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RESUMO 

O presente trabalho em como eixo norteador discussões sobre o estranhamento , enquanto 
categoria estética na prática de leitura de imagens no ensino da arte. Alterca as mediações 
das imagens em ambiente escolar e suas relações de particularidades e estranhamento com 
os sujeitos sociais. A partir do dialogo com  Georg Lukács,Lev Vygotsky, Walter  Benjamim 
apresenta-se conceitos de estranhamento, narração e mediação na intenção de  provocar 
um olhar dialógico sobre as infâncias e suas produções.A pesquisa integra a dissertação de 
Mestrado em Educação concluído em 2010 pelo Programa de Pós Graduação em Educação 
da Universidade Federal do Espírito Santo. 

Palavras-chave: Imagem.Estranhamento.Particularidade. Arte-Educação. 

 
ABSTRACT 

The present work in as norteador axle the practical one of reading of images in the education 
of the art. Alterca the mediações of the images in pertaining to school environment and its 
relations of particularitities and estranhamento with the social citizens. From I dialogue it with 
Georg Lukács, Lev Vygotsky, Walter Benjamim searchs to argue concepts of 
estranhamento, narration and mediation in the intention to find the vestiges that take to a 
dialogue on infancies and its productions. The research integrates the dissertação of 
Mestrado in Education concluded in 2010 for the Program of After Graduation in Education of 
the Federal University of the Spirit Santo. 

Keywords: Image. Parameter. Particularity. Art education. 

 

 

 

UM OLHAR SOBRE O ESTRANHAMENTO   

Duas são as vertentes propostas para análise do termo estranhamento. A primeira 

vem do formalismo russo de Viktor Chklovski (1893-1984) e está diluído tanto no 

pensamento do dramaturgo alemão Berthold Brecht (1898-1956), quanto  no escritor 

francês Jacques Derrida(1930-2004)  e a segunda surge das reflexões  do 

materialismo histórico-cultural do filósofo húngaro Georg Lukács(1885-1971)  acerca 

das relações entre o crescimento das capacidades individuais e o desenvolvimento 

das forças produtivas e seu  desdobramento nas falas filósofo marxista tcheco  Karol 

Kosik (1926-2003). 
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Originalmente utilizada como neologismo por Viktor Chklovski (1917)i  palavra 

Ostraniene  relacionava-se ao efeito de distanciamento do modo comum, do 

cotidiano que pode ser  proporcionado  pela obra de arte( neste caso, literário) 

através da intencionalidade do artista  Para Chklovski, 

A finalidade da arte é dar uma sensação do objeto  como visão e não como 
reconhecimento; o processo  da arte é o processo de singularizarão 
[ostranenie] dos objetos e o processo que consiste em obscurecer a forma, 
em aumentar a dificuldade e a  duração da percepção. O ato de percepção 
em arte é um fim em si e deve ser prolongado; a arte é um meio de sentir o 
devir do objeto, aquilo que já se “tornou” não interessa mais a arte. 
(CHKLOVSKY, 1971, p.82) 

A arte, sendo um fim em si mesmo, teria a função de distanciar o sujeito  de uma 

dimensão universal para o particular. Assim, para Chklovski a arte é tendenciosa na 

medida em que o artista expressa sua tese, no sentido de proposição intelectual. 

Desta feita o processo de construção da obra (objeto) não se justifica a não ser que 

seje com a finalidade de atender as expectativas do propositor da arte. Já em 

Lukács o estranhamento (Entfremdung) ganha o caráter  histórico-social complexo 

em todas as suas relações sociais ( econômicas, sociais e políticas ) e suas 

contradições .O estranhamento é entendido a partir da antintese-dialética das 

relações  de produção : o sujeito social que pelo desenvolvimento das praticas 

capitalista  tem suas habilidades otimizadas produzindo   mais e melhor ,  contudo , 

perdendo a capacidade de sobre suas próprias especificidades, segundo Marx, um 

processo no qual os indivíduos são sacrificados ,no  desenvolvimento das forças 

produtivas  nasce reprodução da desumanidade, evidenciam-se  as singularidades e 

individualidades do sujeito, neste sentido, as mediações  são estabelecida entre a 

totalidade social e a singulariade  pessoais  tornando-se o pano de fundo do 

estranhamento. Kosik chama de pseudoconcreticidade, mundo das aparências 

,realidade superficial que faz o sujeito não reconhecer-se como co-participante  

social  , como não pertencente à sociedade na qual está inserida,  e tanto arte 

quanto artista são sensíveis a este reflexo dialético da realidade, não uma 

sensibilidade intencional, como no formalismo russo, mas uma sensibilidade 

processual de reconhecer-se, reencontrar-se, reelaborar-se  olhando por detras da 

construção social e isto se dá pelo que Lukács define por estranhamento.  

