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RESUMO
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questão, almejando aprofundar a análise da experiência estética das pessoas com deficiência
visual, desenvolve-se no âmbito da Oficina de Cerâmica do Instituto Benjamin Constant
(OCIBC). Desse modo, a partir do conjunto de questões de fundo apreendidas na riqueza do
campo empírico da OCIBC nos situamos em face à concepção sobre a experiência humana
enquanto múltiplas experiências dos indivíduos inseridos nas diferentes classes sociais no
modo de produção capitalista. A crítica ontológica se associa, portanto, à questão da práxis
humana emancipatória.
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INTRODUÇÃO

Este texto apresenta como tema as possibilidades de educação do sensível para a

práxis emancipatória das pessoas com deficiência visual. Problemática inerente às reflexões

que compõem a nossa pesquisa de Doutorado – em andamento – no Programa de Pós-

Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. O estudo em

questão, almejando aprofundar a análise da experiência estética das pessoas cegas, com baixa

visão e das pessoas surdocegas, desenvolve-se no âmbito da Oficina de Cerâmica do Instituto

Benjamin Constant2 (OCIBC). A proposta pedagógica da Oficina3 sustenta-se na concepção

da arte como provocadora dos sentidos, cujo convite à vivência estética permite o

desenvolvimento de potencialidades e possibilidades. Considera-se também que a atividade

artística da cerâmica, ainda que assentada em um processo artesanal, no campo da arte integra

as discussões contemporâneas da dissolução de fronteiras promovida pelos hibridismos,

integrando o campo expandido (KRAUSS, 1984), repleta de alternativas distanciadas de seu

cerne técnico e formal.

Desse modo, a partir do conjunto de questões de fundo apreendidas na riqueza do

campo empírico da OCIBC nos situamos em face à concepção sobre a experiência humana

enquanto múltiplas experiências dos indivíduos inseridos nas diferentes classes sociais no

modo de produção capitalista. A crítica ontológica se associa, portanto, à questão da práxis

humana emancipatória. Visto que, “Toda emancipação é recondução do mundo humano e

suas relações ao próprio homem” (MARX, 2010, p. 54). Na mesma direção, entendemos ser a

arte uma experiência da sensibilidade humana (DUARTE JUNIOR, 2000), fundamental para

uma vivência mais íntegra e plena do cotidiano. No entanto, para que levemos “em conta a

natureza essencialmente mediada das relações entre a vivência estética e a prática cotidiana

dos indivíduos” (DUARTE, 2010, p. 154), precisamos – a priori – prestar atenção ao que

sentimos, naquilo que os estímulos nos provocam, tanto quanto ao papel desses sentimentos

2O Instituto Benjamin Constant (IBC) é um centro de referência nacional para questões da deficiência visual,
com uma escola que abrange desde a Educação Precoce até o último ano do Ensino Fundamental. Desenvolve
ainda programas de reabilitação, pesquisas de mercado de trabalho e de promoção e encaminhamento
profissional. Também realiza consultas oftalmológicas à população, bem como capacita profissionais da área da
deficiência visual, assessorando secretarias municipais e estaduais de educação, escolas e instituições. Produz
materiais especializados impressos em Braille e publicações científicas (INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT,
2018).
3 A Oficina de Cerâmica é parte integrante do Departamento de Estudos e Pesquisas Médicas e de Reabilitação
(DMR), por intermédio da Divisão de Reabilitação, Preparação para o Trabalho e Encaminhamento Profissional
(DRT), atendendo exclusivamente pessoas cegas, com baixa visão e pessoas surdocegas com idade cronológica
superior aos dezesseis anos (BERNARDINELLO; SANT’ANNA, 2014).
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no decorrer de nossa vida em sociedade. Sobressaí aqui à importância do trabalho educativo

rumo à conquista de uma formação humana omnilateral. Vale dizer que o desenvolvimento

omnilateral de todos os indivíduos sem distinção, embora não se restrinja ao âmbito da

educação escolar, abarca neste contexto possibilidades para o desenvolvimento pleno das

potencialidades humanas.

