
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

1 

1 

ARTE, EDUCAÇÃO E SUBJETIVIDADE: UMA  
TRÍADE QUE SE ENODA NA CONTEMPORANEIDADE  

 
 

 

Eliana de Jesus Menezes
1
 

Universidade Estadual da Bahia (UNEB) 

 menezeseliana@bol.com.br 
 

 

 

RESUMO 

O presente artigo é fruto de um estudo e uma prática através de um Projeto Pedagógico acerca 
de uma indagação que norteia nosso fazer educativo ao longo dos anos.  Ele traz a questão da 
falta de interesse das crianças em relação ao saber contemplado na leitura e na escrita. De 
início é abordada a importância do ato de ler e escrever na história do sujeito. Partindo dessa 
abordagem elencamos a concepção de arte na contemporaneidade e como ela se configura no 
ato educativo como um suporte que auxilia nas questões de aprendizagem dos alunos, 
possibilitando uma educação que tenha uma sensibilidade com o mundo que nos cerca, 
marcando os nossos sentimentos e desejos.  Desejo, que  na filosofia e na psicanálise é da 
ordem do inconsciente, traduzido como falta, carência , particular de cada um de nós, e que o 
saber da leitura e da escrita pode se atrelar a este através da arte para fazer uma tríade que se 
enlaça na contemporaneidade.  
Palavras  Chaves: Educação, Arte, Subjetividade 

 

 ABSTRACT 
 
This article is based on a study and practice through an educational project about a question 
that guides our educational to do over the years. It brings the issue of lack of interest of 
children in relation to knowledge covered in reading and writing. Start is discussed the 
importance of the act of reading and writing in the history of the subject. From this approach 
the design listed in contemporary art and how it is configured in the act as an educational 
medium that helps in matters of student learning, providing an education that has a sensitivity 
to the world around us, marking our feelings and desires . Desire, which in philosophy and 
psychoanalysis is of the order of the Unconscious, translated as lack, deficiency, particularly 
of every one of us, and that knowledge of reading and writing can harness this through art to 
make a triad that enlace nowadays. 
Keywords: Education, Art, Subjectivity 
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Tecendo uma escritura 

 

A leitura faz parte do universo cultural das pessoas antes mesmo do contato com a 

escola, ela já se processa na fase inicial da infância no âmbito social e familiar. 

O ato de ler é importantíssimo porque tem o poder de desnudar o obscuro, abrindo 

caminhos para uma consciência reflexiva, interiorizada e transformadora sobre o mundo.  A 

leitura conduz o homem à instigação, à problematização e ao discurso, ou seja, ela é um 

instrumento desmistificador das ações humanas.  Portanto, ler representa ser interpelado pelo 

mundo e por si mesmo, afirma Foucambert (1994). 

Pensando no contexto da realidade brasileira, evidenciamos uma das causas do 

descaso da leitura e da educação no Brasil. Não há interesses sociais, políticos e econômicos 

em dar à população o direito ao poder da leitura. Há, sim, mascaramentos, ideologias do 

direito à escola, à educação, mas, na prática, não existem realizações, nem resultados eficazes 

para a formação de um cidadão crítico e ativo na sociedade. 

 

Ter acesso à palavra escrita significa a possibilidade de dominar um instrumento de 
poder chamado linguagem formal.  É na linguagem formal que estão escritos os 
códigos, as leis de um país.  Manter grande parte da população no analfabetismo é  
uma das maneiras utilizadas por governantes que querem perpetuar-se no poder, sem 
sofrer ameaças (MANGUEL, 1999, p. 15). 
 
 

Sendo assim, milhões de brasileiros não têm acesso à cultura da leitura crítica 

transformadora e as crianças fazem parte desse contingente.  Os pais desses infantes, na 

maioria das vezes, não dispõem de recursos suficientes para aquisição de diversas ferramentas 

para leitura, dentre elas, o próprio livro.  E ainda se tem uma escola que trabalha a leitura de 

forma mecânica, tradicional, excludente e elitista, favorecendo aos interesses das classes 

dominantes.  Uma escola cujo papel é de dividir os alunos decifradores e leitores onde quem 

decifra é conduzido a produzir, em contrapartida, os que leem ao saber e ao poder como 

afirma Foucambert (1994). 

Portanto, essas lacunas no acesso à leitura tornam-se um desestímulo ao ato de ler.  

Várias pesquisas sobre leitura provam que crianças que têm pais que leem para elas 

conseguem fazer dessa atividade um prazer, no entanto, além da falta de recursos, os pais não 

têm tempo disponível para tal prática. 