Logo, guiamos a pesquisa pelo estranhamento que promove mudança  através da 

reflexão artística, descontroi e confronta o sujeito com sua pseudo concreticidade  
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movimentando sua  zona de conforto e promovendo a fruição estética no sentido de 

pertencimento à obra. Sabemos da importância deste estudo pois o processo de 

criação, principalmente nas infâncias, estará  relacionado com as mediações 

ocorridas e acreditamos  o olhar de estranhamento sobre a obra de arte pode 

promover novas possibilidades de produção  imagéticas. Para tanto, optamos por 

dialogar com alguns autores que ontologicamente refletiram sobre o “olhar de 

estranhamento”  e suas interposições com a obra de arte, , buscamos nos aproximar 

dos estudos desenvolvidos por Georg Lukács(1969,1978 e 1981), Lev S.Vygotsky 

(1988,1991,1993,1999,2001e2009) e Walter Benjamim(1969,1997,1994 e 2002). 

Não construímos uma trajetória histórica  deste conceito, apenas, os elegemos para 

que pudéssemos ampliar nossos estudos sobre as discussões trazidas por eles 

sobre as imagens na arte. 

Partindo desde pensamento buscamos então dialogar com  Vygotsky que delega ao 

social e  às mediações um  papel importantíssimo   perfeitamente assumido pela 

arte. Atualmente percebemos um papel de destaque atribuído à cultura nos 

processos de construção e produção do conhecimento científico inclusive em estudo 

considerados pós-modernos como Wortmann & Veiga-Neto (2001)ii ressaltaram que 

nesses estudos cultura relacionam-se com práticas sociais, tradições lingüísticas, 

processos de constituição de identidades e comunidades, solidariedades e, ainda, 

com estruturas e campos de produção e de intercâmbio de significados entre os 

membros de uma sociedade ou grupos. Dessa forma, as produções culturais 

midiáticas constituem-se como instâncias que conformam e produzem 

representações de mundo (e também as de ciência e muitas outras mais), (re) 

produzindo, (re) organizando e (re) inventado novas relações para elas. Importa 

destacar que esse processo de instauração de significados não decorre, apenas, de 

uma particular enunciação colocada em destaque, mas de muitas e intrincadas 

interações postas em ação pelos/as leitores/as, suas experiências anteriores e o 

texto em questão. 

 1. O estranhamento em Georg Lukács 

Em sua teoria sobre a estética Lukács utiliza-se da categoriaiii particularidade, que 

segundo o autor, é tão importante, pois trata do elemento mediador entre o universal 

e o singular e também a categoria central da produção estética e análise de imagens  
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A análise do particular que constitui o ponto central organizador  do 
processo da criação estética, ainda que em suas conseqüências ultrapasse 
os quadros do exame gnosiológico, revela-nos, porém, ao mesmo tempo, os 
traços específicos essenciais do reflexo estético da realidade. A estrutura da 
obra de arte e a peculiaridade do comportamento estético que resultam 
deste reflexo formam, naturalmente, o objeto de posteriores e mais 
concretas investigações estéticas (...) (LUKÁCS, 1978, p.181) 

Assim, a particularidade em Lukács é o campo das relações entre “o ser universal e 

o ser particular”(1978, p.39) que leva o sujeito social (universal) os  reconhecer-se 

particular ( singular), provocando reflexões  acerca do contexto histórico–social, 

fazendo-o construir novo conceito de subjetividade (SCHÜTZ-FOERSTE, 2004, 

p.32). O particular, enquanto categoria é o campo social onde as mediações são 

realizadas, onde os pares, sujeitos sociais, encontram-se e perfilham-se, 

considerando assim a generalidade, historicidade e o particular. O indivíduo que pela 

generalidade (universalidade) está inserido em um meio social, é também aquele 

cuja história singular (historicidade) leva-o ao particular fazendo com que suas ações  