Em uma leitura súbita, poderíamos inferir que em uma escola especial, a exemplo do

Instituto Benjamin Constant, o sensível centra-se na educação do sensível enquanto

experiência sensorial. Ou até mesmo que, a educação estética das pessoas com deficiência

visual centre-se somente no desenvolvimento dos sentidos sensoriais intactos. Porém, como

afirma Vigotski (1997, p. 83, tradução nossa), “[...] não se deve falar sobre o desenvolvimento

dos órgãos da percepção como a primeira tarefa da pedagogia dos cegos [...]. Quem acredita

que a cegueira se compensa com a educação do ouvido e do tato, se engana [...]”. Não são

poucos os que cometem esse engano. Afinal, as noções mais correntes ligam-se idealmente a

lenda sobre a compensação simplista dos órgãos deficientes.

Com efeito, no escopo deste estudo, compreender o cerne da problemática da

formação do sensível para a emancipação humana suscita-nos às reflexões acerca das

potencialidades da arte como objetivação genérica para-si. As objetivações genéricas para-si

são de suma importância para a formação de uma relação consciente do indivíduo para com a

sua vida cotidiana (DUARTE, 2013). Neste ponto, devemos atentar-nos para as reflexões

tecidas por Marx (2017; 2015) e Lukács (2013) acerca do trabalho enquanto categoria que

define o ser social.

Todavia, cabe destacar, que, o processo de formação do indivíduo – fruto do processo

dialético entre objetivação e apropriação – no interior da sociedade capitalista carrega

possibilidades de conduzir tanto à mera adaptação ao cotidiano alienado, quanto à elevação da

autoconsciência à genericidade para-si. Do mesmo modo, também a arte poderá desempenhar

tanto uma função humanizadora como uma função na reprodução da alienação (DUARTE,

2013). Nesse sentido, a luta para a superação da sociedade capitalista conclama – mesmo que

no interior das relações sociais de dominação fundamentadas na divisão social do trabalho

para a produção de mais-valor, nas formas da propriedade privada e na luta de classes – as

possibilidades para o desenvolvimento da individualidade para-si (ibid.).

Portanto, no âmbito da OCIBC, a educação do sensível como possibilidade para a

práxis emancipatória das pessoas com deficiência visual, confere potencialidades para este

desenvolvimento à medida que o ensino da atividade artística da cerâmica contribuir para



produzir em cada indivíduo daquele espaço, a humanidade histórica e socialmente produzida

pelo gênero humano (SAVIANI, 2013), também impulsionar a atividade de cada um para

além dos limites da própria vida individual cotidiana.

FORMAÇÃO DO SENSÍVEL PARA A EMANCIPAÇÃO HUMANA: NOTAS

PRELIMINARES

A reflexão sobre as possibilidades da formação do sensível, na educação escolar

contemporânea, defronta-se com duas concepções amplamente generalizadas: de um lado a

compreensão da arte enquanto ornamento da vida, circunscrita as atividades de diversão e

lazer no cotidiano escolar. E de outro, a consideração da arte como a “atividade redentora” da

complexidade dos problemas educacionais, e, por conseguinte, dos problemas sociais. Porém,

ambas as apreciações, imersas no idealismo e pragmatismo exacerbados, desconsideram a

concretude e a totalidade do ser social em suas múltiplas determinações (MARX, 2008) –

ponto fundamental do trabalho educativo.

Percebe-se, portanto, que tais concepções ignoram que o ser humano se funda no seio

das relações sociais de produção. Para Marx (2017), o trabalho é a categoria que define o ser

social, posto que, distinto dos animais, que apenas se adaptam à natureza, o ser humano por

meio do trabalho transforma a natureza e humaniza-se. De tal modo, o trabalho também é a

gênese da sensibilidade humana.

O processo de trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a
natureza, processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula
e controla seu metabolismo com a natureza. Ele se confronta com a matéria
natural como com uma potência natural [Naturmacht]. A fim de se apropriar
da matéria natural de uma forma útil para sua própria vida, ele põe em
movimento as forças naturais pertencentes a sua corporeidade: seus braços e
pernas, cabeça e mãos. Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por
meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza
(ibid., p. 255).