Além do mais, as crianças, na contemporaneidade, estão, cada vez mais, 
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desinteressadas pela leitura devido aos apelos da televisão, entre outros veículos de massa 

que, além de alienar, prejudicam o desempenho e a criatividade dessas crianças. 

 

A primeira formação do imaginário não passa mais pelo mundo familiar ou das 
culturas locais, a não ser uma escassa parte, mas, antes, é dominada pela televisão, 
absorvida pelas crianças europeias por cerca de 5 horas ao dia e pelas americanas por 
cerca de 7 horas.  E, agindo sobre o imaginário, penetra com seu alimento e seu 
veneno em toda a personalidade infantil, adolescente e juvenil (sobretudo), 
determinando condicionamentos de gênero variado: provocando homologações 
planetárias, transcontinentais e transculturais (a “aldeia global”), ativando processos 
cognitivos diferentes do passado (se “o meio é a mensagem”, como foi dito, a 
linguagem icônica da televisão empobrece ou substitui a inteligência verbal, 
conceitual, lógica, com notáveis riscos para a cultura e para a identidade psíquica 
dos sujeitos) e regulando modas, consumos, modelos de comportamento, afirmando-
os como autorizados através da visão reiterada e a fruição imediata que ela produz 
(CAMBI, 1999 p. 631). 
 
 

Evidencia-se com isso uma dicotomia entre a leitura promovida pelo livro e pela 

televisão.  A primeira leva o sujeito a (re)construir sua história possibilitando um contato mais 

próximo com os aspectos afetivos, cognitivos e psíquicos que a leitura traz no seu bojo de 

(des)encantamento do mundo.  Já a televisão, com seu poder persuasivo e massificador, 

propicia ao sujeito que não sabe utilizá-la no seu modo de transmissão cultural, efeitos 

negativos para seu desenvolvimento e sua inserção na sociedade contemporânea. 

Portanto, compete à família e à escola buscar possibilidades de acesso à leitura, 

incentivando o interesse pela leitura como ferramenta para entender o mundo, ou seja, uma 

leitura significativa que explore a escrita de uma maneira não-linear, com outros sentidos e 

várias formas de ler como afirma Foucambert(1994), dando à criança uma bagagem muito 

maior de conhecimentos e motivação à sua imaginação e criatividade. 

A sala de aula ainda é um espaço privilegiado para o desenvolvimento do gosto pela 

leitura. Nela poderá surgir futuros autores, escritores, artistas e bons leitores se  a leitura for 

um momento de criação, em que o aluno sinta prazer em ler uma história sem encará-la como 

uma tarefa a mais a cumprir, ou como uma decodificação sem significados.  “A leitura deve 

ser considerada no seu aspecto mais consequente, que não é o da mera decodificação, mas o 

de compreensão” (ORLANDI, 1993, p. 38). 

A escrita tem como objetivo essencial o fato de alguém ler o que está escrito, ou seja, 

o objetivo primeiro da escrita é permitir a leitura.  A escrita se diferencia de outras formas de 

representação do mundo, não só porque induz à leitura, mas também porque essa leitura é 

motivada.  A motivação da escrita é sua própria razão de ser, enquanto que a decifração 
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constitui apenas um aspecto mecânico de seu funcionamento. 

A escrita introduz modificações cognitivas para o sujeito que a adquire, bem como 

alterações nas práticas sociais que está envolvido.  Trata- se de uma linguagem estruturante e 

que dá acesso a outras linguagens e como bem cultural requer por parte dos sujeitos a sua 

apropriação, pois o sujeito precisa participar do modo de produção e expansão da língua 

escrita, tornando-os membros da cultura escrita e usuários desse sistema, comenta 

Ferreiro(2003). 

Segundo Soares (2008) o ato de escrever é um processo em que o autor expressa suas 

ideias, a organização do pensamento através do relacionamento entre unidades sonoras e 

símbolos escritos.  A escrita tem um potencial para revelar o sujeito na sua dimensão pessoal . 

Do ponto de vista social está atrelado ao uso e sua função social, ou seja, além ter uma 

dimensão pessoal, a escrita, sobretudo é uma prática social onde há uma relação do que se faz 

com a habilidade de escrever e a necessidade, o valor que esse conhecimento tem no contexto 

social em que o sujeito está inserido.   Ela atende as demandas que a sociedade faz, assim 

como, pode ter um caráter transformador das relações injustas e indesejáveis que permeiam a 

sociedade. 