sejem concretizadas de forma diferente  que de um outro individuo de mesma 

natureza social .Neste sentido o particular em Lukács define tanto reconhecimentos 

quanto diferenças. Universalidades e singularidades. Grupo e indivíduo. A 

particularidade e o estranhamento.  O sair do particular, o deixar a zona de conforto, 

a não conformidade  

Este então é o produto do ensino da arte, o processo de diminuir a forma, de 

aumentar a dificuldade e a duração da percepção. Neste sentido situamos o 

estranhamento como uma tomada de decisão, um comprometimento do sujeito com 

o coletivo e não pelo conceito denotivativo de estranheza. Sendo assim, 

“estranhamento ‘ pode traduzir dois sentimentos/idéias importantes: curiosidade, 

significado com o qual estamos dialogando neste trabalho, ou repúdio, contrário de 

singularizarão ou unicidade. O “estranhamento” poderá ser obtido a partir dos 

primeiros contatos com a obra, sensações, primeiras impressões de reconhecimento 

e repúdio acabam por auxiliar neste processo refletindo nas produções, dos 

comportamentos sociais e das falas  dos sujeitos.   

Cabe aqui um diálogo sobre o conceito de totalidade concreta. Kosik(1976) fazendo 

referência à existência real diz que o indivíduo cria para si representações mentais 

que são reproduzidas  através da práxis histórica, que segundo ele, definem o  

“pensamento comum” (p. 10) e na maioria das vezes se constitui de uma 
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pseudoconcreticidade. Fenômenos que acreditamos serem cogentes não passam de 

imagens mentais representativas de uma realidade criada pela minoria influente. 

Neste pacote incluem-se textos, falas e imagens. Kosik (1976) propõem-se a discutir 

tais categorias propondo a destruição da pseudoconcreticidade para que haja um 

alvedrio na práxis. 

Portanto, a destruição da pseudoconcreticidade se efetua como: 1) crítica 
revolucionaria da práxis da humanidade, que coincide com o devenir 
humano do hoje, com o processo de “humanização do homem”, do qual as 
revoluções sociais constituem as etapas-chave; 2) pensamento dialético, 
que dissolve o mundo fetichizado da aparência para tingia a realidade e a 
“coisa em si”; 3) realizações da verdade e criação da realidade humana em 
um processo ontogênico, visto que para cada indivíduo humano o mundo da 
verdade é, ao mesmo tempo, uma sua criação própria, espiritual, como 
individuo social-histórico. Cada individuo – pessoalmente e sem que 
ninguém possa substituí-lo – tem de se formar uma cultura e viver a sua 
vida. (KOSIK, 1976, p.19) 

Assim não basta que exista uma sensação de pertencimento genérico para que o 

homem liberte-se da categoria comum, é fundamental a ruptura da 

pseudoconcreticida através da  particularidade, enquanto isso não acontece, as 

práticas tornam-se mera reprodutoras do trabalho sem expressão . O fazer arte pelo 

fazer. O produzir sem trabalho, mas , este fato muda quando o  indivíduo então 

passa a se reconhecer em sua produção a partir do momento em que se representa 

nela, não  apenas simbolicamente, mas integralmente. 

A dialética da atividade e da passividade do conhecimento humano 
manisfesta-se sobretudo no fato de que o homem , para conhecer as coisas 
em si, deve primeiro transformá-la em coisas para si: tem primeiro de 
submetê-las à prórpia praxis:para poder constatr como são elas quando não 
estão em consstcto consigo , tem primeiro de entrar em contacto com elas. 
O conhecimento não é contemplação.A concemplação do mundo se basia 
nos resultados da praxis humana. O homem só conhece a realidade na 
medida em que ele cria a reliade human e se comprta antes de tudo com 
ser prático.(KOSIK,1976,p.22)  

Para Lukács, o estranhamento não se constitui em um fenômeno natural e sim,  

social, logo, passível de ser superado e esta luta em  superá-lo  contribui para  o 

desenvolvimento de um pensamento não mais particular, individual, mas sim , um 

pensamento social ,neste caso independente da vontade o indivíduo, o 

estranhamento acontece orientado por origens sociais, o que chamamos aqui de 

mediações culturais fazendo  com que o sujeito saia da categoria singular para o  

social, sem que no entanto, perca a  individualidade. Este estranhamento cria novas 

possibilidades de crescimento e  de saídas a determinadas situações. 
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Demarcado o campo por onde iremos transitar  e assinalado o  cuidado que tem  

