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Resumo: a escrita deste texto enfatiza o desenvolvimento de um Projeto de Pesquisa e 

Extensão que envolveu a formação continuada de professores com a linguagem 

cinematográfica em uma escola de Ensino Fundamental. Para tanto, esse Projeto contemplou 

o Currículo e a Formação de professores, utilizando-se do cinema na educação como 

dispositivo para a formação de formação. Assim, as ações delineadas no projeto visaram 

articular ensino, pesquisa e extensão de forma a proporcionar aos professores envolvidos no 

processo, oportunidade de construírem saberes e repensarem suas práticas pedagógicas 

através do cinema na educação.  Dessa forma, com o desenvolvimento desse Projeto 

introduziu-se o cinema na formação docente, possibilitando a apropriação de novas ações 

educativas com o cinema na educação mobilizando os educadores a se aventurem nas 

descobertas que as novas tecnologias podem trazer para a ação educativa. Assim, utilizou-se 

das novas tecnologias para levar o cinema à formação continuada dos professores e infiltrar 

de imagens e sons o ambiente escolar.  
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Introdução 

 

A escrita deste texto parte de um Projeto de Pesquisa e Extensão do Instituto Cenecista 

de Ensino Superior (CNEC/IESA), da cidade de Santo Ângelo, intitulado: “Cinema na 

educação como dispositivo de formação docente”. O intuito do Projeto foi introduzir o 

cinema na formação docente, para que os professores se apropriem de novas ações educativas 

com o cinema na educação e se aventurassem nas descobertas que essas novas tecnologias 

podem trazer para a ação educativa. Dessa forma, esse Projeto de extensão norteou a prática a 

partir do ensino, da pesquisa e da extensão contemplando a reflexão da ação educativa dos 

docentes participantes. 

 Sendo assim, escolheu-se como linha de pesquisa para o Projeto de Extensão, o eixo 

que contempla o Currículo e Formação de professores. Por isso, esse projeto visou transpor o 
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cinema na educação como dispositivo para a formação continuada dos professores, através do 

uso das novas Tecnologias na Educação em inter-relação com a sétima arte para que os 

docentes fossem desafiados a conhecer novas ferramentas, bem como pudessem vivenciar 

experiências estéticas com o cinema na ação educativa.  

Esse trabalho visou contemplar a Lei 13006/14 de 26 junho  de 2014, a qual ressalva 

que: “a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular 

complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória 

por, no mínimo, 2 (duas) horas mensais.” Tendo em vista essa exigência legal, almejou-se 

com o Projeto de Extensão, propiciar uma formação ético/estética aos professores e 

democratizar o acesso do cinema na escola, bem como auxiliar na auto- formação dos 

professores.  

Para tanto, elaboramos algumas estratégias e ações que contemplaram o cinema na 

educação, o qual ainda não é habitual na ação pedagógica dos professores para que possam  

serem incorporadas no cotidiano escolar. Diante do exposto, todas as atividades propostas no 

Projeto pautaram-se  na participação ativa dos professores e proporcionou a elaboração de 

práticas inovadoras e criação de espaços para pensar e repensar as ações educativas através do 

cinema como os professores que atuam na Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Sparta 

de Souza.  

 

O cinema como dispositivo na formação de professores: algumas ações 

  

Para o desenvolvimento do Projeto algumas ações básicas foram realizadas na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Dr. Sparta de Souza, a qual apresenta baixo resultados no 

último Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Assim, as ações delineadas 

articularam ensino, pesquisa e extensão de forma a proporcionar aos professores, 

oportunidade de construírem saberes e práticas coletivas e em redes que visaram fortalecer a 

educação básica. Assim, mensalmente as coordenadoras do projeto e as alunas bolsistas, 

encarregadas do desenvolvendo das ações deslocaram-se até à escola parceira para realizarem 

as atividades propostas no projeto. Sendo duas horas semanais para o trabalho com os 

professores e duas horas para a reorganização e documentação dos dados do Projeto na 

instituição de ensino.  

