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RESUMO

O trabalho “Vissungos, os cantos de trabalho na mineração. Estudo aproximativo a partir de categorias da 
estética marxista de Georg Lukács” está desenvolvido em duas frentes principais: numa delas é realizado 
um  estudo  introdutório  da  estética marxista  de  Georg  Lukács,  onde  o  autor  húngaro  desenvolve  um 
amplo conjunto de temas e categorias, desde os fundamentos do ser social, passando pelo trabalho e as 
objetivações humanas, como ciência, arte, filosofia, religião, partindo de uma análise da estrutura da vida 
cotidiana  e  da  relação  do  homem  com  o  mundo  externo.  A  partir  dessas  categorias  é  possível 
compreender a dinâmica das relações sociais e de trabalho na vida cotidiana e na história. Argumenta‐se 
que  há  uma  forte  tendência  na  vida  cotidiana  a  antropomorfização,  ou  seja,  a  explicação  sensível  e 
imediata mais próxima do  sujeito do que dos objetos. Há, neste  sentido, uma projeção da  consciência 
para o mundo, em geral, de forma arbitrária. Contudo, ao acompanhar os argumentos de Lukács, verifica‐
se que as antropomorfizações nem sempre são arbitrárias, como no caso das obras de arte, cuja projeção 
e criação de mundo estão assentadas na terrenalidade do mundo e que se manifesta a partir do reflexo da 
realidade.    Em  outra  frente  principal,  são  estudados  os  vissungos,  que  são  os  cantos  de  trabalho  na 
mineração, coletados pelo mestre da filologia e do folclore Aires da Mata Machado Filho em São João da 
Chapada,  distrito  de  Diamantina,  Minas  Gerais,  no  ano  de  1928,  constituindo‐se  como  verdadeiro 
patrimônio do povo mineiro  e brasileiro. Os  cantos  vissungos nascem da necessidade  subjetiva do  ser 
social na vida cotidiana e durante a atividade do trabalho, para desaguar novamente no cotidiano de vida 
dos escravizados, trabalhadores e garimpeiros da cidade mineira. Dessa forma, foram analisados a cultura, 
a vida cotidiana e o trabalho dos garimpeiros no serviço de mineração, enfatizando‐se os vissungos à  luz 
da estética marxista. Em termos conclusivos, ao cantar a dor, as angústias, os desejos, anseios, e tantos 
outros  sentimentos  que  são  próprios  de  suas  relações  de  trabalho  e  do  seu  cotidiano,  pretendeu‐se 
confirmar que  tanto para os cantadores quanto para os  receptores desses cantos há a possibilidade de 
reviver, momentaneamente,  relações  sociais  e  de  vida  essenciais,  sendo,  dessa  forma, momento  de 
registro, de educação e compreensão da história, configurando assim, um processo de antropomorfização 
desantropomorfizadora, de uma criação de mundo que esclarece o próprio mundo humano. 

 
Palavras‐chave: Estética marxista, Vissungos, Vida cotidiana, Antropomorfização, Desantropomorfização. 
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VISSUNGOS, OS CANTOS DE TRABALHO NA MINERAÇÃO. ESTUDO 

APROXIMATIVO A PARTIR DE CATEGORIAS DA ESTÉTICA MARXISTA DE 

GEORG LUKÁCS1 

Daniely Carvalho Magalhães2 

 

RESUMO 

O trabalho “Vissungos, os cantos de trabalho na mineração. Estudo aproximativo a partir de 

categorias da estética marxista de Georg Lukács” está desenvolvido em duas frentes 

principais: numa delas é realizado um estudo introdutório da estética marxista de Georg 

Lukács, onde o autor húngaro desenvolve um amplo conjunto de temas e categorias, desde os 

fundamentos do ser social, passando pelo trabalho e as objetivações humanas, como ciência, 

arte, filosofia, religião, partindo de uma análise da estrutura da vida cotidiana e da relação do 

homem com o mundo externo. A partir dessas categorias é possível compreender a dinâmica 

das relações sociais e de trabalho na vida cotidiana e na história. Argumenta-se que há uma 

forte tendência na vida cotidiana a antropomorfização, ou seja, a explicação sensível e 

imediata mais próxima do sujeito do que dos objetos. Há, neste sentido, uma projeção da 

consciência para o mundo, em geral, de forma arbitrária. Contudo, ao acompanhar os 

argumentos de Lukács, verifica-se que as antropomorfizações nem sempre são arbitrárias, 

como no caso das obras de arte, cuja projeção e criação de mundo estão assentadas na 

terrenalidade do mundo e que se manifesta a partir do reflexo da realidade.  Em outra frente 

principal, são estudados os vissungos, que são os cantos de trabalho na mineração, coletados 

pelo mestre da filologia e do folclore Aires da Mata Machado Filho em São João da Chapada, 

distrito de Diamantina, Minas Gerais, no ano de 1928, constituindo-se como verdadeiro 

patrimônio do povo mineiro e brasileiro. Os cantos vissungos nascem da necessidade 

subjetiva do ser social na vida cotidiana e durante a atividade do trabalho, para desaguar 

novamente no cotidiano de vida dos escravizados, trabalhadores e garimpeiros da cidade 

mineira. Dessa forma, foram analisados a cultura, a vida cotidiana e o trabalho dos 

garimpeiros no serviço de mineração, enfatizando-se os vissungos à luz da estética marxista. 

                                                            
1 Trabalho de Conclusão de Curso - Serviço Social, orientado pelo professor Me. Marlon da Silva Garcia e 

aprovado pela banca examinadora Dr. André Mayer, Me. Raquel Mascarenhas e Me. Marlon Garcia da Silva. 
2 Bacharel em Serviço Social – UFOP. E-mail para contato: nycmagalhaes@hotmail.com 
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Em termos conclusivos, ao cantar a dor, as angústias, os desejos, anseios, e tantos outros 

sentimentos que são próprios de suas relações de trabalho e do seu cotidiano, pretendeu-se 

confirmar que tanto para os cantadores quanto para os receptores desses cantos há a 

possibilidade de reviver, momentaneamente, relações sociais e de vida essenciais, sendo, 

dessa forma, momento de registro, de educação e compreensão da história, configurando 

assim, um processo de antropomorfização desantropomorfizadora, de uma criação de mundo 

que esclarece o próprio mundo humano. 

