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Resumo

Este texto trata de três problemáticas: a primeira refere-se à históri-
ca separação entre o fazer artístico e o fazer pedagógico, destinando-
se ao artista um lugar social superior ao do professor; portanto, à 
luz do materialismo histórico dialético, trata do trabalho de ambos 
buscando desnudar as razões que levam a valorização do artístico, em 
detrimento do pedagógico. A segunda diz respeito à distinção entre 
trabalho criador e trabalho alienado, em Mészáros (2006) e Vázquez 
(1978), e suas consequências no processo de humanização ou alienação 
do sujeito e busca explicar por que a arte e a cultura não se destinam a 
todos os homens e mulheres. A terceira põe em debate a mediação, con-
forme Hauser (1977) e Rancière (2005), enquanto expressão de instân-
cias contraditórias, porém complementares do sujeito: a subjetividade 
e a objetividade assim como o caráter de dependência da vida humana 
em relação à natureza e à cultura (Saviani, 2009).

Palavras chave: Artista-professor. Trabalho criador. Trabalho alienado. 
Mediação. Subjetividade-objetividade.

Abstract

The present text focuses on three main problems: the first refers to the 
historical separation between artistic performance from pedagogic 
performance where the artist is ranked a higher place then the teach-
er; therefore, in the light of historical-dialectical materialism, both the 
teacher work and the artist work seek to understand the reasons why 
artistic performance is highly valorized to the detriment of pedagog-
ic performance; the second refers to the distinction made between 
creative work and alienated work, according to Mészáros (2006) and 
Vázquez (1978), and its consequences for the individual humanization–
alienation process as well as it seeks to explain why art and culture are 
not destined to every man and woman; the third discusses mediation, 
according to Hauser (1977) and Rancière (2005), as expressions of con-
tradictory instances, which are also complementary to the individual: 
subjectivity and objectivity, and the human life dependence on nature 
and culture (Saviani, 2009).

Keywords: Artist-teacher. Creative work. Alienated work. Mediation. 
Subjectivity-objectivity.

Considerações iniciais

A conjuntura política e social brasileira expõe uma série de ata-
ques dirigidos aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, com des-
taque à iniciativa governamental de flexibilização de direitos trabalhis-
tas, uma clara adesão ao trabalho escravo. Há de se acrescentar que 



47

outras conquistas sociais estabelecidas na Constituição de 1988 escor-
rem pelo ralo, a exemplo da redução das verbas para a educação, que 
leva ao aprofundamento do conservadorismo no âmbito da arte e da 
cultura, ao recrudescimento do racismo, do machismo, etc.

É de se perguntar, então, o que fazer frente a esses problemas 
colocados introdutoriamente? Conformar-se ao caráter conservador, 
que fragiliza a democracia e fere princípios e direitos conquistados ou 
subverter a ordem reinante posicionando-se na defesa intransigente da 
educação, da arte e da cultura como instrumentos de luta contra o po-
der da alienação?

Nesse estudo, por conseguinte, busca-se elucidar como o fazer 
artístico e o fazer pedagógico se mostram ou aparecem social e histori-
camente; basicamente, quais as diferenças entre ambos; o que determi-
na a valorização do artístico em detrimento do pedagógico, do artista 
como alguém superior em comparação com aos demais trabalhadores? 
O que leva à naturalização e à aceitação de que a produção ou a aprecia-
ção da arte não se destinam a todos os homens? 

Tem-se, pois, como premissa básica o trabalho, do ponto de vis-
ta econômico, como fonte de riqueza material e, filosoficamente, como 
fonte de riqueza e miséria humanas (Marx, 2010). No que diz respeito 
às relações entre arte e trabalho, objetiva-se explicitar os traços caracte-
rísticos do trabalho criador e do trabalho alienado e o que leva à hiper-
trofia da arte, que acaba tomando o lugar do trabalho criador (catego-
ria que explica o quê e o porquê de alguns objetos serem chancelados 
como arte), e não o contrário. Em suma, objetiva-se esclarecer essas pro-
blemáticas, muitas vezes aceitas sem questionamentos, pois que afetam 
profundamente o ensino da arte e a formação des seus profissionais, 
começando por uma questão nuclear: quem é o artista, quem é pro-
fessor de arte? Qual a contribuição de ambos, guardadas as diferenças 
entre uma práxis criadora na arte e na educação em arte, no processo de 
partilha do sensível? (Rancière, 2005). 