Diante do exposto para o deslanchar do Projeto, foram organizadas algumas ações, as 

quais incluíram, primeiramente o levantamento inicial da realidade local mediante entrevistas 

junto à comunidade escolar, para investigar as práticas escolares. Igualmente foram 

planejadas atividades educativas que envolveu o cinema nacional na educação em mediações 



 

didático-pedagógicas articuladas em situações do cotidiano escolar, de modo a compreendê-lo 

como arte na escola. Para tanto, foi criado o espaço CineClube aos professores para que 

pudessem mergulhar nos filmes trabalhados, possibilitando o desenvolvimento de um olhar, 

que ultrapassa o simples acompanhamento do fluxo narrativo dos filmes.  

Assim, pretendemos com o Projeto de Extensão envolver os professores da educação 

básica em análises e significações estéticas de vários filmes nacionais, bem como fragmentos 

de documentários, filmes de animações para serem explorados nas oficinas de cinema. 

Desse modo, almejamos com o Projeto mobilizar os participantes em ações que 

levassem os professores a produzirem curtas e minutos Lumière com base na linguagem 

cinematográficas, por meio de oficinas de criações e edições de filmagens produzidas no 

decorrer do trabalho, visando sensibilizá-los para a construção de aprendizagens 

significativas, bem como a valorização do conhecimento estético e artístico. 

Assim, o Projeto de Extensão articulou sua metodologia para que as ações estipuladas 

fossem desenvolvidas na integra com a participação dos professores da Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Dr. Sparta de Souza. Para tanto, alguns objetivos foram descritos tais 

como: privilegiar a construção do conhecimento mais apurado e mais próximo do contexto da 

comunidade na qual ambos se inseriram (professores, coordenadores e supervisores da 

educação básica); fortalecimento da inserção dos professores nos diversos momentos do 

cotidiano da Educação Básica, visando consolidar o seu processo formativo, para que 

ampliassem sua percepção de mundo e consolidassem a forma de atuar junto aos processos 

educativos. 

Tínhamos como objetivos proporcionar aos professore a possibilidade de questionar e 

discutir teorias, concepções e metodologias com vistas à proposição e implementação de 

ações pedagógicas alternativas que pudessem contribuir para o desenvolvimento curricular 

das diferentes áreas, objetivando proporcionar aos professores a capacidade de selecionar e 

problematizar situações, bem como inter-relacionar teoria e prática, readequando conteúdos 

curriculares das disciplinas, envolvendo supervisor e outros professores da escola.  

Além desses objetivos específicos havíamos almejado igualmente, oportunizar aos 

bolsistas escritas de artigos e divulgação do material fílmico elaborado durante o 

desenvolvimento do projeto na mídia e em revistas e periódicos relacionados com a educação, 

bem como aproximar a Universidade com a realidade da escola da Educação Básica, visando 

fortalecer as vivências e práticas pedagógicas dos educadores da Educação Básica. 

 

 

Linguagem cinematográfica e autoformação: um acontecimento  



 

 

 O início das ações do Projeto de Extensão: Cinema na educação como dispositivo de 

formação docente, deu-se primeiramente com a apresentação aos professores dos objetivos e 

metodologia de trabalho que iriam nortear o processo formativo. Em seguida dispomos aos 

professores o texto: O CINEMA PARA O PENSAR: A pedagogia do fragmento como 

proposta, o qual foi lido e refletido com os educadores presentes. Na sequência realizamos 

uma atividade prática para abordar a pedagogia do fragmento de Alain Bergala (2007), o qual 

enfatiza que “Há modos de escolher e pensar um trecho de um filme: como um extrato 

autônomo, apreendido em sua totalidade; ou ao contrário, como um pedaço retirado de um 

filme, no qual o corte se faz presente. Em ambas as maneiras, pode-se chegar a resultados 

positivos pedagógicos”.  

Desse modo, Bergala (2007) considera a “pedagogia do fragmento”, como “a menor 

célula viva” de um filme, possibilitando o desenvolvimento de um olhar, que ultrapassa o 

simples acompanhamento do fluxo narrativo.  Assim, para o autor analisar essa unidade 

menor, pode-se unir a abordagem analítica à iniciação à criação. Nessa perspectiva, para 

trabalhar com a “pedagogia do fragmento” descrito acima foram selecionados dois 

fragmentos de filmes: O carteiro e o poeta e Uma vida iluminada.  