Palavras chave: Estética marxista, Vissungos, Vida cotidiana, Antropomorfização, 
Desantropomorfização. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo, a partir dos estudos e da discussão da Estética do filósofo húngaro 

Georg Lukács (1885-1971), importante autor marxista do século XX, pretende contribuir com 

as investigações sobre a natureza e a função social da arte, sua manifestação e função na vida 

do ser social. Como ponto de partida, é analisado a manifestação artística, cultural, social e 

histórica denominada Vissungos, ou Cantos de Trabalho da Mineração, mais precisamente, 

suas expressões no distrito de São João da Chapada, em Diamantina, Minas Gerais. 

A partir da teoria marxista compreende-se que o homem transforma a natureza para 

satisfazer as suas necessidades, e por consequência, transforma continuamente a sociedade em 

que vive. Emerge da relação homem e natureza um novo tipo de ser, o ser social, que de um 

salto qualitativo em relação às formas de ser da natureza orgânica, adquire novas capacidades 

de produção e auto reprodução:  

O surgimento do ser social foi resultado de um processo mensurável numa escala de 
milhares de anos. Através dele, uma espécie natural, sem deixar de participar da 
natureza, transformou-se, através do trabalho em algo diverso da natureza – mas 
essa transformação deveu-se à sua própria atividade, o trabalho: foi mediante o 
trabalho que os membros dessa espécie tornaram-se seres que, a partir de uma base 
natural (seu corpo, suas pulsões, seu metabolismo etc.), desenvolveram 
características e traços que o distinguem da natureza (NETTO; BRAZ, 2012). 

Nessa perspectiva de constituição do ser social, é imprescindível pesquisar o cotidiano 

e a cultura do trabalhador que questiona o contexto social e a dureza de seu trabalho pela 

música, ou que simplesmente canta para tornar o fardo do trabalho mais leve. Essa prática 

esteve muito presente nos trabalhos rurais do século XIX e XX, e são canções compostas e 
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cantadas por escravos, por isso essas cantigas chegam a nós como lamentos, carregadas de 

tristeza, fazendo referência ao trabalho extenuante e degradante, a saudade da terra de origem 

e a cultura africana.  

Em suma, pretende-se sustentar que a arte, especialmente os cantos vissungos, são 

antropomorfizações desantropomorfizadoras. Ou seja, que esta atividade artística, ao 

representar determinado momento da história, é narrada e apresentada de forma poética, 

sensível e humanizada. O indivíduo criador da obra é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto desta, 

e as mediações e emoções presentes na obra fazem parte do cotidiano e do mundo externo 

deste sujeito. Contudo, ao receptor da manifestação artística, a tendência 

desantropomorfizadora faz com que o contato com a obra de arte seja, para além da vivência 

sensível, possibilidade de autoconsciência de gênero humano, de compreender, mesmo que 

minimamente, as determinações histórico-sociais engendradas artisticamente, educando-o 

pelas vias da sensibilidade intensificada. 

 
 
1. ANTROPOMORFIZAÇÃO E DESANTROPOMORFIZAÇÃO NA VIDA 

COTIDIANA, NO TRABALHO, NA CIÊNCIA E NA ARTE 
 

O filósofo húngaro, Georg Lukács, diz na obra Estetica - La Peculiaridad De Lo 

Estetico que com o aparecimento do homem se desenvolvem formas e modos de produção e 

reprodução da vida que diferenciam os homens dos animais, o que pode se verificar pelo 

surgimento de novos tipos de sinais e comunicação do homem com o mundo externo e pela 

forma de percepção do mundo ao seu redor. 

O trabalho, pertencente exclusivamente ao homem, se define na forma em que este se 

relaciona com a natureza para a satisfação de suas necessidades. Conforme ressalta o autor 

húngaro, consiste precisamente em observar, decifrar e utilizar o objeto natural em questão, o 

que “pressupõe certo grau de reflexo correto da realidade objetiva na consciência do homem” 

(LUKÁCS, 1966, p.40). 

 O homem, na atividade do trabalho, ao dominar conscientemente os objetos da 

natureza, engendra a subjetividade para reproduzir idealmente as propriedades e a 

materialidade das coisas. Os objetos, antes naturais ou partes da natureza, tornam-se 

humanizados e parte do cotidiano do homem. Por este motivo, o trabalho é uma atividade 

teleológica, detém finalidade prévia idealmente. Segundo Lukács, “Marx indica antes de tudo 
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que se trata de um processo histórico no qual se produzem transformações qualitativas, tanto 

objetiva quanto subjetivamente” (LUKÁCS, 1966, p.40), no mundo dos homens. 

A evolução da linguagem – e seu mundo conceitual – decorre da necessidade 

crescente do trabalho em nomear os objetos e os processos, favorecendo o processo de 

habituação, assentamento da tradição e promoção da cultura. Essa objetivação, como Pavlov 

destacou, ajuda a demarcar a separação dos homens dos animais e é um complicado sistema 

de mediação pertencente à evolução social. A linguagem implica um processo subjetivo de 

sintetizar a percepção sensível e objetiva do sujeito ao lidar com a imediatez da vida cotidiana 

desenvolvida. “Qualquer que tenha sido a evolução da linguagem, o seguro é que em qualquer 

nível a língua então disponível (palavra, oração, sintaxe, etc.) tem sido tomada como uma 

coisa imediata pelos homens” (LUKÁCS, 1966, p.60). 

O trabalho, categoria fundante do ser social e, posteriormente, a linguagem articulada, 

são consideradas objetivações da vida humana e parte importante da cotidianidade. Lukács 

define vida cotidiana como a esfera onde se desenvolve toda a produção e reprodução social, 

material e espiritual da sociedade. E onde se concentram determinações essenciais, como as 

objetivações do ser social, os fenômenos e os processos, os quais vão impetrar nos homens 

ações espontâneas e imediatas. 