Lukács (2013, p. 83), em conformidade com estas análises marxianas, considera o

trabalho como o “modelo de toda práxis social, de qualquer conduta social ativa”.
Somente o trabalho tem, como sua essência ontológica, um claro caráter de
transição: ele é, essencialmente, uma inter-relação entre homem (sociedade) e
natureza, tanto inorgânica (ferramenta, matéria-prima, objeto do trabalho etc.)
como orgânica, inter-relação (...) antes de tudo assinala a transição, no homem
que trabalha, do ser meramente biológico ao ser social (ibid., p. 44).

Cabe lembrar que para “esclarecer esse caráter fundante do trabalho, Lukács explicita

outras três categorias decisivas – linguagem, sociabilidade e divisão do trabalho”. Ademais



“esclarece também que se trata da passagem de um nível de ser a outro, ou seja, de um salto

ontológico – uma mudança qualitativa e estrutural do ser” (DUAYER et. al, 2013, p. 19)

Assim, segundo a tese marxiana, o trabalho não é somente “uma atividade que

assegura a existência física do indivíduo, mas aquela que reproduz as características

fundamentais do gênero humano” (DUARTE, 2013, p. 23). Nas palavras de Marx (2015):
A formação dos cinco sentidos é um trabalho de toda a história do mundo até
hoje. [...] Pois, não só os cinco sentidos, mas também os chamados sentidos
espirituais, [...] o sentido humano, a humanidade dos sentidos, apenas advêm
pela existência do seu objeto, pela natureza humanizada (ibid., p. 352, grifos
do autor).

Destarte, evidencia-se que a sensibilidade não depende exclusivamente do aparato

biológico herdado geneticamente, mas depende ainda de condições histórico-sociais. Portanto,

o processo de formação da sensibilidade humana integra o processo histórico de objetivação

do gênero humano, bem como as relações existentes entre o indivíduo e o gênero humano.

Dito de outro modo, “o processo de aquisição das particularidades humanas, isto é, dos

comportamentos complexos culturalmente formados, demanda a apropriação do legado

objetivado pela prática histórico-social” (MARTINS, 2016, p. 14).
Numa primeira aproximação, a objetivação pode ser entendida como o
processo por intermédio do qual a atividade do sujeito se transforma em
propriedades do objeto. A atividade do marceneiro transmuta-se em
características de um armário, [...] a de um pintor em um quadro; a de um
professor, em uma aula. [...] O processo de objetivação resulta em produtos
sociais, sejam eles materiais ou não. A categoria de apropriação refere-se ao
processo inverso, ou seja, à transferência, para o sujeito, da atividade que está
contida no objeto. Quando alguém aprende a usar uma ferramenta, está se
apropriando da atividade social acumulada no objeto (DUARTE, 2013, p. 09-
10).

Portanto, é a dinâmica da relação deste processo entre objetivação e apropriação que

diferencia a atividade humana vital – trabalho – da atividade vital das espécies animais. “Em

suma, a formação do indivíduo é resultado da permanente e essencial dialética entre a

objetivação da atividade humana e a apropriação da atividade objetivada nos produtos

materiais e ideativos” (ibid., p. 54).

Todavia, Marx (2015) também considera que, por realizar-se no interior da dialética

do processo histórico, a formação do ser individual e genérico, nas condições peculiares do

modo de produção capitalista, abarca humanização e alienação, posto que o trabalho converte-

se de atividade consciente, livre e criadora, em atividade subordinada ao valor de troca, ao

lucro e a acumulação de capital e sua consequente divisão social hierarquizada: trabalho

assalariado, alienado e fetichizado.



Na medida em que o trabalho alienado aliena ao homem: 1) a natureza, 2) ele
próprio, a sua própria função ativa, a sua atividade vital, assim ele aliena do
homem o gênero; torna-lhe a vida genérica meio de vida individual. Primeiro,
aliena a vida genérica e a vida individual e, segundo, torna a última na sua
abstração finalidade primeira, igualmente na sua forma abstrata alienada
(ibid., p. 311, grifos do autor).