Lukács quanto aos aspectos históricos das relações sociais  do estranhamento, 

podemos avançar   naquilo que de fato nos interessa, não se tratamos  aqui do 

estranhamento capital, mas aquele estranhamento que promove mudança  e  

mediações a partir  da arte, logo, uso das imagens nas aulas de arte participam 

desta mediações   possibilitando o estranhamento  estanto para além da 

necessidade mas  está intrinsecamente ligada á utilização da imagens no ensino da 

arte, o uso de imagens nas aulas de arte é imprensidível, segundo  Schütz-

Foerste(2004), 

O contato do indivíduo com a obra de arte prepara-o para o entendimento do 
mundo que o cerca. A leitura  das obras de arte favorece também uma leitura 
do mundo das imagens, sejam elas artísticas ou não. O fazer artístico é parte 
integrante do processo de construção do conhecimento em Arte nas não o 
único. A experiementação  é um aspecto de grande relevância na exploração 
dos materias , formas e possibilidades expressivas, devendo estar 
associadad à reflexão  crítica , à teoria da arte , à história da arte e à estética. 
(SCHÜTZ-FOERSTE,2004,pgs. 95 e 97) 

o ensino esta associado a uma prática que conduz ao desenvolvimento do 

pensamento e levando o  indivíduo a uma análise da materialidade da obra 

promovendo  construções acima da  mímese, do copismo, da repetição , logo, deve 

levar a criança a um degrau a mais em sua caminhada estimulando novos olhares e 

possibilitando  a expressão de valores. O que é bonito, feio , legal, interessante ou 

comum  para as crianças,sem dúvida, será definido por elas, contudo, através do 

olhar da arte, elas terão a possibilidade de sensibilização,de poieses, segundo 

Pareyson (1997), esta poesia na qual está contida toda expressão do sujeito  é 

proposta por Benjamin em suas categorias de aura, autenticidade e narração como 

veremos a seguir. 

2.  A narração em Walter Benjamin 

Não existe documento de cultura que não seja ao mesmo tempo um 
documento de barbárie. A história habitual é a comemoração das façanhas 
dos vencedores. (BENJAMIN, 1994, p.125) 

Refletindo em Benjamin buscamos conceitos relacionados à obra de arte e a 

narrativa. Quais imagens são vistas? Por que algumas imagens aparecem  enquanto 

outras não? Esta exclusão social imagética pode ser considerada como história dos 

vencidos, mas que pode ser “escovado a contrapelo” pelo olhar de estranhamento 

da arte? Associa a perda da voz da história ao fim da cultura, das tradições e das 
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vivencia, não que isto tenha relação com a  experiência, pois para ele  vivencia e 

experiência são opostas. Vivencia está relacionada à velocidade com que as 

informações chegam aos sujeitos e  experiência com capacidade de narração e 

preservação histórica. Discute criticamente a modernidade e sua reprodutibilidade 

de valores, especialmente neste caso, os valores artísticos da obra de arte, à 

medida que as pessoas não mais vêem a obra associada a sua história, perdem a 

experiência, quer em família, quer em grupos, não se reconhecem mais. 

Ponderamos importantes destacar os pensamentos de Benjamin sobre 

reprodutibilidade técnica e aura. Aura pode ser transcrita como olhar de 

estranhamento, a essência da obra, da vida, da narração e da história “Em suma o 

que é a aura? É uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: 

a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja” (BENJAMIN, 

1974, p.177) e já reprodutibilidade técnica  sempre existiu, mas com o aumento das 

vivências midiáticas foi acelerado provocando duas reações  divergentes: a perda da 

experiência e possibilidade da nova  “aisthesis”, baseada  em um novo olhar sobre 

as percepções estéticas,  experiências  estas que não retiram da obra  sua aura ao 

contrário possibilita  o descobrir de outros caminhos    

Em sua essência a obra de arte foi sempre reprodutível. O que os homens 
faziam sempre podia ser imitado por outros homens. Essa imitação era 
praticada por discípulos, em seus exercícios, pelos mestres, para a difusão 
das obras, e finalmente por terceiros, meramente interessados no lucro. Em 
contrates com reprodução técnica da obra de arte representa um processo 
novo, que vem desenvolvimento na história intermitentemente através de 
saltos separados por longos intervalos, mas com intensidade crescente 
Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento esta ausente: o aqui e 
agora da obra de arte, sua existência única, no lugar em que ela se 
encontra nessa existência única, e, somente nela, que se desdobra a 
história da obra. Essa história compreende não apenas as transformações 
que ela sofreu, com a passagem do tempo, em sua estrutura física, como as 
relações de propriedade em que ela ingressou. (BENJAMIN, 1994, pags. 66 
e 167). 