É na vida cotidiana que se torna possível a gênese da arte e da ciência, pois surgem das 

necessidades sociais que se manifestam na vida cotidiana e retornam para a vida cotidiana, 

constituindo, portanto, nesse movimento, uma autonomia relativa. É correto afirmar que há 

uma linguagem própria da vida cotidiana e que juntamente com essas formas de objetivação e 

suas categorias contribuem para o desenvolvimento social e humano através da atuação 

intelectual e material dos homens na elaboração de instrumentos que vão facilitar a descoberta 

e a introdução de mediações no cotidiano e no imediato. Essa atuação refere-se a uma 

inquietação subjetiva do ser social a partir do reflexo do cotidiano que se amplia em 

objetivações. O autor diz que “quando estas atividades alcançam um grau mais alto de 

objetividade, o que ocorre na ciência e na arte, suas leis objetivas determinam o 

comportamento humano a respeito das conformações produzidas por elas mesmas” 

(LUKÁCS, 1966, p.74).  

Lukács afirma que na vida cotidiana as necessidades objetivas e subjetivas do ser 

social impõem aos homens certo distanciamento reflexivo da vida e do pensamento cotidiano 

para uma melhor análise e compreensão da realidade, dos constrangimentos naturais e sociais 
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que desafiam a produção do mundo propriamente humano, sendo isso possível apenas pelos 

meios homogeneizadores, como aqueles que são próprios da arte e da ciência.  Isso significa 

dizer que elas encerram, momentaneamente, com a imediatez e a heterogeneidade próprias da 

cotidianidade. Após esse distanciamento o homem retorna ao cotidiano mais refinado, 

trazendo consigo objetivações, mediações e ramificações mais ricas e elaboradas, que 

desempenharam e desempenham papel importante na evolução da vida humana. As novas 

mediações despertam novas necessidades na vida cotidiana, sendo assim um ciclo de 

desenvolvimento da cultura. O autor afirma ainda que “não podemos nem imaginar nossa 

própria vida cotidiana sem essas objetivações” (LUKÁCS, 1966, p.82). 

 

O homem da vida cotidiana é um homem inteiro, com todos os seus sentidos e forças 

ligados ao mundo externo, e tanto na pré-história da humanidade quanto na sociedade 

burguesa contemporânea, é um homem alienado, comporta-se ativamente e espontaneamente 

a partir da interlocução entre pensamento e ação diante da vinculação imediata entre teoria e 

prática. Este homem é dotado de uma singularidade, pois se percebe crescentemente e se sente 

como um indivíduo único e não como um ser genérico, que faz parte do gênero humano. O 

singular que se percebe e sente como tal, apartado do gênero, é um produto da sociedade 

burguesa. Quando em contato com as objetivações superiores, o indivíduo tem acesso à 

consciência humano-genérica, dessa forma ele pensa e sente para além de si, comporta-se 

como um ser universal - mais humanizado - tornando-se, nos termos de Lukács, homem 

inteiramente-homem.  

Neste processo, o homem inteiramente-homem, ao retornar do distanciamento 

reflexivo à vida cotidiana, volta a ser o homem inteiro, apesar da modificação significativa 

ocorrida. Esse comportamento é essencial para entender o comportamento estético e 

científico, perpassando por duas fortes tendências presentes no homem e na vida cotidiana, a 

antropomorfização e a desantropomorfização. 

 
 
1.1. Desantropomorfização, trabalho e ciência e antropomorfização, religião e arte 
 

Para o autor, a desantropomorfização e a antropomorfização se diferem e se separam 

da seguinte forma, “ou se parte da realidade objetiva, levando para consciência seus 

conteúdos, suas categorias, etc., ou tem lugar uma projeção de dentro para fora, do homem 

para natureza” (LUKÁCS, 1966, p.226/227). 
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A tendência desantropomorfizadora alude ao modo como o homem vai reproduzir 

idealmente os conteúdos da realidade, e, portanto, compreender as propriedades, as formas e a 

materialidade do que já está no mundo e assim operar e transformar a natureza, o que existe 

fora e para além da sua consciência. Isso requer um domínio racional e prático dos métodos, 

da ciência, da produção e da tecnologia, principalmente, no sistema capitalista. Dessa forma, 

o homem ao dominar a práxis social, tornou-se protagonista de sua própria história, o que 

ocasionou um crescente recuo das barreiras naturais e um maior avanço da sociabilidade.  

A desantropomorfização, em termos gerais, tem relação direta com o domínio do 

mundo e o desenvolvimento humano, pois nasce do trabalho e, com o evolver histórico, se 

desenvolve pela atividade e pelos meios da ciência. São instrumentos de humanização, que 

enriquecem ao homem, seus domínios teóricos e práticos do mundo. Por outro lado, o 

desenvolvimento do trabalho e da ciência impacta a concepção de mundo dos homens, o que 

se mostra, na história da humanidade, nas disputas entre idealismo e materialismo filosóficos. 

Em suma, no capitalismo, constata-se que a ciência avança nos processos 

desantropomorfizadores direcionados à relação homem-natureza, entretanto, regride e fecha 

as portas para a desantropomorfização, no sentido de negar o entendimento e o 

reconhecimento dos processos sociais. 

Já a antropomorfização possui uma forte tendência de atuação na vida cotidiana, pois, 

explica o comportamento do homem na cotidianidade, a sua subjetividade frente ao 

imediatismo e como o homem entende e suporta os resultados finais do trabalho e da ciência, 

em determinados contextos, quando estes complexos categoriais transformam e esclarecem 

segmentos próprios da vida cotidiana e do universo. Para o autor, 

O conhecimento científico serve simplesmente para superar todas as consequências 
subjetivas imediatas e a priori, para mover os homens a atuarem sobre a base de 
uma consideração objetiva e sem prejuízos dos fatos e das conexões entre eles. Esta 
tendência opera também, como é natural, na vida cotidiana: o choque entre as duas 
atitudes decorre muito frequentemente na consciência humana não como tal choque 
entre a atitude científica e atitude religiosa, mas seu sentido segue sendo, inclusive a 
níveis altos de desenvolvimento, uma divergência real do pensamento cotidiano; 
esse sentido é se o domínio humano da realidade pode ter lugar sobre uma base 
antropomorfizadora, teleologicamente centrada no homem, ou se exige 
necessariamente um afastamento mental a respeito desses momentos (LUKÁCS, 
1966, p.140). 