Marx (2015) analisa ainda que, justamente pelo fato dos seres humanos não

dominarem coletiva e conscientemente as relações sociais como produtos humanos,

submetem-se a estas como relações entre coisas, na troca de mercadorias. Ou seja, a

propriedade privada, na aparência, apresenta-se aos seres humanos como pseudo-essência

singular e genérica, cuja apropriação da riqueza das objetivações humanas dependerá

exclusivamente do sentido do ter. No entanto,

A propriedade privada nos fez tão estúpidos e unilaterais que um objeto só é
nosso se o tivermos, portanto se existir para nós como capital, ou se for
imediatamente possuído, comido, bebido, trazido no corpo, habitado por nós
etc.; em resumo usado. [...]
Para o lugar de todos os sentidos físicos e espirituais entrou, portanto, a
simples alienação de todos esses sentidos, o sentido do ter. [...]
A superação da propriedade privada é por isso a completa emancipação de
todos os sentidos e qualidades humanas; mas ela é essa emancipação
precisamente pelo fato de esses sentidos e qualidades terem se tornado
humanos, tanto subjetiva quanto objetivamente (ibid., p. 349-350, grifos do
autor).

Logo, a necessidade de superação do capitalismo, em direção ao comunismo, como

afirma Duarte (2013, p. 194) requer compreendermos a dialética imanente da realidade

capitalista: “o movimento das contradições. Esse movimento histórico dialético produz a

alienação e também a necessidade de sua superação”. Marx e Engels (2007, p. 38) já

consideravam essa possibilidade: “O comunismo não é para nós um estado de coisas

[Zustand] que deve ser instaurado, um Ideal para o qual a realidade deverá se direcionar.

Chamamos de comunismo o movimento real que supera o estado de coisas atual”.

Assim, a formação dos sentidos para a emancipação humana é objetivo de uma

educação escolar pautada nos princípios de formação humana omnilateral, posto que a

questão primordial seja a possibilidade de uma vida humana livre e universal, lutando contra a

alienação, rumo à construção de outra sociedade – a comunista.

EDUCAÇÃO DO SENSÍVEL NA OFICINA DE CERÂMICA DO IBC

Parece-nos claro afirmar que neste caminho – rumo à sociedade comunista – a

formação do indivíduo livre e universal, enquanto ser histórico desenvolver-se-á na medida



em que cada indivíduo se apropriar das “formas mais elevadas de conhecimento já produzidas

pela humanidade”, participando “conscientemente da construção da riqueza universal do

gênero humano, o que só pode ocorrer por meio da relação consciente com a totalidade”

(DUARTE, 2012, p. 214).

A arte é a forma de objetivação do gênero humano na qual a subjetividade
individual assume sua maior importância. Contudo, para que ela desempenhe
adequadamente seu papel, deve superar a particularidade da subjetividade
cotidiana e constituir uma síntese superior com o gênero humano (DUARTE,
2013, p. 117).

Nesse sentido, Duarte (ibid., p. 146) apresenta a categoria individualidade para-si

como “uma relação cada vez mais consciente com a sua individualidade, como síntese das

condições particulares da sua existência e da sua condição de ser pertencente ao gênero

humano”.

No âmbito da Oficina de Cerâmica do Instituto Benjamin Constant (OCIBC), a

experiência estética, aproxima as pessoas cegas, com baixa visão, pessoas surdocegas e as

pessoas com deficiência visual associada a outras deficiências, do universo artístico da

cerâmica – atividade genérica humana. Neste espaço, distante da pretensão de oferecer

respostas categóricas para a intricada relação entre a deficiência visual e a arte, mas

reconhecendo-se enquanto possibilidade para a emancipação das pessoas com deficiência

visual, a OCIBC também abarca a experiência da cegueira na vida dos alunos a partir de

temas e impasses singulares ao grupo.

Como adverte Duarte (2013, p. 121-123) “Não é deixando de lado os conflitos

concretos vividos pelas pessoas em seu cotidiano que a arte alcançará uma relação

verdadeiramente rica com o gênero humano”. Segundo Vigotski (2001):

A arte é o social em nós, e se o seu efeito se processa em um indivíduo isolado, isto
não significa, de maneira nenhuma, que as suas raízes e essência sejam individuais. É
muito ingênuo interpretar o social apenas como coletivo, como existência de uma
multiplicidade de pessoas. O social existe até onde há apenas um homem e suas
emoções pessoais [...]. De igual maneira, a arte é uma técnica social do sentimento,
um instrumento da sociedade através do qual incorpora o ciclo da vida social os
aspectos mais íntimos e pessoais do nosso ser (ibid., p. 315).