Os educadores assistiram os fragmentos dos dois filmes e escreveram suas 

significações. Para esse processo, lançamos algumas questões disparadoras: como o artista 

compôs os planos? O que esses planos nos dizem? Para onde nos remeteram? Existem 

relações entre os planos? Quais? 

 

IMGEM 1 

 
Fonte: As metáforas do filme “ O carteiro e o poeta. Colégio Raízes. 

IMAGEM 2 



 

 
Fonte: Uma vida iluminada-DVD-Eugene Hutz- Elliah Wood. 

           

Então, ao descreverem as significações dos fragmentos assistidos, uma educadora ao 

pensar sobre as questões disse: “O artista ao compor os planos criou relações entre os 

personagens. Outra professora descreveu que o artista elaborou os planos interligando as 

cenas e os acontecimentos. Para outra educadora essa ligação se deu no ligar e desligar o 

botão da máquina, aonde o artista procurou lugares, olhando e observando as pessoas. 

Para a professora V: “ Os planos foram compostos de modo delicado e cuidadoso, em 

sua visão, sem muitos efeitos científicos, sendo apenas focado o efeito visual, musical e 

sonoro, abordando o efeito sensível e humano”. 

Outra docente descreveu que os planos foram criados pelo artista a partir das relações 

entre os personagens. Quando solicitamos que essa educadora descrevesse o que os planos 

diziam, não soube responder e relatou: “Não consigo pensar, encontrei, realmente muita 

dificuldade”. A professora salientou que os planos do filme analisados remetiam suas 

lembranças do passado. E assim, descreveu: “Existiam relações de afetividade entre os 

personagens, pois tinham poucos personagens e o cenário era simples”.  

Esse processo de análise e significações dos filmes assistidos em nosso ver 

proporcionou uma experiência estética aos educadores, pois essa experiência se processa no 

encontro com o objeto estético, nesse caso os fragmentos dos filmes. 

Para Gadamer: 

  

A experiência somente se dá de maneira atual nas observações individuais. Não se 

pode conhecê-las numa generalidade precedente. Nisso justamente se estriba a 
abertura básica da experiência para qualquer nova experiência- isso não somente no 

sentido geral da correção dos erros, mas ao fato de que a experiência está 

essencialmente dependente de constante confirmação, e, quando esta falta, ela se 



 

converte necessariamente em outra diferente[...] A experiência tem um lugar como 

um acontecer de que ninguém é dono (1997, p. 520). 

 

O cinema visto como experiência estética abre espaço para o acontecimento, bem 

como o referido autor destacou que essa capacidade se dá individualmente, por isso, embora 

os educadores tenham assistido o mesmo fragmento, ou seja, o objeto estético, cada uma teve 

uma visão e significou de maneira única. 

Como podemos analisar nas observações dessa educadora, a qual enfatizou: “Existe 

completa relações entre os planos, porque as sequências remetem a um ideal maior, a algo 

completo que a cada plano se soma”. Assim, relatou a professora: “ Nos remete à procura do 

próximo plano, a curiosidade dos próximos acontecimentos.  

Entretanto, outra professora ao descrever os planos analisados disse: “Retratam 

épocas passadas, sem muitos personagens, o que representa a solidão”. Desse modo, segue 

sua narração: “ No primeiro trecho apareceram personagens alegres e no segundo plano 

cenas tristes e no fim o personagem apareceu alegre. Os dois trechos para mim Faz ênfase ao 

amor pela vida. Nos remetem para um mundo imaginário”, ao passado” e complementa: “ 

Os planos demostram sentimentos, emoções, lembranças, afeições entre os personagens”. 

Devem ter feito um roteiro disse essa professora ao pensar sobre os planos, pois o artista 

experimentou vários ângulos e escolheu os que achou melhor. Continuou destacando: “ Os 

fragmentos nos dizem de criação, imaginação, de um ponto de vista, de um conhecimento”.  E 

ainda, afirmou: “ Me remeteram para a infância, para as relações de poeta, carteiro, vó, 

filho, mãe”. 

Como podemos perceber nas narrativas dos professores participantes do projeto que 

suas narrativas e reflexões sobre os filmes lhe possibilitaram processos autoformativos, bem 

como proporcionou uma experiência estética de acontecimentos e afetamento. 