No amplo conjunto das objetivações humanas, na história, a religião, a magia e os ritos 

estão ligados a imediatez das emoções humanas, pois, ao não dominar conscientemente 

objetos e processos do mundo externo, apela-se para “a presença de alguma força 
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desconhecida por detrás do obstáculo, e assim se produz a tentativa de submeter essa força 

para a atividade humana ou, ao menos influenciar em um sentido favorável” (LUKÁCS, 

1966, p.104). Ou seja, quando não se domina objetivamente, realmente, o homem crê que 

pode dominar o mundo externo subjetivamente, idealmente. 

Lukács descreve que o caráter religioso intensifica a relação imediata entre a teoria e a 

prática na vida cotidiana, principalmente, pelo caráter antropomorfizador de idealizar o 

reflexo da realidade. A religião e também a magia, quando esta possuía papel dominante na 

vida social, suscita no homem uma relação sensível-imediata e enfática com forças 

transcendentes, como no caso, nas palavras de Lukács, da relação com o Homem-Deus, pois 

estão ligadas a sentimentos próprios e pessoais humanos, como a nostalgia, o temor e o 

desejo. 

A mimese em formações sociais mais remotas está fortemente ligada à magia frente à 

objetividade do mundo externo. Nestas situações, o homem recorre para a imitação dos 

fenômenos naturais, de maneira a reproduzi-los magicamente. Dessa forma, procura-se, por 

exemplo, o retorno de uma estação específica, a volta da chuva ou uma boa colheita. O 

filósofo húngaro ressalta que quanto mais elaborado e difícil é o objeto que se deseja alcançar, 

mais coletivizado tem que ser o ritual, que muitas vezes se desenvolve através de danças. 

Nesta tentativa de imitar e reproduzir determinadas objetivações naturais encontra-se a gênese 

da religião.  

Em um nível mais desenvolvido, quando os homens vão dominando prática e 

conscientemente um pouco mais a realidade e os processos do mundo objetivo, Frazer indica 

que “o homem compreende mais claramente a infinitude da natureza e sua própria pequenez e 

impotência diante dela” (LUKÁCS apud FRAZER, 1966, p. 117) e Lukács ressalta que: 

Ao mesmo tempo aumenta a fé no poder das forças que, segundo suas ideias, 
dominam a natureza e que, como temos visto, vão cobrando uma forma cada vez 
mais antropomórfica, personificada. Com isso ‘abandona a esperança de poder 
dirigir o curso da natureza com suas próprias forças, ou seja, com ajuda da magia, e 
se dirige cada vez mais abertamente aos deuses, aos únicos dominadores daquelas 
forças sobrenaturais uma vez que se acredita em compartilhar outro tempo com eles. 
Por isso na medida em que se avança o conhecimento, a oração e o sacrifício vão 
conquistando um lugar decisivo no rito religioso, e a magia que a princípio figurou 
com os mesmos direitos, passa progressivamente a um segundo plano e acaba 
falindo-se e convertendo-se em uma técnica negra’ Frazer destaca aqui 
acertadamente a contraposição entre magia e religião (LUKÁCS, 1966, p. 117). 

Segundo o autor, a religião e a magia atribuem a seus produtos caráter de realidade 

objetiva, ou seja, “sua intenção objetiva” atua no sentido de uma reprodução 
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antropomorfizadora do “além”. Na arte, por outro lado, há uma tendência da 

antropomorfização à cismundanidade, à terrenalidade, o que implica “o direito soberano do 

criador artístico a transformar a realidade e os mitos segundo suas próprias necessidades”, ou 

seja, a “intenção objetiva da arte aponta para a reprodução antropomorfizadora e 

antropocêntrica do aquém” (LUKÁCS, 1966, p.144). Portanto, para o autor, as 

antropomorfizações idealistas, os produtos ideais, da magia e da religião são contrapostas 

pelas antropomorfizações materialistas produzidas pela arte. 

A gênese histórica do princípio estético encontra-se no desenvolvimento histórico-

social da humanidade e figura-se como resultado deste processo, isso é, com o avanço e 

aprimoramento da atividade do trabalho, parte fundamental do desenvolvimento do humano, 

há uma crescente tomada de consciência sobre o mundo, notadamente sobre as bases da 

ciência, acarretando a “conquista do mundo circundante, com a transformação do homem 

mesmo graças a essa conquista”. (LUKÁCS, 1966, p.232) 

Para indicar a diferenciação do reflexo científico da realidade em relação ao reflexo 

estético da realidade pode-se considerar, principalmente, que no caso da atividade da ciência 

não há uma tendência ao predomínio da subjetividade humana. O que se busca no reflexo 

científico, nesse sentido é, sobretudo, a reprodução ideal do real, a fim de transforma-lo 

posteriormente. 

No reflexo estético tem-se a representação dos fatos da realidade de forma sensível, 

passando pelas emoções humanas. O autor supõe que a cotidianidade está constantemente em 

interação com a arte e que os resultados estéticos estão sempre presentes na vida cotidiana, 

“enriquecendo-a objetiva e subjetivamente” (LUKÁCS, 1966, p.229) e isto só é possível com 

o processo de hominização.  

Dessa forma, o autor apresenta que a gênese histórica da arte está fortemente 

vinculada a gênese dos cincos sentidos humanos (audição, visão, tato, paladar e olfato) 

mediante a interação com os seus objetos, com a atividade do trabalho e a sociabilidade. Diz 

Lukács que com a colaboração mútua entre a divisão do trabalho e os sentidos humanos, 

ocorre o favorecimento e aprimoramento do trabalho e dos sentidos, e uma conquista cada vez 

maior do mundo externo e interno do homem. 