 Não é a técnica de reprodução  que retira da obra de arte a aura, ela projeta sujeito 

para fora de si mesmo ,mas a perca da experiencia individual ,o não narrar, o não 

pensar subjetivo em  razão do coletivo, o vencedor sob o vencido. A arte dos 

vencidos  torna-se então a história dos vencedores, os filmes dos vencedores, os 

livros dos vencedores, os materiais didáticos dos vencedores. Neste sentido a arte 

promove o resgate da aura quando media  através da linguagem verbal e não 

verbal, sua produção artística, numa relação de mimésis ,que segundo Benjamim 

(1994) é a troca do eu com o outro no processo conhecimento  , assim , não a arte 
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pela arte, o desenho pelo desenho ou a pintura pela pintura mas a produção como 

expressão do pensamento individual, logo,somos direcionados a uma aproximação 

das imagens e a constituição do sujeito. 

3. Mediações em Lev  Vygotsky 

Existe criação não apenas onde têm origem os acontecimentos históricos, 
mas também onde o ser humano imagina, combinam, modifica e cria algo 
novo, por insignificante que esta novidade possa parecer se comparada 
com as realizações dos grandes gênios. Se somarmos a isso a existência 
da criação coletiva que reúne todas essas pequenas descobertas 
insignificantes em si mesmas da criação individual, compreenderemos quão 
grande é a parte de tudo o que foi criado pelo gênero humano e que 
corresponde à criação anônima coletiva de inventores desconhecidos. 
(VYGOTSKY, 1991, p. 11) 

Vygotsky preocupou-se com questões que envolvem o processo de criação e 

mediações sociais, ainda que o termo estranhamento não tenha aparecido em seus 

escritos encontramos eco em suas falas sobre mediações quando pensamos em 

arte como expressão do sujeito. Conceituou a atividade criadora como “toda 

realização humana criadora de algo novo, quer se trate de reflexos de um objeto do 

mundo exterior, quer de determinadas construções do cérebro ou do sentimento” 

(VYGOTSKY, 1991, p.7) neste sentido, as mediações e os estranhamentos tornam-

se necessários para estimular as atividades de reflexões dos indivíduos.Através 

deste estranhamento, que Vygotsky chama de estímulo aos sujeitos,  e nesta 

pesquisa são representadas pelas crianças, projetam-se perspectivas diferentes 

daquelas habitualmente ocorrem.Para ele  quase tudo que nos rodeia  foi criado por 

mãos do ser humano, ou melhor, tudo no mundo da cultura, ao contrário do mundo 

natural é produto da imaginação e da criação do homem. Quando isso é levado  

para a produção imagética infantil, podemos mensurar o quanto os estímulos, os  

estranhamentos, podem  influenciar nesta produção. 

Existe criação não apenas onde têm origem os acontecimentos históricos, 
mas também onde o ser humano imagina, combinam, modifica e cria algo 
novo, por insignificante que esta novidade possa parecer se comparada 
com as realizações dos grandes gênios. Se somarmos a isso a existência 
da criação coletiva que reúne todas essas pequenas descobertas 
insignificantes em si mesmas da criação individual, compreenderemos quão 
grande é a parte de tudo o que foi criado pelo gênero humano e que 
corresponde à criação anônima coletiva de inventores desconhecidos. 
(VYGOTSKY, 1991, p.11)  

Logo, se para Vygotsky os estímulos e as mediações promovem a reflexão do 

sujeito, para nós os estranhamentos (estímulosiv) promovidos pela arte (mediações) 
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fazem com que o processo de criação (reflexão do sujeito) promova novos estímulos  

desenvolvendo na criança um crescimento  na  relação  valores e práticas 

cotidianas, escolar ou não possibilitando que suas  produções imagéticas reflitam os 

estímulos visuais que lhes foram proporcionados. Decerto acreditamos que quanto 

mais possibilitados forem os processos de mediação entre produção imagética, e 

suas ideologias e as crianças com suas histórias sociais, mais serão as 

probabilidades de estranhamentos culturais e reflexão pelo viés das narrativas, 

verbais ou não verbais.  

