transcedentalista da estética. De acordo com Celso Frederico, 
“A essência da arte é resultado de um longo desenvolvimento histórico, de 
uma necessidade surgida na vida cotidiana e não, como queria Kant, uma das 
faculdades apriorísti cas do espírito humano (atividades cognitiva, prática e 
estética)” (Frederico, 2005, p.94).

 4 São minhas as traduções do espanhol para o português dos excertos retirados 
da Estética de Lukács.
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Sobre a versatilidade filosófica que comporta a Estética, José 
Paulo Netto (1981, p.80) afirma: 

De um lado, o filósofo ultrapassa as barreiras da literatura, objeto 
principal dos seus interesses: na Estética, ele procura determinar 
também a especificidade da música, da escultura, da arquitetura e 
do cinema; de outro, Lukács, para fundamentar a peculiaridade do 
estético, desenvolve formulações que dão conta de diferentes instân-
cias e planos da vida social (pode-se afirmar que a Estética contém 
teorias acerca da cotidianidade, da ciência e da religião). 

Seu ponto de partida é a relação dialética entre a consciência 
humana e a realidade objetiva para analisar a formação do reflexo 
estético. Dessa maneira, Lukács traz à baila manifestações que pode-
ríamos chamar de pré-artísticas. como o ritmo, a simetria-proporção 
e a ornamentística. De acordo com Bela Kiralyfalvi (1975, p.44), 
professor de artes, analista da Estética de Lukács, 

o primeiro estágio na longa história de desenvolvimento da pecu-
liaridade do reflexo artístico consiste no desenvolvimento de certas 
formas abstratas preliminares que não constituem a arte por si só, 
mas transformam-se em componentes essenciais da arte em estágios 
subsequentes. Essas formas abstratas são ritmo, simetria, proporção 
e ornamentística – arte decorativa. (Tradução nossa)

Comecemos nossa análise pelo ritmo, a forma artística abstrata 
mais essencial, posto que é um elemento fundamental na e para a 
existência humana. 

Ele se encontra tanto na natureza como no próprio corpo huma-
no e na vida cotidiana dos homens. Existe uma gama de processos 
rítmicos que integram a natureza: o dia e a noite, as estações, os 
movimentos terrestres, o movimento de asas que possibilita o voo 
dos pássaros. Além desses, existem os ritmos da própria fisiologia 
humana, como a respiração, os batimentos cardíacos. Esse ritmo “na-
tural” também influenciou a esfera do trabalho humano. Lukács diz 



126  LÍGIA MÁRCIA MARTINS • NEWTON DUARTE

que a passagem da esfera natural para a esfera social do ritmo surge 
graças ao trabalho e suas implicações teleológicas: “no trabalho, o 
homem toma um pedaço da natureza, o objeto do trabalho e o arranca 
de sua conexão natural, o submete a um tratamento pelo qual as leis 
naturais se aproveitam teleologicamente numa humana posição de 
fins” (Lukács, 1966-1967, v.1, p.268, tradução nossa).

Por meio do trabalho, o ritmo surge como predicado ontológico 
do ser social. Na verdade, o trabalho e a arte, de maneira geral, se 
cumprem como atividades teleológicas. 

Toando a cadência e dando compasso aos movimentos do tra-
balho, o ritmo remonta suas raízes originais na história do processo 
de hominização e humanização e segue diversificando-se, confor-
me o avanço das relações entre o homem e a natureza. O salto da 
natureza à vida social propiciado pelo trabalho pos sui dimensões 
his tó ri co-universais, pois, por meio dele, o homem se diferencia dos 
demais seres vivos. 