Quem é o artista?

Sarah Thornton, ao tratar dos bastidores da arte contemporânea 
e sobre quem é o artista, inicialmente destaca que algumas expressões, 
bem conhecidas, circulam amplamente: o artista como “modelo de cria-
tividade”, alguém dotado de liberdade invejável, que vive da venda 
de seus trabalhos ou simplesmente um profissional das artes visuais 
(Thornton, 2015, p.12).

Em Lukács, o artista é alguém em permanente mudança histó-
rica. Ele defende que a causa determinante dessa transformação é a 
“divisão capitalista do trabalho”, que mantém os artistas em “campos 
limitados, isolados, descontínuos”, transformando-os em “especialistas 
estreitos” (Lukács, 2010, p. 231). Em suas reflexões, ganha corpo uma 
crítica à separação entre arte e vida e o isolamento do artista moderno. 

Canclini (1984, p. 36) também examina criticamente a explicação 
da criação artística por meio de uma estética metafísica, pois esse argu-
mento descreve os artistas “como sujeitos todo-poderosos, deuses que 
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tiraram do nada obras inéditas”. Nessa linha, concebe-se a arte como 
trabalho, mas se entende que é preciso distinguir uma prática da outra 
e nunca submeter à prática artística as demais, embora nada impeça 
que o artista atue no campo político, econômico. Lembra isso uma polê-
mica que vez ou outra ganha força e que situa, de um lado, aqueles que 
requerem dos artistas que estes sejam testemunhas visuais dos aconte-
cimentos históricos e que coloquem sua criação a serviço da representa-
ção das lutas que protagonizou a humanidade ao longo da história; de 
outro, os próprios artistas seduzidos pelo “endeusamento romântico” 
do fazer artístico, que os arranca da história fazendo-os acreditar que 
devem “defender sua obra de todo condicionamento externo para se-
rem fiéis às verdades, às quais só eles tinham acesso” (Canclini, 1984, 
p. 38). Evidentemente, é necessário preservar certa independência para 
a experimentação, contudo sem nunca esquecer que a arte, o contexto 
social e econômico e a posição de classe do artista configuram-se em 
polos que se articulam e se interpenetram. 

Wolff (1982, p. 24) enfatiza que o artista é apresentado como al-
guém “fora da sociedade, como marginal, excêntrico, e distante das 
condições usuais das pessoas comuns, por virtude do dom do gênio 
artístico”. Para Wolff (1982, p. 24), essa visão pode levar à crença de que 
“faz parte da natureza da arte que os seus praticantes não sejam mor-
tais comuns; que necessariamente trabalhem sozinhos, desligados da 
vida e da interação social, e, com frequência, em oposição aos valores e 
práticas sociais”. Esquece-se (ou se desconhece) que o artista como um 
marginal e passando fome é uma forma particular, que descende da 
visão romântica de artista do século XIX, que acaba sendo alçada a uni-
versal. Igualmente, que a “ascensão do individualismo, concomitante 
com o desenvolvimento do capitalismo industrial” foi crucial para a 
disseminação desse pensamento. Wolff (1982, pp. 23-24) argumenta que

[...] a separação real entre o artista e qualquer grupo 
social ou classe bem definidos, e seu afastamento 
de qualquer forma segura de patrocínio quando 
o antigo sistema de patrocínio foi substituído 
pelo sistema do crítico-comerciante, que deixou o 
artista numa posição precária no mercado. 

Para Vázquez (1978, p. 73), a oposição entre arte e trabalho só “é 
válida quando o trabalho adota a forma de trabalho alienado, mas não 
quando tem um caráter criador, ou seja, quando produz objetos nos 
quais o ser humano se objetiva e expressa”. Ele ainda esclarece: 

Com a divisão do trabalho, cada vez mais pro-
funda, separam-se sempre mais radicalmente a 
consciência e a mão, o projeto e a execução, a fi-
nalidade e sua materialização; deste modo, o tra-
balho perde seu caráter criador, enquanto a arte se 
eleva como atividade própria, substantiva, como 
reduto expugnável da capacidade criadora do ho-
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mem, após ter esquecido suas remotas e humildes 
origens. Esquece-se, com efeito, que precisamente 
o trabalho, como atividade consciente através do 
qual o homem transforma e humaniza a matéria, 
tornou-se possível a criação artística (Vázquez, 
1978, p. 70). 