O particular, enquanto categoria é o campo social onde as mediações são realizados 

e onde os pares, sujeitos sociais, encontram-se e perfilham-se, considerando assim 

a generalidade, historicidade e o particular. O indivíduo que pela generalidade 

(universalidade) está inserido em um meio social, é também aquele cuja história 

singular (historicidade) leva-o ao particular fazendo com que suas ações sejem 

concretizadas de forma diferente que de outro individuo de mesma natureza social . 

Neste sentido o particular em Lukács define tanto reconhecimentos quanto 

diferenças. Universalidades e singularidades. Grupo e indivíduo. A particularidade e 

o estranhamento.  Ocorre aqui os primeiros diálogos com o autor e a  categoria de 

estranhamento Surgido primeiro na  literatura o termo “estranhamento” ou 

“ostranenie“  foi   utilizado pelo russo Viktor Chklovski em 1917 no trabalho  

traduzido “A arte como processo”.Foram discussões que buscavam fundamentas as 

idéias de que a arte está para além do explicar o desconhecido pela mimese, mas 

principalmente pelo movimento intelectual que é promovido por ela. O sair do 

particular, o deixar a zona de conforto, a não conformidade,este é então o produto 

do ensino da arte, o processo de diminuir a  forma, de aumentar a dificuldade e a 

duração da percepção. 

Neste sentido situamos o estranhamento como uma tomada de decisão, um 

comprometimento do sujeito com o coletivo e não pelo conceito denotivativo de 

estranheza. Sendo assim, “estranhamento ‘ pode traduzir dois sentimentos/idéias 

importantes: curiosidade, significado com o qual estamos dialogando neste 

trabalho, ou repúdio, contrário de singularizarão ou unicidade. Para Chklovski 

caracterizava esse representava um método artísticov.  
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O “estranhamento” poderá ser conseguido a partir dos primeiros contatos com a  

obra. Sensações de reconhecimento e repúdio acabam por auxiliar neste processo.  

Ao final, o “estranhamento” poderá ser conseguido através do reflexo nas 

produções, dos comportamentos sociais e das falas dos sujeitos.  Fenômenos que 

acreditamos serem cogentes não passam de imagens mentais representativas de 

uma realidade criada pela minoria influente. Neste grupo incluem-se textos, falas e 

imagens.Assim não basta que exista uma sensação de pertencimento genérico para 

que o homem seje liberto da categoria comum,de mero espectador contemplativo, é 

fundamental que se promova a ruptura com a pseudo realidade através da  

particularidade. 

Quando isso não acontece, as práticas tornam-se mera reprodutoras do trabalho 

sem expressão . O fazer arte pelo fazer. O produzir sem trabalho. 

Isto muda quando o  indivíduo então passa a se reconhecer em sua produção a 

partir do momento em que se representa nela, não  apenas simbolicamente, mas 

integralmente.Na dialética,a totalidade concreta revela sobretudo , o que é a 

realidade?O conhecimento dos fatos. O que é esta realidade se não aquela na qual 

o fato está insedido? 

Totalidade significa:realidade como um todo estruturado ,dialético , no qual 
ou  do qual um fato qualquer (classes de fatos , conjuntos de fatos) pode vir 
a ser racionalmente compreendido. Acumular  todos os fatos não significa 
aqinda conhecer a realidade; e todos os fatos (reunidos em seu  conjunto) 
não constituem , ainda , a totalidade) (KOSIK,1976,p.36). 

Assim ,somente a partir do conhecimento da realidade é que se analise o fato: 

partindo do todo para o particular do sujeito.” Sujeito este que conhece o mundo e 

para qual o mundo existe “(ibdem ,p.43). Um sujeito social constituido em nesta 

realidade  social concreta que é a totalidade de estruturas autônomas que se 

influenciam reciprociamente   através de processos indivisíveis porém  

constantemente afetaveis.Sendo assim  uma das possíveis mediações propostas  

entre o sujeito e o fato dar-se á pelo estranhamento. 