Lukács rejeita a teoria idealista de que ritmo é uma característica 
humana dada a partir de forças superiores, bem como o pressuposto 
aristotélico de A Poética de que a percepção de ritmo é natural para 
o homem. O grau rítmico humano natural é o mesmo de que dispõe 
os animais, e até esse ponto, o ritmo não é univocamente humano. O 
ritmo animal é espontâneo e inato, enquanto ritmo excepcionalmente 
humano é desenvolvido e aperfeiçoado pelo homem por meio da 
prática consciente. As diferentes formas de ritmo entram em nossa 
consciência, como os sons que se originam quando ferramentas en-
tram em contato com os materiais. O ritmo do trabalho torna mais 
eficaz e mais fácil tanto física como psicologicamente, e por esses 
motivos é cultivado como uma sensação de prazer. Nesse ponto, 
porém, ritmo ainda é apenas um elemento da vida cotidiana, e só 
mais tarde, por meio de danças rituais, cantos e música, que também 
são direcionados para necessidades práticas, se tornou uma reflexão 
sobre esses fatores da vida (Kiralyfalvi, 1975).

Ao contrário do que pregavam as teorias estéticas e filosóficas 
idealistas, o ritmo não tem como fundamento nenhuma ori gem mís-
tica. Para Lukács, o fundamento do ritmo estético não é instintivo 
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ou involuntário, ou seja, não é atividade inata. O ritmo é fruto da 
prática dos homens e é socialmente condicionado. O surgimento do 
ritmo para a estética é produto da manifestação da autoconsciência, 
é uma criação humana, uma criação verdadeira e objetiva, e não 
advinda do universo delirante, fantasmal e imagístico da religião. 
Eis o caráter imanentista da arte, tão amplamente difundido pelo 
filósofo marxista húngaro.

O ritmo migrou da natureza para o trabalho (e para o cotidiano) e 
do trabalho para os domínios da arte, conferindo-lhe peculiaridade. A 
autonomia artística do ritmo se deu quando ele passou a existir fora de 
sua manifestação imediata no processo de trabalho, quando deixa de 
ser um momento da vida cotidiana para ser o reflexo desse momento.

É somente no reflexo artístico que o ritmo gera seu fim evocador. 
Ele passa para o mundo simbólico dos homens, intensificando seu 
aspecto consciente e, dessa forma, imprime significado e sentido 
próprios do universo artístico feito pelo homem e para o homem. “Se 
no trabalho o ritmo é um reflexo, na arte, a autonomização destina da 
a evocar sentimentos humanos, a interioridade do homem, produz 
um afastamento do mundo imediato que o trabalho não pode se 
permi tir” (Frederico, 2005, p.105).

Outro pensador marxista que ofereceu grandes contribuições pra 
o campo da psicologia estética foi o psicólogo soviético S. L Vigotski.  
A categoria imprescindível para se entender o legado vigotskiano 
sobre arte é o de catarse psicofísica. Vigotski refaz o percurso dessa 
“necessidade” humana de alta complexidade a partir dos estudos 
de Viessielovski. Segundo esse autor, a canção mais remota e o jogo, 
aliás, nascem no momento em que o homem passa a sentir o impe-
rativo catártico. O canto em coro serviria, portanto, para aliviar por 
meio do ritmo, a tensão muscular durante o trabalho exaustivo exe-
cutado. A partir desse momento surge a tendência rítmica do poema. 
Quando a arte se separa definitivamente do trabalho, os sentimentos 
de angústia e tensão advindos dele passam a ser estimulados dentro 
da própria arte. 

Na poesia, considerada por muitos a arte rítmica da palavra, o 
ritmo ganhou novos contornos e direções. Em um poema seria im-
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possível analisarmos seus elementos constitutivos isoladamente, pois 
todos tecem uma unidade poemática. Mas se quiséssemos buscar um 
elemento essencial, fundamental para a caracterização de um poema, 
de certo culminaríamos no ritmo, a alma do poema. 

Conforme Antonio Candido (2006, p.69), os fragmentos so-
noros estão intimamente ligados e ao mesmo tempo subordinados 
a um todo maior e dominante: o ritmo. O ritmo seria então “uma 
alternância de sonoridades mais fracas e mais fortes, formando uma 
unidade configurada”. 