Por isto, quando a arte realiza a catarse – processo responsável pela

transformação/superação das emoções em sentimentos que não encontram vazão na vida

cotidiana – artista ou fruidor transformam esses “sentimentos em sentimentos opostos, nas

suas soluções” (ibid., p. 309). Destarte, “não basta entender da estrutura da obra: é necessário

ainda superar criativamente o seu próprio sentimento, encontrar a sua catarse, e só então o



efeito da arte se manifestará em sua plenitude” (ibid., p. 314).

Embora a formação de artistas não seja o foco das aulas, o ateliê coletivo da OCIBC

permite aos alunos a vivência do ciclo completo do processo cerâmico a partir da confecção

de peças utilitárias, decorativas e escultóricas. Nesta vivência estética, ao suspenderem

momentaneamente suas próprias vidas cotidianas – em “entrega” aos processos de criação e

percepção –, podem relacionar-se com seus sentimentos de modo menos espontâneo e

passivo, elevando-se a uma consciência crítica deste mesmo cotidiano e da subjetividade

individual. Lembremo-nos ainda que, segundo Vigotski (2001, p. 316), a arte “rompe o

equilíbrio interno, modifica a vontade em um sentido novo, formula para a mente e revive

para o sentimento aquelas emoções, paixões e vícios que sem ela teriam permanecido em

estado indefinido e imóvel”.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Ao apresentar como tema as possibilidades de educação do sensível para a práxis

emancipatória das pessoas com deficiência visual no âmbito da Oficina de Cerâmica do

Instituto Benjamin Constant reafirmamos três questões fundamentais: a primeira delas, à

educação escolar cabe também difundir os conteúdos estéticos produzidos pela humanidade –

objetivações genéricas para-si –, na medida em que estes intensificam a relação entre a vida

do indivíduo e a vida do gênero humano. Posto que ao relacionar-se de forma mais consciente

com o gênero humano, o indivíduo poderá assim fazê-lo consigo.

O segundo ponto, o fato de ser imprescindível situar a educação do sensível no interior

da dinâmica das contradições históricas dos processos de objetivação e apropriação na

sociedade capitalista. Tal afirmação pode parecer uma obviedade, porém, a formação desta

sensibilidade, até o momento, efetua-se nas contradições da luta de classes, não sendo,

portanto, exclusivamente humanizadora. Uma vez que, nestas condições, para a maioria dos

indivíduos a formação da individualidade limita-se a individualidade em-si centrada na

particularidade alienada, limitada ao cotidiano fetichizado, refém da ideologia dominante.

Nesse sentido, a arte por representar, de modo singular, a realidade concreta, carrega

em sua dialética de conteúdo e forma as possibilidades de elevar o indivíduo em-si ao nível do

indivíduo para-si, assim como a limitação desta individualidade. O desafio consiste

justamente em trazer para a vivência estética os conflitos que poderão contribuir para a luta

contra a alienação. Não limitando, assim, a educação estética ao contato dos alunos com as

obras de arte, como se este por si só viabilizasse a superação da alienação. No entanto, é



imprescindível resaltar que sem a apropriação destas não se viabiliza o pleno

desenvolvimento da individualidade.

Desse modo, a terceira questão – apreender a sensibilidade humana enquanto processo

histórico-social – destaca-nos sobremaneira a relevância da práxis revolucionária para um

exame crítico-histórico destas contradições com vistas à superação radical das limitações

impostas pelas relações sociais alienantes frente à vida humana. Pois, na concepção marxista,

o processo de formação do indivíduo tem como princípio basilar: que, a universalidade e a

liberdade já alcançadas pelo gênero humano, apresentem-se na mesma intensidade na vida

particular de cada pessoa.

Com efeito, configurar, pois, à educação do sensível as potencialidades para

contribuição à inserção crítica e intencional na realidade concreta envolve um posicionamento

de classe, sobretudo por parte dos intelectuais comprometidos com a emancipação humana –

em nosso caso em específico, os professores.
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