Segundo Cagliari (1990), a história da escrita vista no seu conjunto pode ser 

caracterizada como tendo três fases distintas: a pictórica, que se distingue pela escrita através 

de desenhos ou pictogramas.  Estes aparecem em inscrições antigas, mas podem ser vistos de 

maneira mais elaborada nos cantos Ojibwa da América do Norte, na escrita asteca e mais 

recentemente nas histórias em quadrinhos.  A ideográfica se caracteriza pela escrita através de 

desenhos especiais chamados ideogramas.  Esses desenhos foram, ao longo de sua evolução, 

perdendo alguns dos traços mais representativos das figuras retratadas e tornaram-se simples 

convenção da escrita.  As letras do nosso alfabeto vieram desse tipo de evolução e, por fim, a 

fase alfabética caracteriza-se pelo uso das letras.  Também outras escritas foram criadas para 

representarem as linguagens técnicas como a escrita da matemática e da lógica, porém, outros 

sistemas são usados de forma eficiente com as mesmas funções do sistema alfabético como 

pontua Ferreiro (1985) 

 

A escrita chinesa, basicamente ideográfica, cumpriu historicamente uma 
função que a escrita alfabética dificilmente teria podido satisfazer: conservar, 
durante séculos, uma língua escrita uniforme, apesar da grande diversidade 
de dialetos.  A escrita japonesa, conhecida como Kana, é puramente silábica e 
muito bem adaptada à estrutura silábica do japonês...(p.279) 
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O invento da escrita continua sendo um processo histórico de elaboração de um 

sistema de representação e não de codificação.  Ou seja, a escrita é a representação da 

linguagem, afirma Ferreiro (1993).  É um saber construído, carregado de sentido para o 

sujeito que escreve, marcando o significante e o significado. 

 

Uma elucidação do desejo 

 

Contudo, mesmo diante do recorte anteriormente apresentado sobre a importância da 

leitura e da escrita, deparamo-nos com uma questão que norteia nossa prática na área da 

educação ao longo dos anos: se ler e escrever é algo tão fascinante e promissor, por que 

muitas de nossas crianças não se interessam , não desejam produzir e até mesmo buscar o 

saber contemplado na leitura e na escrita?  E, como consequência disso, ocorrem situações de 

fracasso escolar, as dificuldades na relação professor-aluno, dentre outros sintomas. 

Poderíamos apontar os problemas econômicos, sociais e culturais de nosso país, a 

nossa história educacional que mostra como fomos colonizados pelo saber que vinha das 

escolas jesuítas com suas normas e imposições como uma resposta a essa questão, porém 

acrescentamos a esses fatores uma falta que se nomeia desejo. 

 

... não existe relação com o saber a não ser de parte de um sujeito, e o sujeito é 
desejo.  Há então, incontestavelmente, na própria maneira de apresentar o problema 
do fracasso escolar como questão da relação com um saber, um ponto de encontro 
com a Psicanálise (CHARLOT, 2005 p. 46) 
 

Segundo Marilena Chauí (1990), a palavra desejo tem uma imponente origem.  É 

derivada do verbo desidero que, por sua vez, deriva-se do substantivo sidus (no plural sidera), 

o que significa a figura formada por um conjunto de estrelas. 

 

Porque se diz dos astros, sidera é empregado como palavra de louvor – o alto – e, na 
teologia astral ou astrologia, é usado para indicar a influência dos astros sobre o 
destino humano, donde sideratus, siderado: atingido ou fulminado por um astro.  De 
sidera, vem considerare – examinar com cuidado, respeito e veneração – e 
desiderare – cessar de olhar (os astros), deixar de ver (os astros) (CHAUÍ, 1990, 
p.22). 
 

Na contemporaneidade, o desejo passa de conceito metafísico a conceito psicológico.  

Segundo a mesma autora:  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

6 

6 

 

De interpretante das estruturas e acontecimentos cósmico-teológicos, o desejo 
passou a significante das operações e significações inconscientes da psique humana.  
O desejo – eros platônico, mímesis aristotélica, simpatia-antipatia universais 
renascentista, Lust-Begierde dos mistérios teosóficos böhmeanos - deixou de ser o 
motor e o móvel do universo para recolher-se no interior da alma, simples paixão 
humana  (CHAUÍ, 1990 p.22).   

 
 
Ou seja, deixa a condição e suporte de cosmo para ser objeto da psicologia e do 

campo teórico da psicanálise. 