Logo, o estranhamento não se constitui em um fenômeno natural e sim,  social, logo, 

passível de ser superado e esta luta em  superá-lo  contribui para  o 

desenvolvimento de um pensamento não mais particular, individual, mas sim , um 

pensamento social, de acordo com Lucáks “é um fenômeno exclusivamente histórico 
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–social que se assume na  história das formas sempre diferentes por conseguinte, a 

sua constituição nada tem a ver com uma condição humana geral, tampouco possui 

uma universalidade cosmica.( 995,p.15).Neste caso independente da vontade o 

indivíduo, o estranhamento acontece orientado por raízes sociais, o que chamamos 

aqui de mediações culturais fazendo  com que o sujeito saia da categoria singular 

para o  social, sem que no entanto, perca a  individualidade, possibilitando 

crescimento e  de saídas a determinadas situações. 

Não se trata portanto do estranhamento  oriundo da alineação contingente, negativa 

aquela que é produzida pela sociedade capitalista, escravagista, robótica, mas de 

uma alienação  necessária, positiva que promove no indivíduo um novo olhar sobre 

a situação , um olhar amplo , um olhar que  estimula novas possibilidades de 

expressão. 

Cientes  que o uso das imagens nas aulas de arte estão muito além da necessidade e  

tendo relação com o  ensino sendo assim  impressindível  o uso das imagens nas 

aulas de Artes, devendo estar associado a uma prática que conduz ao desenvol-

vimento do pensamento levando o sujeito à uma análise da materialidade da obra, 

O contato do indivíduo com a obra de arte prepara-o para o entendimento do 
mundo que o cerca. A leitura  das obras de arte favorece também uma leitura 
do mundo das imagens, sejam elas artísticas ou não”. 

 O fazer artístico é parte integrante do processo de construção do 
conhecimento em Arte nas não o único. A experiementação  é um aspecto de 
grande relevância na exploração dos materias , formas e possibilidades 
expressivas, devendo estar associadad à reflexão  crítica , à teoria da arte , à 
história da arte e à estética. (FOERSTE,2004,págs 95 e 97) 

Atentamo-nos ao fato de que  a arte na sala de aula deve promover para além da 

mesmice, da  mímese, do copismo, da repetição,deve levar a criança a um degrau a 

mais em sua caminhada, deve  tentar mexer com os olhares emoldurados  e 

possibilitar  a expressão de valores. 

                                                            
i  Publicado pela primeira vez em “Iskusstvo kak priem” (“A Arte como processo”) ou ("A Arte com 
procedimento"), no livro Poetika (1917). Este artigo está publicado em português na coletânea Teoria da 
literatura: formalistas russos (Porto Alegre,1971) e em Todorov (Lisboa, 1999). 

ii Os Estudos Culturais caracterizam-se  por sua dimensão multidisciplinar, a quebra das fronteiras 
tradicionalmente estabelecidas nos departamentos e nas universidades. Esse é um aspecto altamente positivo 
no processo de renovação das ciências sociais. Não há dúvida de que o movimento de institucionalização do 
conhecimento durante o século XX caminhou muitas vezes para uma espécie de fordismo intelectual, no qual as 
especialidades, as subdivisões disciplinares e temáticas (sociologia rural, antropologia da família, partidos 
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políticos etc.), alimentadas, sobretudo nos momentos de celebração ritual, os grandes congressos acadêmicos, 
implicaram a preponderância de um saber fragmentado em relação a uma visão mais "globalizadora", 
"totalizadora", dos fenômenos sociais. 

iii Sobre a utilização do termo categoria, Ciavatta (2009, p.137) diz  “As categorias são concretos de 
pensamentos gerados sobre a realidade objetiva e diversificados; são mediações ontológicas da totalidade 
social, construídas em sua particuralidade histórica. De outra parte, assim como o real é diversificado e em 
movimento , a produção das categorias e sua apreensão pelo homem se fazem num tempo histórico que reflete 
a  diversidade e o movimento (tempo e espaço) . Conseqüentemente, as categorias elaboradas são 
diferenciadas em sua concretude, isto é, em sua concretização  histórica como formas de apreensão do real. 
Assim , o uso da categoria particularidade por Lukács reflete seu pensamento em um determinado tempo-espaço 
e sobre um conceito maior  denominado estética. 

iv Tratamos estranhamento por estimulo, arte por mediações e criação por reflexão do sujeito, apenas neste 
texto, ainda que não sejem sinônimos, mas fazem parte do processo metodológico. 

v Ao considerarmos o “estranhamento “ como  um método, poderemos  posteriormente avaliá-lo. 
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