Para que compreendamos o fenômeno do ritmo devemos admi-
ti-lo como elemento indissociável ao tempo. Candido complementa:

Metaforicamente, podemos falar do ritmo de um quadro; mas 
no sentido próprio, só falamos do ritmo de um movimento. O en-
cadeamento dos sons, a sucessão de gestos possuem ritmos. Por isso 
nos só podemos usar este conceito com precisão nas artes que lhe 
correspondem; música, poesia, dança. Isto, a despeito dos teóricos 
da Antiguidade já utilizarem a palavra ritmo para exprimir a simetria 
das artes plásticas, e a despeito do hábito ter-se enraizado definiti-
vamente na linguagem estética. (ibidem, p.67-8)

Como já explicitado, o ritmo é a alma, o agente do movimento 
sonoro, o norte direcionador de todo significado do ser poema. 
Muitos chegaram à conclusão de que a gênese do ritmo na poesia 
seria tão somente uma tradução nas artes das realidades naturais, 
orgânicas da vida: o batimento cardíaco, a cadência de andar, a respi-
ração .Tomando-se por base apenas essa premissa, o ritmo não teria 
outro argumento de origem além de sua manifestação puramente 
biológica. Como vimos, para Lukács a origem do ritmo estético 
admite mais do que essa explicação. Sua manifestação é, antes de 
tudo, uma manifestação da atividade social humana, o trabalho, já 
que o movimento produtivo é mais eficiente se regulado por uma 
marcha ritmada. Existe, aliás, uma economia notável de esforço e a 
maximização da produtividade quando o trabalho humano coletivo 
é marcado pelo ritmo cadenciado. Basta observarmos a cadência das 
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foices no campo, dos martelos nas linhas de produção, de um grupo 
de homens erguendo uma pedra com a força mecânica de seus pró-
prios braços. Certamente, essas atividades não se efetivariam sem 
coordenação rítmica dos movimentos; o cansaço físico é minimizado 
e a resistência majorada.

Estamos, portanto, diante de duas concepções distintas a respeito 
da origem do ritmo. A primeira delas afirma que ele apenas precede 
a consciência humana, e a segunda, à qual se filia Lukács, afirma 
que ele é produto da atividade social humana, do trabalho, em sua 
essência. 

Se no primeiro caso a concepção de ritmo é transcendente, ou 
seja, possui uma fonte apriorística e natural, no segundo, a natureza 
rítmica no campo da estética possui suas bases na vida social, na 
realidade objetiva.

Não se trata de negarmos as modulações rítmicas existentes na 
natureza. É possível observarmos casos bastante emblemáticos de 
pássaros que cantam ritmada e melodiosamente, o sabiá, o caná-
rio-da-terra, por exemplo. Contudo, o ser humano, aproveitando-
se desse movimento da natureza, transforma-o dialeticamente em 
matéria de arte, transmutando, assim, sua própria natureza, seu 
sentido e especificidade. Trata-se, pois, de admitirmos o ritmo como 
uma realidade objetivamente compreensível da vida social humana, 
existente no trabalho e nas artes:

Quando o homem imprime ritmo à sua palavra, para obter efeito 
estético, está criando um elemento que liga esta palavra ao mundo 
natural e social; está criando para esta palavra uma eficácia equiva-
lente à eficácia que o ritmo pode trazer ao gesto humano produtivo. 
Ritmo é, portanto, elemento essencial à expressão estética nas artes 
da palavra, sobretudo quando se trata de versos... (Candido, 2006, 
p.71-2)

O que discutimos até agora foi o fato de que os elementos naturais 
criam novas conexões graças ao trabalho humano que põe fina lidades 
no mundo exterior. Nesse momento, os elementos apropriados da 
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natureza pelo ser humano (rit mo, simetria-proporção e ornamento) 
são transformados em elementos do mundo das ações humanas 
guiadas por finalidades conscientes. A passagem para os domínios 
da arte, entretanto, só se configura quando o belo se separa de sua 
utilidade imediata e passa a evocar sentimentos humanos. Como no 
trabalho, na ciência e no cotidiano, o reflexo artístico pressupõe uma 
apropriação constante dos elementos que legitimamente compõem 
o mundo exterior objetivado. 