Na visão dele, não há uma barreira intransponível entre trabalho 
e invenção; ao contrário, a fantasia não é uma atividade caprichosa do 
cérebro dos gênios criadores. Entende a prática criadora como uma ati-
vidade especificamente humana, que tem origem no processo gradual 
de “criação de objetos úteis que satisfazem determinada necessidade 
humana”, mas também de “objetos, como as obras de arte, que elevam 
a um grau superior a capacidade de expressão e afirmação do homem 
explicitada já nos objetos de trabalho” (Vázquez, 1978, p. 69). 

Portanto, a questão para esses autores não é definir o que é arte, 
tão pouco responsabilizar os artistas pela desvalorização de quem en-
sina arte e do fazer pedagógico. Para eles, o fundamental é pôr em evi-
dência os critérios por meio dos quais os diferentes fazeres (não im-
porta se artístico, filosófico, científico, pedagógico) configuram-se em 
práxis criadora. 

Respondendo à questão, Vázquez (1977, p. 251) destaca três tra-
ços fundantes da práxis criadora: 1) “unidade indissolúvel, no processo 
prático, do interior e o exterior, do subjetivo e do objetivo”; 2) “inde-
terminação e imprevisibilidade do processo e do resultado”; por fim, 
3) “unicidade e irrepetibilidade do produto”. O autor observa que o 
desconhecimento dos traços que distinguem a práxis criadora da reite-
rativa traz várias consequências, sobretudo ao professor de arte, entre 
elas: a aceitação, sem questionar, de interpretações equivocadas sobre 
a arte como um fazer diferente e superior às outras formas de traba-
lho, e o tratamento da arte, no âmbito da escola, como uma atividade 
oposta ao trabalho. Há também uma tendência a se colocar a ênfase na 
subjetividade do artista e no fazer do professor, esquecendo-se que a 
subjetividade e a objetividade, o sujeito e seu fazer, são os dois lados de 
um mesmo processo, no qual nem o sejeito é passivo nem a produção é 
inerte e nem o resultado final reflete o projeto ideal. 

Não seria o caso, então, a partir das condições concretas e históri-
cas de trabalho de um e de outro, pensar o protagonismo do professor, 
como mediador, em especial, na partilha do sensível (Rancière, 2005), 
no diálogo entre autor, obra, público? A produção, a distribuição, o 
consumo como lugares de ação e não de contemplação passiva, de dis-
tribuição dos bens culturais, de construção de autonomia de recepção 
da produção artístico-cultural? 

O artista e o professor de arte e a partilha do sensível

Canclini questiona definições a priori da arte, a compreensão do 
estético como uma essência de certos objetos ou algo dado na natureza 
humana, compreendendo-o como “um modo de relação dos homens 
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com os objetos, cujas características variam segundo as culturas, os mo-
dos de produção e as classes sociais” (Canclini, 1984, p. 7-16). Assume, 
assim, uma perspectiva histórica ao problematizar: o que faz de um 
objeto uma obra de arte e permite diferenciá-lo dos demais objetos? 
A mediação, nesse caso, tem por objetivo a compreensão dos critérios 
construídos artística e socialmente que determinam o que é ou não arte. 
Canclini (1984, p. 45) joga luz sobre os critérios históricos do estatuto 
de arte e também sobre a recepção da arte, tendo por base as condições 
histórico-sociais da distribuição da arte como “a mola-mestra na orga-
nização do processo criativo”, no sistema capitalista, pois o consumo 
“completa o fato artístico, modifica seu sentido segundo a classe social 
e a formação cultural dos espectadores” (Canclini, 1984, p. 39).

A partir de Rancière (2005), pode-se compreender a recepção 
como um momento constitutivo da obra e o professor como um media-
dor na partilha do sensível, do quinhão de bens simbólicos que é direito 
de todos. De acordo com este autor: “Partilha significa duas coisas: a 
participação em um conjunto comum e, inversamente, separação, a dis-
tribuição em quinhões. Uma partilha do sensível é, portanto, o modo 
como se determina no sensível a relação entre um conjunto partilhado 
e a divisão de partes exclusivas” (Rancière, 2005, p. 7). Desse modo, 
partilhar é repartir ou compartilhar, é uma forma de repartição, da qual 
se pode tomar um “quinhão”, é uma espécie de distribuição de lugares 
e ocupações, um modo negociado de visibilidade que “faz ver quem 
pode tomar parte no comum em função daquilo que faz, do tempo e 
do espaço em que essa atividade se exerce” (Rancière, 2005, p. 16). Por 
fim, este autor tende a ver as práticas artísticas como formas modelares 
de ação e distribuição do comum, uma vez que, segundo ele, elas são 
“‘maneiras de fazer que intervêm na distribuição geral das maneiras de 
fazer e nas relações com maneiras de ser e [com as] formas de visibili-
dade” (Rancière, 2005, p. 17).