Ainda, diz o filósofo, que o reflexo estético e o reflexo científico seguem unidos, na 

medida em que refletem a mesma realidade, porém em contradição na medida em que o 
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fazem por formas específicas, pois, ora representa o homem inteiro e suas reações cada vez 

mais refinadas com a natureza e a sociedade frente à sua subjetividade, ora se refere ao 

domínio do mundo externo e à ampliação e aperfeiçoamento da divisão do trabalho.  

Sobre a relação entre trabalho e reflexo estético da realidade, Lukács indica que a 

tendência desantropomorfizadora presente na atividade do trabalho aumenta a utilidade 

imediata do trabalho e das mediações produzidas por ele. Enquanto o estético, que aos poucos 

vai sendo introduzido como forma de atividade específica no mundo dos homens, “supõe 

materialmente uma determinada altura da técnica, e, além, um ócio para a criação de 

‘superfluidade’, determinado pelas forças produtivas do trabalho” (LUKÁCS, 1966, p.251), 

figurando, inicialmente, como adorno e ou decoração.  

A atividade artística também conserva traços da realidade objetiva do trabalho, mas 

portando-se como atividade de produção subjetiva. Diz o húngaro, Georg Lukács, que, 

algumas artes tendem a ter caráter de utilidade prática, porém, “à medida que a atividade 

artística vai se constituindo como tal, vão também convertendo esses momentos 

desantropomorfizadores em momentos superados” (LUKÁCS, 1966, p.251/2). E, para clarear 

essa “contraposição no processo produtivo e no comportamento subjetivo” de modo 

facilitado, utiliza das expressões “consciência de” e “autoconsciência de”. 

Sem querer estabelecer uma separação absoluta, pode-se afirmar que a consciência 

está mais diretamente vinculada ao trabalho e à ciência e a autoconsciência vinculada à arte, 

porém ambas são polos do processo de desenvolvimento histórico-social da humanidade. 

A “consciência de” nasce do trabalho, e tem papel fundamental no reflexo científico 

da realidade, pois se refere, principalmente, ao conhecimento do mundo externo; tem forma 

própria, e está sempre desenvolvendo mediações para leva-lo e transformá-lo a patamares 

superiores.  Enquanto a “autoconsciência de” tem como objeto a sociedade, o homem como 

parte da sociedade e a interação e metabolismo desta com a natureza, mas pelo ponto de vista 

do homem inteiro da vida cotidiana.  

Lukács afirma que o reflexo estético é a forma humanizada e humanizadora de 

reposição da vida, direcionando-se sempre para o destino da espécie humana. O objeto do 

estético é a “realidade a qual o homem está necessariamente e sempre presente. Como objeto 

e como sujeito” (LUKÁCS, 1966, p.260): 
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A verdade artística é, pois, como verdade, histórica; sua verdadeira gênese converge 
com sua verdadeira vigência, porque esta não é mais que o descobrimento e 
manifestação, a ascensão à vivência de um momento da evolução humana que 
formal e materialmente merece ser assim fixado. (LUKÁCS, 1966, p.260). 

Por isso, a arte aparece sob a forma das vivências e paixões humanas, e torna possível 

que se reviva este momento transcendentemente. Em sua obra, Introdução a uma Estética 

Marxista (1978), Georg Lukács, diz que: 

Nas grandes obras de arte, os homens revivem o presente e o passado da 
humanidade, as perspectivas de seu desenvolvimento para o futuro, mas os revivem 
não como fatos exteriores, cujo conhecimento pode ser mais ou menos importante, e 
sim como algo essencial para a própria vida, como momento importante também 
para a própria existência individual (LUKÁCS, 19, p.290). 

 
1.2. A arte como forma de antropomorfização desantropomorfizadora 

 
O reflexo estético da realidade possui como elemento significativo, o mundo humano 

e a vida humana, por isso o homem é determinante para a obra artística, constituindo-se como 

ponto central. Lukács ressalta que a arte, em sua gestação, parte sempre da realidade concreta, 

entretanto, figura-se como manifestação e destino humano. Da realidade concreta, o homem 

transforma-a a partir da dação de forma humana, a subjetividade do sujeito por detrás da obra 

artística detém potência de apreender as mediações e os processos e repô-los no mundo de 

forma sensível. A arte consegue de forma objetiva expressar a subjetividade humana. 

Dessa forma, pressupõe-se que ao manifestar-se artisticamente o sujeito possui 

“autoconsciência de”, se percebe como parte fundamental do mundo externo, ser social, e 

ainda, como gênero humano, ele faz parte de um todo, da espécie humana. 

Em contato com a manifestação artística o receptor tem a possibilidade de 

compreender as mediações e a realidade histórico-social imbricadas na arte. Em sua obra, 

Introdução a uma Estética Marxista, Lukács diz: 

Foram tantas as obras de arte que nos serviram como veículo de informação, sendo 
continuamente estudadas e explicadas pelos especialistas porque representam 
documentos históricos extraordinariamente importantes de épocas passadas /.../ 
Acreditamos que ela resida no fato de que neles é revivido e feito presente 
precisamente o próprio passado, e este passado não como sendo a vida anterior 
pessoal de cada indivíduo, mas sim como sua vida anterior enquanto pertencente a 
humanidade. O espectador revive os eventos do mesmo modo, tanto no caso em que 
a força da arte oferece à sua experiência fatos que lhe são distantes no tempo ou no 
espaço, de uma outra nação ou de outra classe. (LUKÁCS, 1978, p.288/289). 

É nesta particularidade do reflexo estético da realidade que se manifesta a tendência, a 

um só tempo, antropomorfizadora-desantropomorfizadora da obra de arte. Isso, pois, o mundo 

intensificado, representado sensivelmente na obra de arte pode impactar e comover seu 
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receptor, educando-o e instruindo-o sobre o mundo, a história, podendo assim, configurar-se 

como essencial para a sua individualidade e existência. Pela obra de arte torna-se possível ter 

para si experiências mais vastas, densas, humano-genéricas. Diz Lukács: 

É um fato reconhecido por todos que na base desta eficácia da obra de arte, como 
momento decisivo, esta elevação do indivíduo, que desfruta desta eficácia, da mera 
particularidade do sujeito à particularidade. Ele experimenta realidades que, de outro 
modo, na plenitude oferecida pela época, ser-lhes-iam inacessíveis; suas concepções 
sobre o homem, sobre suas possibilidades reais positivas ou negativas, ampliam-se 
em proporções inesperadas; mundos que lhe são distantes no espaço e no tempo, na 
história e nas relações de classe, revelam-se a ele na dialética interna daquelas forças 
cujo jogo exterior lhe oferece a experiência de algo que lhe é bastante estranho, mas 
que ao mesmo tempo pode ser posto em relação com sua própria vida pessoal, com a 
sua própria intimidade (LUKÁCS, 1978, p.291). 
 