Marx (1989) havia concentrado sua atenção no trabalho como a 
forma básica de atividade que integrava o indivíduo com o gênero 
humano. Nos manuscritos de 1844, o desenvolvimento de formas 
abstratas da consciência humana é descrito como “a riqueza da 
subjetiva sensibilidade humana...”, o ouvido para a música, o olho 
para a beleza da forma, em suma. são capazes de sensibilidades para 
fruição humana, sensibilidades que se manifestam como potencia-
lidades humanas.

Lukács reto ma essa junção por meio da arte, essa forma de atividade 
humana tardia que prolonga, com seus meios próprios, a objetivação 
do ser social no mundo exterior, a declaração da subjetividade humana 
no objeto estético. Lukács conclui que a obra de arte é a “memória 
da humani dade”, registro dos diversos momentos de sua trajetória. 
“Como materialista, Lukács reafirma a anterioridade da maté ria em 
relação à consciência, bem como o caráter de reflexo desta últi ma. 
Mas, na Estética, o esforço para determinar a especificidade da arte 
levou-o a redefinir o papel do reflexo artístico” (Frederico, 2005, 
p.104-5).

Kiralyfalvi (1975, p.45) resume a empreitada estética lukacsiana 
reiterando sua irrevogável pretensão comunista:

A perspectiva ontológica por ele realizada revela a convicção de 
que não existe um grande plano preconcebido para o desenvolvimen-
to do homem, da sociedade, nem um fim para o desenvolvimento, 
há apenas uma direção que é modificável e alterada pelos homens, 
dependendo do seu grau de consciência, incluindo a autoconsciência. 
A direção “alterável” é o comunismo, com a ciência e a arte fornecen-
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do os meios necessários para a expansão da consciência do homem e 
da autoconsciência. O alcance dessa meta, portanto, depende intei-
ramente dos homens. Já que o humanismo de Lukács investe muita 
fé nos homens, a fé que ele verifica a partir de sua leitura da história, 
talvez sua visão marxista sobre o futuro da arte e da sociedade seja 
melhor descrita como otimista e não utópico. (Tradução nossa) 

Vigotski também analisou os efeitos da arte sobre o indivíduo, 
contudo seu campo de investigação é o da psicologia. O grande senti-
mento estético encerra necessariamente uma contradição emocional, 
ou seja, um encadeamento de sentimentos antitéticos cujo resultado 
será, nas palavras de Vigotski (1999, p.270), um “curto-circuito 
interior”. Em suma, a natureza contraditória “subjaz à estrutura de 
toda obra de arte” (ibidem). 

A isso podemos chamar o verdadeiro efeito da obra de arte, e nos 
aproximamos especificamente de um conceito fundamental para 
qualquer análise estética marxista, a categoria de catarse. 

O temário poético de Aristóteles inaugura o conceito de senti-
mento catártico. Em sua primeira acepção, o termo era relacionado 
a uma coesão social bastante cara à sociedade ateniense, bem como a 
uma forma particular de composição: a tragédia. Aristóteles (1973) 
foi o primeiro pensador a escrever um tratado sistematizado sobre 
a arte da palavra intitulado “Poética”. Segundo o filósofo grego, a 
poética é mimesis, abrangendo a poesia épica, a tragédia e a comé-
dia. A mimese visa à recriação e a recriação visa àquilo que pode 
ser. O outro conceito cunhado por Aristóteles é exatamente o de 
catarse – do grego kátharsis – que etimologicamente significa pur-
gação, purificação, descarga que alivia e, ao mesmo tempo, permite 
o registro da experiência. O termo significa, além disso, o efeito 
moral e purificador, de extrema intensidade e violência para com o 
indivíduo; traz à tona os sentimentos de terror e piedade dos espec-
tadores, proporcionando-lhes o alívio, ou purgação de seus próprios 
sentimentos. As considerações acerca da mimesis (traduzido como 
imitação) e katharsis (traduzido por purgação, purificação)  serão as 
peças fundamentais da Poética:
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É, pois, a tragédia imitação de um caráter elevado, completa  
e de certa extensão, em linguagem ornamentada e com as várias 
espécies de ornamento distribuídas pelas diversas partes do drama, 
imitação que se efetua não por narrativa, mas mediante atores, e 
que suscitando o terror e a piedade, tem por efeito a purificação 
destas emoções. (Aristóteles, 1973, p.28)

Segundo Aristóteles, se “a vista das imagens” proporcionar prazer 
e deleite a quem as contempla, não apenas a poesia, mas, sobretudo, 
o fazer poético serão consumados em plenitude.