A arte, sobretudo a produção cultural e artística contemporânea, 
cada vez mais requisita a atuação de mediadores. Para Hauser (1977, 
p. 588): 

Cuanto más avanzado sea un desarrollo estilístico, 
cuanto más modernas sean las obras em conside-
ración y cuanto menos entendidos y competentes 
em arte los sujetos receptores, tanto más grandes, 
diversas e importantes tendrán que ser las media-
ciones. 

É inegável a contribuição das ações de mediação para o acesso à 
arte, como via de humanização, para a construção de significados pelos 
diferentes sujeitos. Concordando com Mészáros  (2006, p.190 - 191): 

Sem a educação estética, não pode haver verda-
deiro consumidor – apenas o agente comercial – 
das obras de arte. E como a obra de arte não pode 
existir sem ser constantemente recriada na ativi-
dade do consumo – cuja consciência deve ser ma-
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terializada na própria criação –, a educação estéti-
ca, como criadora do órgão do consumo estético, 
é uma condição vital para o desenvolvimento da 
arte em geral. 

A educação estética como uma produção qualificada de consu-
mo tem lugar no processo de apropriação e fruição, envolve o professor 
como um dos principais mediadores no processo de apropriação da 
produção artística e do conhecimento de que é depositária, pelo aluno. 
A apreciação, longe de ser uma absorção passiva do repertório de al-
guém, exige do apreciador um esforço de interpretação dos bens sim-
bólicos, para que se possa percebê-los como a expressão de alguém, 
com uma mensagem a ser compreendida por outro alguém (Schlichta 
& Teuber, 2011).

A habilidade para criar e apreciar imagens é unicamente huma-
na, independente de ser ou não arte. E é exatamente a natureza criadora 
dos homens e mulheres que se manifesta na forma de trabalho cria-
dor, em geral, e da arte, em particular, que Getlein, por exemplo, toma 
como fundamento de sua abordagem dos traços que singularizam o 
fazer artístico. Para ele, os artistas: 1) “criam lugares para algum propó-
sito humano”; 2) “criam versões extraordinárias de objetos ordinários; 
3) “recordam e comemoram”; 4) “dão forma tangível ao desconhecido, 
aos sentimentos e ideias”; 5) “refrescam nossa visão e nos ajudam a ver 
o mundo de novas maneiras” (Getlein, 2008, p. 7-10).

E o professor? Ele faz coisa completamente diferente do fazer do 
artista? Pois bem, tendo em vista os desafios que o projeto político e pe-
dagógico de educação em arte coloca, é fundamental a atuação do pro-
fessor na elevação do nível de sensibilidade, que está intrinsecamen-
te ligada às necessidades humanas e aos comportamentos instituídos 
culturalmente e se dá pari passu com o desenvolvimento das práticas 
sociais. O sentido da arte só existe para aquele que desenvolveu a per-
cepção, as formas de apreciação dos objetos artísticos; no entanto, ainda 
que parte da mesma totalidade, a grande maioria dos estudos no cam-
po da arte tem considerado a obra de arte do ângulo do seu criador e 
relegado as práticas de apreciação e recepção cultural a uma posição se-
cundária. Essa é uma das principais contribuições do professor. Assim, 
a contribuição do professor na mediação, como um momento constitu-
tivo da obra, é fundamental para a superação do viés idealista da apre-
ciação como mera contemplação de obras de arte, sem se saber seus 
porquês, para o reconhecimento não só do autor, mas também do leitor 
como sujeito participante. Nesse sentido, pensando o que faz de um 
professor um professor, cabe a ele, em primeiro lugar, compreender-se 
situado historicamente, pertencente a uma classe social e que ninguém 
existe à margem das relações sociais de produção da existência e que a 
escola se insere nesse quadro geral de contradições. Compreender que 
a formação e a atuação do professor no ensino-aprendizagem da arte, e 
do artista também, sofrem os efeitos da degradação das relações sociais 
e humanas sob o capital. Não esquecer que a crise não é interna à sala 
de aula nem restrita à relação interindividual: é mais ampla, pois social 
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(Schlichta & Teuber, 2011). 
Em segundo lugar, “ser um profundo conhecedor do humano” 

(saviani, 2009, p. 44), o que implica a participação do professor “direta 
e intencionalmente, da realização em cada indivíduo singular, da hu-
manidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 
homens” (Saviani, 1995, p. 17). 

