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Simpósio: 21 - DIREITOS HUMANOS, ARTE E EDUCAÇÃO 
 
RESUMO: Com o objetivo de discutir o sentido de formação humana, este trabalho reflete 
sobre o conceito de formação do sujeito, de Gaston Bachelard, e recorre, também, à análise 
contra interpretativa, na acepção da filósofa e crítica de arte norte americana Susan Sontag, de 
algumas obras de arte do Renascimento. Parte-se do pressuposto de que a criação artística é um 
modo de significação do real, uma maneira de estar, de situar-se e de pensar o mundo em 
profundidade, é capaz de dar sentido à vida humana e é formativa. Por isso, recorre-se à análise 
de expressões artísticas, como contribuição para refletir sobre o sentido de uma formação de 
natureza humanista, na qual haja convergência de atitudes e práticas que priorizem o homem 
em seus direitos e prioridades. Os aspectos teóricos são analisados com abordagem qualitativa, 
por meio de uma leitura hermenêutica-fenomenológica, com aporte em Maria Aparecida 
Viggiani Bicudo, buscando, na obra noturna do filósofo francês, a conceituação que desvela o 
sentido de formação do sujeito, expressão por ele utilizada em substituição à educação. Em três 
obras renascentistas, procura-se analisar as pinturas como se revelam ao espectador, sem buscar 
interpretações que procurem o maior conteúdo possível, mas em que se possa ver a obra em si, 
tornando-a mais real, com um olhar mais descritivo e menos prescritivo. As obras escolhidas 
expressam a transição de uma arte centralizada na figura da Igreja, no divino e no sobre-
humano, para a centralização no próprio homem, em um processo de afastamento do 
teocentrismo, para a adoção de um sistema antropocêntrico. O conjunto artístico selecionado, 
no qual se dignifica o humano, mesmo que ainda vinculado ao divino, compõe-se de “Madona 
e o Menino com os Santos”, de Domenico Veneziano; “A Virgem das rochas”, de Leonardo da 
Vinci, e a escultura “Davi”, de Michelangelo. É possível ponderar que a fenomenologia 
bachelardiana dialoga e incorpora uma atitude humanista porque ressalta a formação do sujeito. 
Essa é entendida como a que reconhece a complementaridade entre arte e ciência, e conduz o 
pensamento por meio de e com a imaginação criadora. O filósofo de Champagne pensa que 
essa formação se define, ainda, pelo conjunto de tendências que levam o sujeito a buscar 
ultrapassar a condição humana.   Essa condição tem um destino de transmutação, de busca de 
transcendência, de mudança de cultura, em um ato de ascensão a que todos aspiram. O processo 
formativo só terá sentido se a escola contribuir para o sujeito libertar-se do seu cotidiano, voltar-
se para o alto, para o que lhe é superior, metamorfosear-se e procurar alcançar os sonhos 
imaginados e os objetivos propostos. É, então, o imaginário e o poético a constante companhia 
para buscar a superação de si em direção ao sujeito pleno, e em que se incluem a concretização 
dos seus direitos, uma das faces do humanismo. Com este estudo interdisciplinar, em que se 
dialoga com a arte e a filosofia, pretende-se colaborar para demolir mitos de uma racionalidade 
técnica que tenta infringir o mito da competência em detrimento de valores formativos. 
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