Daí, cessando de olhar e deixando de ver – desiderium - significa um perda, privação 

do saber, é a decisão de tomar nosso destino em nossas próprias mãos e o desejo chama-se, 

então, vontade consciente nascida da deliberação, que os gregos chamavam bóulesis, como 

também carência, vazio que busca preenchimento que os gregos chamavam de hormê.  Essa 

natureza ambígua do desejo, podendo ser decisão ou carência, conduz-nos ao sentido de 

desejar transparente nos dicionários vernáculos: desejar é querer, ter vontade, ambicionar, 

ansiar, anelar, aspirar, cobiçar, atração sexual, afirma Chauí (1990). 

Na Psicanálise, o desejo também aparece como falta, carência e ausência.  Freud 

utiliza dois termos para designar o desejo: Wunsch e Lust.  Segundo o dicionário Comentado 

do Alemão de Freud (1996), Wunsch, no original, tem um caráter fortemente imaginário, 

remete ao ideal, ao sonho e a objetivos mais distantes e almejados.  É o desejo do 

inconsciente.  Já o Lust se traduz como prazer, vontade, disposição de fazer algo, é o desejo 

mais imediato e ligado às funções intelectuais e morais.   

Lacan (1979) vai dizer que o desejo é o desejo do outro, consistindo em querer ser 

desejado por outro.  Outro (minúsculo) significando o semelhante na relação recíproca, 

fraterna.  A mãe supõe que a criança seja objeto de seu desejo, de sua falta e, ao mesmo 

tempo, a criança deseja a mãe, configurando-se, assim, o desejo, pois essa falta nunca poderá 

ser preenchida, uma vez que o objeto perdido (objeto a) jamais será encontrado. 

 

O desejo é no sujeito humano, realizado no outro, pelo outro – no outro como vocês 
dizem.  Está aí o segundo tempo, o tempo especular, o momento em que o sujeito 
integrou a forma do eu.  Mas só pôde integrá-la após um primeiro jogo de báscula 
em que trocou justamente o seu eu por esse desejo que vê no outro.  Desde então, o 
desejo do outro, que é o desejo do homem, entra na mediatização da linguagem.  É 
no outro, pelo outro, que o desejo é nomeado (LACAN, 1979 p. 206). 
 
 

Para Charlot (2000) o desejo somente existirá configurado  de um “desejo de”, ou 
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seja, não há desejo sem objeto, e esse objeto, em última instância, sempre é o outro.  “O 

objeto do desejo está sempre, já, presente: é o outro, o mundo, eu próprio.”  Daí, pode-se 

compreender o cotidiano escolar indissociável da relação consigo, relação com os outros 

(docentes e alunos), relação com o saber. 

Portanto, podemos delinear que o saber faz uma travessia pelo desejo, pela 

subjetividade desde a infância, ou seja, desde quando as crianças entram em contato com o 

mundo simbólico pela linguagem e, por isso, o desejo e o saber estão intrincados um no outro, 

fazendo um par que se enlaça nos processos educativos e civilizatórios dos quais a criança 

vivencia. 

 

Bordando a arte 

                     
A arte é uma forma de expressar o desejo, os afetos, os sentimentos e emoções que 

margeiam a condição humana.  É o lugar onde se marca, se inscreve aquilo que não pode ser 

dito e concebido. Na contemporaneidade, a arte é vista como forma de desvelar a obscuridade 

que o mundo moderno implantou com suas modalidades de desumanização frente ao homem. 

A concepção de arte como conhecimento vem buscar o valor tanto da obra artística 

como do desenvolvimento processual  no ensino de arte, configurando a ideia de arte como 

processo e produto na contextualização da arte-educação, percurso defendido desde os anos 

70 por Barbosa (1975).  Ou seja, na contemporaneidade, ensinar arte como conhecimento vem 

sendo visto por vários estudos, como a orientação mais propícia para presentificar a arte  na 

educação escolar e tem como base a interdisciplinaridade e a interculturalidade entendida 

como diversidade cultural ou interação entre diversas culturas  no contexto do ensino-

aprendizagem do conhecimento (Efland, 2005).                                                           
Na educação, a ideia de arte está enfatizada na própria arte.  Segundo Rizzi (2002) 

essa perspectiva chamada de essencialismo,  “...acredita ser a Arte importante por si mesma e 

não por ser instrumento para fins de outra natureza.  Por ser uma experiência que permite a 

integração da experiência singular e isolada de cada ser humana com a experiência da 

humanidade”. (p. 64-65) 

 O saber para a ciência moderna é totalizante, sistematizado e universal e a escola 

busca reproduzi-lo no cotidiano de suas práticas.  Um saber que, para a ciência, tenta dar 

conta da falta que é inerente ao homem e que procura ocupar um lugar, uma posição na 

sociedade. 
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Quando a escola responde a demanda desse saber proposto pelas classes dominantes, 

onde o sujeito, o aluno precisa atender ao mercado de trabalho, ela separa a condição humana 

de pensar e sentir, ou seja, faz uma clivagem, um corte entre a razão e a subjetividade do 

homem. 