De acordo com o dicionário de Filosofia Nicola Abbagnano 
(2007, p.137), o termo catarse é de origem médica, significando 
literalmente “purgação”. Platão determina outro significado ao 
conceito. Catarse seria “a discriminação que conserva o melhor e 
rejeita o pior”. Nota-se em Platão uma significação mais moral 
e metafísica, uma vez que designa duas definições. A primeira delas 
seria a “libertação em relação aos prazeres” e a segunda, “a libertação 
da alma em relação ao corpo, no sentido de que a alma se separa ou 
se retira das atividades físicas e realiza, já em vida, a separação total, 
que é a morte”. Aristóteles também fez uso desse termo no sentido 
médico que carrega, em especial, nas obras sobre história natural, 
admitindo-se sua tradução como purgação ou purificação. Contudo, 
ele foi o primeiro a ampliar o conceito a uma dimensão estética “qual 
seja, uma espécie de libertação ou serenidade que a poesia, em par-
ticular, o drama e a música provocam no homem” (ibidem, p.138).

Vigotski (1999, p.269) afirma que dessa palavra enigmática emer-
giram inúmeras interpretações além do conteúdo que lhe conferiu 
Aristóteles:

Entendemos com Lessing, a catarse como efeito moral da tragé-
dia, a “conversão” das paixões em inclinações virtuosas ou, com E. 
Muller, como passagem do desprazer para o prazer, e assim temos a 
interpretação de Bernays, segundo quem essa palavra significa cura 
e purificação no sentido médico, ou a opinião de Zeller, para quem 
a catarse representa tranqüilização da emoção.
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Essa categoria, porém, que ao longo da história admitiu inúmeras 
modulações, possui um significado bastante particular na pedagogia 
histórico-crítica, cuja viga mestra são as obras teóricas de Dermeval 
Saviani.

Para Saviani (2007, p.78), a catarse é conceituada a partir da visão 
gramsciniana “elaboração superior da estrutura em superestrutura 
na consciência dos homens”. Essa elaboração atua sobre a forma 
histórica e social de se pensar, acionando as estruturas psíquicas do 
indivíduo resultantes do processo educativo e não de um princípio 
natural ou inato. Internaliza-se, pois, o conhecimento, os instrumen-
tos culturais, ativos de transformação social.

Para que entendamos o momento da catarse, no cerne da prática 
pedagógica escolar, é necessário, antes de tudo, compreendermos 
o processo de homogeneização. Conforme Duarte (2007, p.61), o 
cotidiano estaria para o polo heterogêneo, enquanto as esferas supe-
riores de objetivação do gênero humano, como a ciência, a filosofia 
e a arte, estariam para o polo homogêneo. A educação escolar tem 
como objetivo formar o indivíduo para a vida social em sua totalida-
de. Para isso, é mister que se utilize das objetivações homogêneas no 
exercício de compreensão da situação social, transcendendo, assim, 
as formulações epiteliais do senso comum. 