Larrosa (2003, p. 38): 

  

A palavra experiência ou melhor, ainda, o par experiência/sentido, permite pensar a 

educação a partir de outro ponto de vista, de outra maneira. Nem melhor, nem pior, 

de outra maneira. Talvez chamando a atenção sobre os aspectos que outras palavras 

não permitam pensar, não permitam dizer, não permitam ver. Talvez, configurando 

outras gramáticas e outros esquemas de pensamentos. Talvez produzindo outros 

efeitos de verdade e outros efeitos de sentido. 

 

 Nessa perspectiva, ao trazer a experiência estética do cinema aos professores 

participantes do projeto de extensão, oportunizamos o par experiência/ sentido que o autor 

apresenta, e porque não dizer afetamento, pois os educadores tiveram a capacidade de olhar 

para a docência por outro ponto de vista, a partir dos ângulos, planos e enquadramentos dos 

fragmentos assistidos. 



 

Ressaltamos esse aspecto, pois ficou visível no relato dessa professora, a qual viu nos 

planos a necessidade de reconhecimento, de aceitação, de ligação, de identidade, de afeto e 

respostas. Pois assim, descreveu: “São planos que falam de poesia, arte, sobre a beleza na 

simplicidade da vida”. E ainda continuou: “Remetem-nos ao íntimo ao longínquo, para dentro 

de nós, nossas memórias e ao distante ao desejo de mudar, de viajar, de encontrar-se. E 

conclui: “ As relações entre os planos me parecem as buscas de dentro de nós e de fora no 

outro”. 

 Para Josso: 

As experiências, de que falam as recordações-referências constitutivas de formação, 

contam não o que a vida lhe ensinou, mas o que se aprendeu experiencialmente nas 

circunstâncias da vida. [...] as narrativas de um percurso intelectual e de práticas de 

conhecimento põe em evidencia os registros da expressão dos desafios de 

conhecimento ao longo de uma vida. Esses registros são precisamente os 
conhecimentos elaborados em função de sensibilidades particulares em um dado 

período. Se as disciplinas que constituem as ciências do humano podem servir de 

referenciais para a autointerpretação, é porque são objetivações coletivamente 

construídas a partir das tomadas de consciência do que constitui as nossas 

capacidades humanas (2010, p. 40) 

  

 As contribuições de Josso (2010) corroboram com a ideia de que a experiências 

estética com os fragmentos dos filmes, provocaram no grupo de professores a sensibilidade, a 

qual foi acessada pelos registros, pelas recordações-referências constitutivas de cada 

educador,  servindo assim, de ponto de referência para o humano, para a autointerpretação de 

si mesmos e consequentemente sua autoformação. 

Na sequência das ações do Projeto, realizarmos o último encontro antes das férias dos 

professores, quando assistimos o filme nacional “Que horas ela volta”.  Dirigido por Anna 

Muylaert e roteiro de: Anna Muylaert e Regina Casé. Tendo como elenco os seguintes atores: 

Regina Casé, Camila Márdila, Karine Teles, Michel Joelsas, Helena Albergaria, Lourenço 

Mutarelli, Bete Dorgam, Luis Miranda, Theo Werneck, Luci Pereira, Anapaula Csernik. 

Montagem de: Karen Harley. Fotografia: Barbara Alvarez e trilha  

sonora de: Vítor Araújo e Fábio Trummer. Esse filme foi lançado no Brasil no ano de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IMAGEM 3  

 
Fonte: T2.gstatic.com 

 

Com esse filme encerrando as ações do Projeto no ano de 2016, deixando as seguintes 

reflexões ao grupo de professores. Que relações podem ser estabelecidas com o filme 

assistido e à docência? Assim, com essas indagações sobre a docência e estabelecimento de 

relações com o filme assistido, amarramos o próximo encontro, o qual ocorreu no ano 

seguinte em 2017. 

Dessa forma, quando os educadores retornaram com suas reflexões sobre esse filme, 

percebemos o quanto provocou inter-relações, as quais foram postas no papel e discutidas em 

grupo. Assim, uma educadora descreveu:   O filme “Que horas ela volta? ” Relata a história 

vivenciada por uma mulher chamada Val, interpretada pela atriz Regina Casé, que trabalha 

de empregada doméstica numa casa de uma família de classe média alta. A família possui um 

filho adolescente que demonstra uma relação de afinidade e carinho muito maior com a 

empregada do que com os próprios pais, estudou nos melhores colégios, mas não apresenta 

um desempenho e dedicação tão grande aos estudos quanto à filha de Val, que se chama 

Jéssica. A Jéssica chega à casa dos patrões com a intenção de se preparar para o vestibular, 

porém apresenta algumas características questionadoras que desestabilizam a estrutura 

familiar, não aceitando a submissão da mãe e desafiando a autoridade da patroa. 