Por consequência, em terceiro lugar, não ser indiferente, portan-
to, segundo Saviani (2009, p. 46), em relação a “conhecer os elemen-
tos de sua situação para intervir nela transformando-a no sentido de 
uma ampliação da liberdade, da comunicação e colaboração entre os 
homens” (Saviani, 2009, p.17). 

Em quarto lugar, ocupar-se da arte, pois, recorrendo a Vázquez, 
há pesquisadores que se ocupam do estudo da morfologia das árvores 
e suas funções, que as classificam, mas que campo de conhecimento 
“ocupa-se das árvores humanizadas”? Para tal autor (1978, p. 35), “são 
precisamente estes os objetos que interessam à arte”. Ocupar-se da arte 
implica apropriar-se dela no sentido requerido pelo objeto artístico, 
contrariando a apropriação privada, tal como o capitalismo impõe, de 
modo que supera a posse como simples “ter”. Compreender que o pró-
prio artista está presente na sua produção, mas também estão aí legiti-
mados: um sistema simbólico de representação, uma época, um estilo. 
Possuir a arte implica erudição; nesse sentido, o professor deve ser um 
erudito, porém cabe esclarecer, como alerta Saviani (2009, p. viii), o du-
plo e ambíguo significado deste termo:

Por um lado, expressa um saber amplo e deta-
lhado, sendo erudito alguém que domina os por-
menores da ciência ou arte que cultiva. Por outro 
lado, reporta-se a um sentido depreciativo, sig-
nificando uma multiplicidade de conhecimentos 
que não se articulam orgânica e criticamente. Por 
esse aspecto a erudição opõe-se a cultura, sendo 
entendida como um saber gratuito, descolado 
dos efetivos modos de pensar, agir, e sentir que 
definem a cultura.

Trata-se, enfim, de tornar a arte familiar, o professor como al-
guém próximo da produção cultural e artística, que dialoga, ele e seus 
alunos, com a produção artística e cultural. 

Considerações finais

A apreciação desempenha um papel decisivo no processo de 
construção do olhar e do conhecimento da realidade humano-social, 
pois a arte exige do sujeito, além do seu repertório, outros conhecimen-
tos, para que possa preencher os vazios entre seu entendimento parti-
cularizado e a obra, conforme seu contexto histórico, social e artístico. 
Assim, para que se realize um efetivo embate com a arte em sala de 
aula, é fundamental ao professor o conhecimento das linguagens artís-
ticas, compreendendo-se que a arte como linguagem extrapola o cam-
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po dos elementos formais, das técnicas, dos temas preferidos de um ou 
outro artista. Essas questões, por si só, não têm sentido, nem explicam 
que os artefatos da cultura e da arte são carregados de humanidade. E 
sempre procedem de alguém e se dirigem para alguém e a apreciação 
deles implica compreendê-los naquilo que eles são: trabalho criador. 

Portanto, ao educador em arte cabe a tarefa de ampliar e inten-
sificar, algo que torna o homem plenamente humano: a apreciação da 
produção artística, como práxis criadora, conforme perspectiva histó-
rica e crítica, pois isso contribui para um olhar mais atento do aluno – 
primeiro, sobre as representações e os significados que exibem, entre os 
quais aqueles que permitem desconstruir versões idealizadas da vida e 
que impõem uma ordem de compreensão da realidade, convertendo-se 
em instrumentos de manipulação social. Trata-se de um olhar crítico, 
em segundo lugar, sobre as condições e os processos que sustentam as 
práticas de produção de sentidos, que contribuem não apenas na leitu-
ra das obras de arte, mas também na compreensão de que as visões de 
mundo não são desencarnadas. A arte, enfim, é um campo privilegiado 
de expressão da capacidade criadora dos homens e mulheres; de for-
mação dos sentidos humanos requeridos na leitura e na interpretação 
dos objetos, denominados justamente arte, frutos da capacidade huma-
na de objetivar suas forças criadoras nos distintos campos de trabalho 
criador, inclusive o artístico. 
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