Duarte exemplifica as relações entre a consciência individual e 
as objetivações mais elevadas do gênero humano mostrando que a 
ciência da história é necessária à compreensão da condição de per-
tencimento a uma classe social:

 A ciência historiográfica torna-se, assim, o meio homogêneo 
através do qual esse indivíduo busca se relacionar conscientemente 
com sua condição de classe. É claro que trata-se de um exemplo es-
quemático, pois juntamente com essa objetivação genérica para-si, 
normalmente estão presentes também relações com outras objetiva-
ções. No exemplo citado, podem estar presentes também relações 
com valores morais, com objetivações filosóficas e até mesmo com 
objetivações artísticas (quando, por exemplo, uma determinada obra 
de arte contribui para que o indivíduo desfetichize a realidade social 
da qual ele é parte). (ibidem, p.65)
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É preciso que o indivíduo olhe para além do meio social imediato 
no qual se desenvolvem suas atividades cotidianas, ou, nas palavras 
de Duarte, é necessário “tornar-se capaz de se distanciar desse ponto 
de visão e olhar o mundo tomando um ponto de referência externo a 
si próprio” (ibidem, p.68). 

No caso específico da obra de arte, na abordagem de Lukács 
(1989), o indivíduo pode superar uma visão particular e olhar o mun-
do por meio das lentes universais da arte. Esse movimento de supera-
ção da particularidade individual também recai sobre o artista no mo-
mento de formulação e construção do objeto estético: “toda boa arte e 
toda boa literatura também é humanista na medida em que não ape-
nas estuda apaixonadamente o homem, a verdadeira essência de sua 
constituição humana, mas também que, ao mesmo tempo, defende 
apaixonadamente a integridade humana do homem” (ibidem, p.213). 

Deriva-se dessa premissa o conceito de catarse que vai além de 
sua acepção estética, alargando-se às mais variadas áreas de ação do 
homem, inclusive a educação.  O momento catártico se dá quando 
“o processo e homogeneização produz um salto qualitativo na cons-
ciência do indivíduo [...]. Assim a catarse aparece na relação entre 
indivíduo e a obra de arte, entre indivíduo e ciência, entre indivíduo 
e valores morais” (Duarte, 2007, p.70). 

No caso particular da arte, a função catártica diante do objeto 
estético, nas concepções vigotskiana e lukacsiana, é contribuir para 
transformar o arranjo da consciência dos homens, conferindo-lhes 
novas formas de apreensão do real e substância crítica capaz de 
confrontar a sociedade capitalista em sua totalidade. 

A escola, entretanto, instituição cuja especificidade residiria, 
conforme Saviani (1995), na socialização do saber, reserva na atua-
lidade um espaço mínimo para a compreensão da riqueza artística 
da humanidade, e muitas vezes o faz de maneira distorcida.5 A arte 

 5 Note-se que a secundarização do conhecimento artístico na escola atual não 
se faz em favor do conhecimento científico, mas sim em favor de um currículo 
constituído de uma multiplicidade de atividades voltadas para os mais diversos 
e dispersos temas, em geral ligados às necessidades pragmáticas do cotidiano. 
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literária, em especial, sofre efeitos nefastos oriundos do descaso 
perante o universo estético da humanidade.

Na atualidade, grande parte do ensino de literatura abrevia-se 
em um compilado de informações rapidamente consumíveis, tendo 
como finalidade única os exames para ingresso no Ensino Superior. 
A história literária tal qual se apresenta no ambiente escolar acanha 
e abrevia o conteúdo a uma espécie de modelo deformado e “desis-
toricizado” da obra literária. Aprende-se de maneira atrofiada um 
compêndio literário, características meramente descritivas e super-
ficiais de uma determinada postura estética, e justapõe-se a isso o 
manuseio de fichas com resumos das obras literárias. Quase nunca 
o aluno é levado a realizar uma real atividade de leitura da obra lite-
rária, ou seja, exclui-se do ensino de literatura aquilo que justifica a 
própria existência da literatura: a vivência estética do texto literário 
por seus leitores. 

A estética marxista propicia uma compreensão profunda, de 
preocupação com a dignidade humana, de busca da essência e dos 
fenômenos presentes numa obra de arte e que, ao refletir seu tempo, 
se torna patrimônio humano-genérico. Sabemos, todavia, que muito 
pouco foi realizado para construção efetiva de uma educação estética 
de qualidade. 