O filme, uma mistura entre drama e comédia, consegue confrontar as diferenças entre 

as classes sociais. A ideia de Val ser considerada como “quase da família”, tendo criado os 

filhos dos patrões, mas ainda fazer as refeições em uma mesa separada, dormir no quartinho 

dos fundos e jamais ter colocado os pés na grande piscina da família, onde todos se divertem, 

demonstra claramente diferenças entre ricos e pobres. 



 

Algumas cenas do filme poderiam ser relacionadas com nossa ação docente: a 

submissão de Val em relação à patroa (muitas vezes queremos nossos alunos submissos e 

acatando sem questionar nossas normas e regras); Quando Jéssica chega à casa dos patrões, 

questionando e desestabilizando o equilíbrio familiar ( em um dado momento da nossa vida 

profissional, nós professores recebemos aquele aluno que desestabiliza, questiona  e enfrenta 

nossas atitudes e nos faz repensar nossas ações e práticas pedagógicas); Jéssica é aprovada 

no vestibular e o filho dos patrões não (por ter tido ótimos mestres/professores, uma extrema 

dedicação aos estudos à garota humilde filha da empregada é aprovada, enquanto o menino 

adolescente não). Devemos ser estes mestres, que motivam, orientam e fazem despertar o 

senso crítico em nossos alunos”. 

Percebemos claramente na narrativa dessa educadora elementos significativos do filme 

e também estabelecimento de relações e alteridade, pois colocou-se em cena no lugar da 

personagem, trazendo elementos marcantes da sua profissão docente, bem como apesentou 

sua visão de como deveria ser um mestre. O que em nosso entendimento viabilizou uma 

análise profunda sobre as cenas do filme e a relação com sua docência, possibilitando 

processos autoformativos. 

 

Josso (2010, p. 42) destaca: 

 

As narrativas de formação põem em evidência a dificuldade de 

estabelecer correlações entre circunstâncias e gêneros de 

aprendizagens. Esses momentos formadores, podem durar alguns 

instantes ou alguns anos, são quadros que colocam em cena um ou 

vários protagonistas em transições numa dramaturgia singular; numa 

brusca interrupção de duração de intensidade, numa observação, num 

exercício sistemático, numa simpatia, num afeto ou numa aversão por 

um alter ego. 

 

Nas palavras da referida autora, quando os professores exercitam o processo de narrar-

se estão colocando-se em evidência, pois caminham para si, ao adentrarem em cenas que 

vivenciaram e, quando refletem estabelecem novos sentidos e outros lugares para esses 

acontecimentos. Por isso, são verdadeiros protagonistas ativos nesse processo, ao narrarem-se, 

narram-se a si, ao narrarem-se a si, alteram suas visões de mundo e reconfiguram-se nessa 

sistemática. 

Seguindo essa visão sobre a importância das narrativas dos professores, enfatizamos a 

ideia dessa educadora, a qual salientou: “ Podemos trabalhar  essas diferenças sociais com 

nossos alunos através de projetos remetendo nas divergências sociais da atualidade, 

buscando historiadores focados às servidões prestadas aos senhores feudais na Idade Média, 



 

a criadagem da nobreza, até os empregos remunerados mais recentes, próprios do 

capitalismo e da Revolução Industrial, que transcende a dimensão econômica, tecendo  

considerações sobre a dupla de senhor e escravo, que nos é mostrado no momento em que 

vimos um funcionário sendo mal pago  por ser negro ou por não ter muito estudo. Ao 

mostrarmos o preconceito da discriminação de classe social aos alunos, eles terão  uma ótica 

diferenciada diante do seu espaço e dentro da sociedade da qual fazem parte, com um 

conhecimento e uma estrutura elevada, podendo mudar  a seu favor , vendo de outra forma  

os efeitos danosos da miséria gerada na construção do sujeito, na medida em que assimilam 

o conhecimento e  exerçam o seus direitos como cidadãos que são dentro de uma  sociedade, 

e sendo  capazes de ver os fatores da realidade que atribui a responsabilidade pelas 

carências vividas pelos baixos salários, o que provoca uma maior ambição,    Isso, por sua 

vez, facilitará os movimentos de cisão interna, levando ao estabelecimento de uma identidade 

forte sujeita a uma formação de caráter e dignidade dentro de nossa cultura atual.  