 
 

2. VISSUNGOS, OS CANTOS DE TRABALHO DA MINERAÇÃO, 
ANTROPOMORFIZAÇÃO E DESANTROPOMORFIZAÇÃO 

 
No final dos anos 1920, o mineiro Aires da Mata Machado Filho organizou e 

desenvolveu uma importante pesquisa intitulada O Negro e o Garimpo em Minas Gerais, 

pesquisa essa que foi imediatamente reconhecida no cenário teórico-cultural nacional, e a qual 

é referência neste segundo capítulo. 

Os cantos de trabalho da mineração, conhecidos como vissungos, foram trazidos do 

continente africano e introduzidos culturalmente por homens que aqui no Brasil, e 

principalmente em solo mineiro, tiveram sua força de trabalho escravizada e explorada até a 

exaustão. Vissungo, que são “cantigas de negros entoadas nas lavras” (MACHADO FILHO, 

1985, p. 65) significa “fundamento”. Na estrutura destes cantos há o “solo, tirado pelo mestre 

sem acompanhamento nenhum, e o dobrado, que é a resposta dos outros em coro, às vezes 

com acompanhamento de ruídos feitos com os próprios instrumentos usados na tarefa” (Ibid., 

p.65). 

De acordo com Aires da Mata Machado Filho (1985), estes homens “cantavam o dia 

inteiro. Tinham cantos especiais para a manhã, o meio-dia e a tarde. Mesmo antes do sol 

nascer, pois em regra começava o serviço alta madrugada, dirigiam-se à lua, em uma cantiga 

de evidente teor religioso” (Ibid., p. 66).  

Além dos cantos diferentes para as atividades que eram desenvolvidas no trabalho da 

mineração, tinham uma forte ligação com feitiços e superstições, como relata o autor na 

seguinte passagem: 
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Em casos corriqueiros de doenças, nas dificuldades naturais, em um meio onde são 
precárias as condições de vida, a maioria enxerga a intervenção maléfica de possível 
inimigo. É comum ouvir-se do mineiro, que há muito não tira alguma coisa: “É! 
Acho que carregaram a mão”. Há o feitiço diretamente feito contra o faiscador e que 
o torna incapaz de ver os diamantes que porventura existiam em qualquer faisqueira 
que faça. /.../ O povo divide em duas categorias distintas as feitiçarias. A primeira é 
o feitiço, “muamba”, coisa-feita, mandinga, de que é vítima o indíviduo na sua 
pessoa ou no seus bens (o gado que morre de peste, a roça que não dá, o serviço 
“salgado”, os negócios paralisados ou fracassados, etc.), sem que saiba qual o autor, 
salvo por suspeitas ou revelações do curandeiro. A segunda é a “mandraca”, espécie 
de poder superior, talvez hipnótico, que um indíviduo adquire, ou com auxílio de 
orações  fortes, “rezas brabas”,  ou “tomando parte” com o capeta (fazer parte com o 
demônio). O mandraqueiro tem poderes diretos e sobrenaturais sobre as pessoas, 
objetos e até sobre os elementos” (MACHADO FILHO, 1895, p.48/9). 

Dessa forma, os vissungos remetem à produção e reprodução da vida e dizem respeito, 

de forma mais geral, à estrutura da vida cotidiana. As relações sociais, as relações de trabalho 

e a percepção de mundo destes homens estão presentes nas cantigas, por isso são reflexos da 

vida cotidiana, transformados sensivelmente na forma da obra de arte, em música.  

O ofício da mineração na região estudada se objetiva na procura incessante dos 

diamantes e, consequentemente, no metabolismo do homem com a natureza. Dessa forma, o 

trabalhador projeta a sua subjetividade nesta atividade, reproduzindo idealmente a 

materialidade das coisas e produzindo mediações que vão o auxiliar no trabalho e no 

cotidiano, sendo assim, considerada uma atividade teleológica.  

Há no trabalho minerador uma relação imediata e espontânea, decorrentes da relação 

homem e mundo externo, mediada pela sociabilidade, e onde se pode encontrar a gênese das 

canções de trabalho, principalmente, a partir do momento que estes homens vão adquirindo 

consciência e reconhecendo as relações de produção e reprodução econômicas e sociais em 

que estão inseridos, e objetivamente e subjetivamente procuram resistir e romper com o que 

está posto.  

Portanto, o garimpeiro, como qualquer outro homem, se porta como um homem-

inteiro e singular frente à vinculação teoria e prática própria do trabalho e do cotidiano. Mas 

quando pensa e se comporta para além de si, ao se distanciar reflexivamente do cotidiano, por 

exemplo, ao compor um vissungo que fala de sua vida, seus companheiros, de seu trabalho 

etc., torna-se e sente-se parte do gênero humano, ou nas palavras de Lukács, homem 

inteiramente-homem, mesmo que momentaneamente. É possível observar este movimento na 

seguinte canção (Vissungo n.º XII) que retrata um campo que foi queimado juntamente com 
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as frutas de lobo-lobô que serviam para alimentar uma “preta velha”, e por isso, ela chora por 

sua perda: 

Solo: 

Ai! 

Passagêro quemou campo, auê! 

Lôbo-lobô tá quemano, auê! 

Oia, mãe Mina tá chorano, auê! 

Coro: 

Ai! Omboê, ai! 

Ai! Omboá,, ê! 

Ê... rê-rê...ê! 

Como visto ao longo do presente estudo, na vida cotidiana tem-se uma forte tendência 

à antropomorfização, que em dados contextos histórico-materiais se manifesta na crença no 

sobrenatural, no feitiço e na magia, o que em geral se revela quando os homens não 

conseguem dominar consciente e praticamente o mundo externo. 