Para Marx (1989, p.178), “o homem rico é simultaneamente o 
homem necessitado de uma totalidade da manifestação humana da 
vida”. Esse é o ponto de partida para entendermos o processo de 
humanização por meio das artes:

Não só no pensar, por conseguinte, mas com todos os sentidos 
o homem é afirmado no mundo objetivo. Por outro lado, tomado 
subjetivamente: assim como primeiro a música desperta o sentido 
musical do homem, assim como para o ouvido não musical a mais 
bela música não tem nenhum sentido, [não] é objeto, porque o meu 
objeto só pode ser a confirmação de uma das minhas potências es-
senciais, portanto, só pode ser para mim da maneira como a minha 
potência essencial é para si como capacidade subjetiva porque o 
sentido de objeto para mim [...] vai exatamente até o ponto em que 
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vai o meu sentido, é por isso que os sentidos do homem social são 
sentidos outros do que os não-social. (ibidem, p.175)

A formação dos sentidos e das sensibilidades humanas é um pro-
cesso dialético desenvolvido ao longo da história social e subordinado 
às condições objetivas de cada momento histórico.

Dessa maneira, entendemos que a arte, e em seu interior a lite-
ratura, é uma das manifestações da vida humana cuja necessidade 
precisa ser criada nas novas gerações pela escola pública. 

Segundo Lukács, a arte tem a tarefa de nos conduzir a uma rea-
lidade diferente daquela imediatamente observável no cotidiano. 
Nessa imediatidade cotidiana o extrato aparente turva e dissimula 
a verdadeira essência. Ao contrário da experiência cotidiana, a ex-
periência artística nos direciona a uma realidade objetiva, superior 
e precisa. 

A arte, porém, não será elemento constitutivo na realização da 
essência humana se ela não existir como possibilidade produzida pelo 
processo histórico-social objetivo, ou seja, à medida que o ser huma-
no não se apropria dessa possibilidade, ou não quer dela apropriar-se, 
estamos, efetivamente, diante de um processo de alienação. 

Analisando todos esses elementos constitutivos do universo es-
tético lukacsiano, acreditamos que a estética marxista propicia uma 
compreensão profunda, de preocupação com a dignidade humana, 
de busca da essência e dos fenômenos presentes numa obra de arte, 
e que, ao refletir seu tempo, torna-se patrimônio humano-genérico. 
Sabemos, todavia, que muito pouco foi realizado para a construção 
efetiva de uma educação estética de qualidade.  

Nesse sentido, o compromisso que a pedagogia histórico-crítica 
(Saviani, 1995) tem com a educação e com os conteúdos escolares 
coaduna-se com a altura da riqueza cultural humana objetivamen-
te existente e, igualmente, com as premissas estéticas marxistas. 
Como já mencionado, é preciso que o aluno entre em contato com o 
patrimônio literário de mais alto grau de elaboração humana. Essa 
é uma responsabilidade à qual uma educação emancipadora não se 
pode furtar. 
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Sendo assim, a literatura universal deve ser socializada como 
conteúdo indispensável para melhor compreensão da “complexidade 
do mundo e dos seres” como diz Antonio Candido (1995, p.3). 

O que temos observado no ensino de literatura contemporanea-
mente reflete o esvaziamento da especificidade do conteúdo literário. 
As aulas de literatura dissolveram-se em outras disciplinas, perderam 
seu caráter eminentemente estético e, além disso, trabalham com uma 
concepção pós-moderna do conceito de literatura, como notamos 
nas análises dos PCN para o Ensino Médio (Brasil, 2000 e 2006). 

Acreditamos que a verdadeira formação dos sentidos e das sensi-
bilidades humanas, na concepção de Marx, é um processo dialético 
desenvolvido ao longo da história social e subordinado às condições 
objetivas de cada momento histórico. A efetiva formação dos sentidos 
e sensibilidades por meio da vivência estético-literária é, sem dúvida, 
uma via vultosa para emancipação e para liberdade humana. De tal 
modo, entendemos que a arte, e em seu interior a literatura, é uma 
das manifestações da vida humana cuja necessidade precisa ser criada 
nas novas gerações pela escola pública.
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