Quando escutamos a narrativa dessa educadora percebemos que voltou-se 

especificamente para a parte da aprendizagem, dos conteúdos que estão postos nos currículos 

escolares e como podem ser abordados, ou melhor desenvolvidos com os alunos (as) na 

escola. Essa professora realizou um panorama de como poderiam ser trabalhados esses 

conteúdos explicitados no filme, apresentado como estratégia a ideia de projeto de trabalho. 

Assim, poderíamos dizer que o Projeto de Extensão com a linguagem cinematográfica 

facultou aos professores dispositivos para sua autoformação.   

Para Ferry:  

 

Quando se fala em formação permanente se faz referência a um dispositivo.  Está é a 

primeira concepção da palavra “ formação”. E no meu entendimento, vou dizer que 
quando se fala em dispositivo se fala em certas condições para a formação, que são 

os suportes da própria formação (2004, p.53). 

 

 Apresenta-se aqui um elemento chave para o Projeto de Extensão, ou seja, o cinema 

como um dispositivo para a autoformação dos educadores que estavam envolvidos nesse 

processo. Dessa maneira, podemos afirmar que a sétima arte possibilita o suporte para a 

formação.  

Essa afirmação fica evidente da descrição dessa professora que destacou: “No filme, a 

filha da empregada, apesar de ter estudado em uma escola pública, tinha conhecimentos 

sobre arte, literatura, história. Tais conhecimentos causam espanto aos patrões, pois para 

eles, isso é adquirido por meio de visitas a museus, idas ao teatro, leitura de bons livros que 

possuem em suas bibliotecas particulares, matrículas em boas escolas. Como a filha de uma 

empregada doméstica pode adquirir um conhecimento e um gosto refinado que na verdade 



 

custa caro e não está a disposição da maioria da população? Questionada sobre “como pode 

saber tanta coisa”, ela responde que foi um professor de história quer a introduziu e 

incentivou a ler, buscar, conhecer assuntos que lhe ajudassem a pensar o mundo. Esse é o 

papel da escola e do professor. Ensinar a ver o mundo pela janela do conhecimento, ler o 

mundo através da literatura, da arte, do cinema, do teatro. Buscar os meios para que o aluno 

não fique alheio ao que se passa na sua comunidade, na sua cidade, ao seu redor. A internet, 

a televisão, a biblioteca da escola, a biblioteca pública são alguns recursos que auxiliam o 

professor nessa tarefa”. 

Ficou também evidente na fala dessa outra educadora, a qual salientou:  o filme “Que 

Horas ela volta?” Relaciona-se bastante com a educação. Merece destaque o fato de que a 

personagem Jéssica mesmo sendo de uma classe bastante humilde, buscava no ensino uma 

forma de melhorar de vida. Demonstrava mais interesse nos estudos do que o filho do patrão 

de sua mãe. O conhecimento que possuía fazia com que se sentisse no mesmo nível social da 

família rica, sentia-se perfeitamente à vontade entre eles. Acreditava que ela e a mãe 

deveriam ser tratadas como pessoas e não como meras empregadas. Seu interesse pelos 

estudos partiu de um professor, demonstrando como temos importância na vida de nossos 

alunos e devemos influencia-los de maneira positiva”. 

Portanto, podemos seguramente após transcrever as narrativas dos envolvidos no 

Projeto de Extensão, dizer que o cinema é um disposto para a autoformação dos professores, 

pois possibilita um mergulho na docência, na subjetividade de cada educador, bem como traz 

o sensível, o ético e o estético para a formação continuada de professores. Poderíamos dizer 

na visão gadameriana que a experiência estética acontece no relacionamento do sujeito com o 

objeto estético, e nessa caminhada, o sujeito se transforma. 
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