Pode-se afirmar que em São João da Chapada, este sincretismo religioso assenta-se, 

principalmente, no baixo domínio da técnica e dos métodos de trabalho, pois, quando o 

garimpeiro não encontra diamante nas faisqueiras que garimpa, atribuía a sua má sorte a 

terceiros, como se tivessem o amaldiçoado. O que também se mostra ao esperar encontrar em 

seus sonhos palpites de como e onde minerar na esperança de achar diamantes, além dos 

inúmeros feitiços e ritos destinados a proteção do sujeito e sua família contra qualquer 

maldade e moléstia.  

Os cantos de trabalho, como reflexos da realidade e como expressões subjetivas dos 

homens de um contexto específico, mesclam antropomorfizações idealistas, religiosas e 

sincréticas, e também antropomorfizações que esclarecem a fortificam as lutas e resistências 

dos trabalhadores da mineração.  

Neste sentido, estes cantos também eram utilizados para acompanhar os ritos 

religiosos e mágicos, como descreve Machado Filho: 

As mesmas cantigas de mineração, pelo menos algumas como os Padre-Nossos (n° 1 
e 2), usam-se nas cerimônias que acompanham o levantamento do mastro. Tratemos 
de descrever. Para começar, os negros vão cortar o pau. Enfeitam-no de flores e vêm 
com ele, cantando, para o arraial, ao som de tambores. Aliás, desde a alvorada até a 
noite, que é a hora de fincar o mastro, ouve-se o som soturno das caixas de couro. E 
é natural, “O tambor tem... independentemente de seu efeito psicológico, bem 
conhecido dos indígenas, uma ação mística própria. Ele exerce uma influência sobre 
as disposições dos seres invisíveis como sobre as dos humanos. É assim o 
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acompanhamento obrigatório de todas as cerimônias, em que o grupo se acha em 
contato com as forças sobrenaturais invisíveis, esforçando para incliná-las a seu 
favor. Do ponto de vista místico, é elemento indispensável do material mágico-
propiciatório” (Lévy-Bruhl, citando a Rev. J. H. Weeks. Apud Arthur Ramos, O 
Negro Brasileiro, pág.163). Enquanto alguns do grupo levantam o mastro e o 
sustentam, outros dançam em torno, socando a terra e cantando vissungos, sempre 
ao ritmo de tambores. Era comum, nos grandes serviços de mineração em que 
trabalhava número considerável de negros, haver vários cantadores “mestres”, logo 
rivais. Dividiam-se em grupos, cada um com seus adeptos, que formavam o “coro”. 
Entregavam-se a desafios. Mas negros que, para não se deixar vencer, estendiam-se 
no chão, com a boca colada à terra, e tiravam cantos mágicos, fazendo emudecer 
momentaneamente os cantores da turma rival. Outras vezes, eram grandes nuvens de 
marimbondos que inopinadamente perseguiam o grupo adversário. Aí fica, em 
traços largos, a importância dos vissungos na vida social dos mineradores, e seu 
alcance etnográfico (MACHADO FILHO, 1985, p. 70/1). 

Nos dois cantos abaixo, é possível observar o caráter antropomorfizador e 

antropocêntrico dos vissungos e, sobretudo, a influência destes cantos no cotidiano, no 

trabalho e na vida do garimpeiro: 

Padre-Nosso 

Solo: 

Otê! Pade Nosso cum Ave Maria, securo câmera qui t’Agananzambê, aiô... 

Coro: 

Aiô!... T’Angananzambê aiô!... 

Aiô!... T’Angananzambê, aiô!... 

Ê calunga qui tom’ ossemá, 

Ê calunga qui tom’ Anzambí, aiô!...3 

Neste primeiro canto, o garimpeiro está pedindo a Deus (Angananzambê), e a Ave 

Maria que abençoe seu dia de trabalho e a sua comida. Além, aparecem na cantiga as 

palavras: calunga, que significa mar, podendo ter os seguintes significados, de acordo com o 

capítulo XI “Vocabulário do dialeto crioulo sanjoanense”, da obra O negro e o garimpo em 

Minas Gerais, páginas de 121 a 136, 1°. morte; 2°. personificação da morte na figura do rei 

do mundo inferior chamado Kalunga-ngombe; 3°. O oceano; 4°. Interjeição de admiração; 5°. 

Um título de respeito dado a um chefe e, entre os I-mbangala, a todo homem livre de alguma 

importância. E a palavra ossemá, que significa fubá. 

Ainda sobre as relações próximas entre os vissungos e as representações místicas 

próprias do universo cultural dos negros na mineração, vale citar a seguinte cantiga: 

Negro Enfeitiçado 

Uanga ô assomá 

                                                            
3 MACHADO FILHO, 1985, p.73. 
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Qui popiá, 

Qui dendengá 

Uanga aué  

Uanga ô assomá, 

Qui popiá, 

Qui dendengá 

Uanga auê, ererê...4 

Nesta cantiga, o cantador diz que foi enfeitiçado (Uanga) e por isso não pode ou não 

consegue trabalhar. Não foi possível obter a tradução das outras palavras. 

Há outros vissungos, entretanto, que possuem o caráter do que pode ser denominado 

como antropomorfização desantropomorfizadora. Este movimento acontece quando através da 

obra de arte podem-se compreender as mediações e as relações sociais que estão por trás da 

superfície da vida cotidiana, fazendo seu receptor viver um momento ou ter uma experiência a 

qual não poderia ter acesso de outro modo, seja pelo tempo ou distância. Por esse tipo de obra 

de arte, torna-se possível que o sujeito se eduque e ou tenha consciência de si e do mundo, e 

principalmente, de si no mundo: 

Solo: 

Ei ê lambá, 

Quero me cabá no sumido 

Que me cabá no sumido, 

Lamba de 20 dia 

Ei lambá, 

Quero me cabá no sumidô. 

Coro: 

Ei ererê.5 

Nesta cantiga, o trabalhador lamenta pelo trabalho pesado (lambá) e pede a morte. 

Dessa forma, é explícita a exploração da força de trabalho até a completa exaustão, o 

esgotamento do trabalhador diante dessa situação. 

Já na canção abaixo, temos a imagem de um menino (Muriquinho Piquinino) com uma 

trouxa nas costas fugindo para o Quilombo de Dumbá, e os que presenciam a cena choram por 

não poder ir também. Isto posto, é perceptível a vontade desses homens escravizados de fugir 

ou se serem libertos para juntarem aos seus no quilombo.  

                                                            
4 MACHADO FILHO, 1985, p.83. 
5 Idem, 1985, p.93. 
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Solo: 

Muriquinho piquinino, 

Ô parente, 

Muriquinho piquinino 

De quissamba no cacunda. 

Purungunta adonde vai, 

Ô parente. 

Purugunta adonde vai 

Pru quilombo do Dumbá. 

Coro: 

Ei, chora-chora mgongo ê devera 

Chora, mgongo, chora (bis)6 

Esses últimos vissungos ilustram como a obra de arte, a música e o canto, podem ser 

capazes de apreender mediações sociais essenciais da realidade (por isso, são 

desantropomorfizadores), e ao mesmo tempo, apresenta-las de forma sensível (por isso, são 

antropomorfizadores, como toda obra de arte o é), criando uma forma especifica de resistência 

e luta. Nesse sentido, o caminho de entendimento e de exposição da realidade essencial, no 

caso, a realidade da estrutura produtiva do Brasil-Colônia, da exploração das riquezas e do 

trabalho dos escravos pela coroa portuguesa ou pelos senhores da mineração, não se faz 

diretamente por aquele mecanismo “consciência de”, mas sim, pelo mecanismo 

“autoconsciência de”, ou seja, os próprios negros sentem e reconhecem os processos de 

exploração que sofrem, a cantam o essencial dessa realidade sensível para resistir e lutar, 

criando um outro horizonte, um horizonte de emancipação das situações que os oprimem e 

violentam. 

Essas manifestações, registradas nos vissungos, documentam um momento particular 

importante da autoconsciência do gênero humano. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho de conclusão de curso procurou através da obra Georg Lukács, La 

peculiaridad de lo estetico (1966) e da obra, O negro e o garimpo em Minas Gerais (1985), 

do filologista Aires da Mata Machado Filho, trazer elementos para o debate sobre a cultura 

                                                            
6 MACHADO FILHO, 1985, p. 93/94. 
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africana e sua incidência na cultura mineira, bem como pensar e discutir tais elementos a 

partir do estudo das categorias da estética marxista lukacsiana. 

Como foi visto a Estética do autor húngaro desenvolve um amplo conjunto de temas e 

categorias, desde os fundamentos do ser social, o trabalho e as objetivações humanas, como 

ciência, arte, filosofia, religião, partindo de uma análise da estrutura da vida cotidiana, da 

relação do homem com o mundo externo. 

A partir dessas categorias é possível compreender a dinâmica das relações sociais e de 

trabalho na vida cotidiana e na história. Sendo vida cotidiana princípio e fim de toda atividade 

do homem, inclusive das chamadas objetivações superiores dentre as quais, ciência e arte. Foi 

visto que uma característica fundamental da vida cotidiana é a relação imediata entre teoria e 

prática, onde os homens lidam com o mundo circundante de forma mais superficial e 

espontânea.  

Dessa forma, argumentou-se que há uma forte tendência na vida cotidiana a 

antropomorfização, ou seja, a explicação sensível e imediata mais próxima do sujeito do que 

dos objetos. Há, neste sentido, uma projeção da consciência para o mundo, em geral, de forma 

arbitrária. Contudo, acompanhando os argumentos de Lukács, verificou-se que as 

antropomorfizações nem sempre são arbitrárias, como no caso das obras de arte, cuja projeção 

e criação de mundo estão assentadas na terrenalidade do mundo, manifesta a partir do reflexo 

da realidade.  

Foi visto também que a desantropomorfização, nasce com o trabalho e se desenvolve 

com a ciência, e constitui, sobretudo, nas palavras de Lukács, “instrumento de humanização 

do homem” de domínio ideal e prático do mundo exterior. Neste sentido, a 

desantropomorfização é responsável por criar mediações que vão melhorar e esclarecer a 

relação do homem com o mundo externo. No caso, na relação sujeito objeto, o movimento 

acontece de fora para dentro, do mundo circundante para a consciência do homem, para em 

seguida retornar, pela atividade, na vida cotidiana e ao mundo, transformando-os.  

Isto posto, pode-se afirmar que a obra de arte tanto é antropomorfizadora, na medida 

em que cria sua obra de forma sensível e intensificada  a partir do reflexo da realidade, quanto 

desantropomorfizadora, quando a partir dessa obra há a possibilidade a potência de educar os 

homens sobre mediações e processos essenciais de sua vida. 
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Pôde-se constatar que os cantos vissungos nascem da necessidade subjetiva do ser 

social na vida cotidiana e durante a atividade do trabalho, para desaguar novamente no 

cotidiano de vida dos escravizados, trabalhadores e garimpeiros de São João da Chapada em 

Diamantina – Minas Gerais, fortalecendo sua subjetividade.  

Constatou-se também que os cantos de trabalho fazem parte do cotidiano destes 

homens, e são usados nas mais diversas atividades que por eles são desenvolvidas, 

expressando também sua cultura geral, seus ritos religiosos e mágicos. O que ressalta uma 

tendência antropomorfizadora idealista, mística, presente nestes cantos.  

Porém, ao cantar a dor, as angústias, os desejos, anseios, e tantos outros sentimentos 

que são próprios de suas relações de trabalho e do seu cotidiano, foi possível confirmar que 

tanto para os cantadores quanto para os receptores desses cantos há a possibilidade de reviver, 

momentaneamente, relações sociais e de vida essenciais, sendo, dessa forma, momento de 

registro, de educação e compreensão da história, configurando assim, um processo de 

antropomorfização desantropomorfizadora, de uma criação de mundo que esclarece o próprio 

mundo humano. 
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