Segundo Duarte (1994) a expressão educação através da arte foi criada por Herbert 

Read em 1943.  Posteriormente, foi abreviada em arte-educação que não significa treinar 

alguém para se tornar um artista, nem aprender uma técnica no ramo das artes, mas ter a artes 

como uma aliada de uma educação que valorize o que é particular de cada um dos sujeitos que 

a compõe, que dê primazia ao pensamento e ao sentimento, ao objetivo e ao subjetivo de cada 

ser humano. 

No Brasil, o emprego do termo arte-educação aparece com a legislação 5692/71 que 

coloca nos currículos escolares a disciplina educação artística, multiplicando, assim, os cursos 

de formação de arte-educador para uma fundamentação teórica e filosófica sobre o ensino das 

artes na escolas brasileiras.  Porém, a arte sempre ocupou um lugar secundário na estrutura 

escolar ao longo dos anos. 

Como modo de representar e expressar esse universo subjetivo, das emoções, dos 

sentimentos do homem, a arte pode se atrelar a educação para se enlaçar diante dos contextos 

e práticas educativas, pois todo pensamento e sua sistematização não tem como não passar 

pelo crivo das emoções, do que é subjetivo ao homem, daí a formulação de uma tríade que se 

enoda na contemporaneidade que tem como características a valorização da subjetividade, da 

humanização perdida pela objetividade, mecanização e intelectualização da modernidade. 

 

 
 
 
 
 
 

 

O desvelar da questão: para não-concluir 

 

Em nossa prática educativa pudemos tratar a questão sobre o desinteresse das 

crianças em relação a leitura e a escrita através da arte.  Trabalhamos  com a vida e obra do 

artista brasileiro Cândido Portinari no intuito de despertar o interesse das crianças pela arte e 

Educação Arte 

Subjetividade 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

9 

9 

nessa via fomentar, instigar a leitura e a escritura a partir das obras de Portinari produzidas em 

nosso país uma vez que é uma arte tão esquecida, pouco divulgada em nossas mídias e muito 

menos trabalhada nas escolas se restringindo a um público selecto de TV por assinatura, ou 

exposta em museus e livros não condizente com a realidade social, econômica de muitos 

alunos da escola pública.  Ainda assim, muitos artistas brasileiros são reconhecidos e 

premiados em outros países, assim como, outros artistas estrangeiros são mais valorizados no 

Brasil do que os próprios artistas da nossa terra.  Optamos por Portinari pela relevância que 

suas obras apresentam em relação aos temas sociais e da infância e também porque nesse 

momento o trabalho com os alunos estava centrado na arte nacional brasileira. 

 Assim como a arte, a leitura não atinge a população de forma que ela aprenda seu 

funcionamento, sua importância e sua diversidade.  O que acaba transformando-as (arte e 

leitura) em atividade seletivas e a escola, cada vez mais, reduzindo a ato de ler e escrever em 

mera reprodução de palavras sem sentido para o aluno. 

            
Dessa forma, trabalhamos em uma escola pública da rede estadual com crianças das 

séries iniciais do ensino fundamental I o Projeto Pedagógico: Portinari para Crianças cujo 

objetivo foi de despertar o interesse pelo ato de ler e escrever através da arte proporcionando 

atividades de leitura e escrita de forma crítica.  Na contemporaneidade é importante e 

necessário educar para a compreensão crítica da arte.  Segundo Hernández (2000), um ensino 

para a compreensão pode  permitir ao aluno “situar-se diante do mundo e das maneiras de 

olhar para ele a partir de uma atitude de compreensão crítica” (apud FRANZ, 2003, p. 13).  A 

obra artística não deve ser somente contemplada, apreciada, mas investigada nos seus 

discursos e aspectos culturais, sociais que carrega em si.  Para tanto, é pertinente que o 

professor seja um pesquisador para entender que a obra de arte vem da cultura e traz em seu 

bojo relações de poder e dominação que precisam ser desveladas. 

Utilizamos a biografia e as telas do artista tais como: Ronda infantil, 1932; Futebol, 

1935; Festa de São João, 1936-39; Auto-Retrato, 1939; Retirantes, 1944 e Meninos com 

pipas, 1947;  porém, anteriormente, preparamos os alunos para uma entrada no universo da 

arte, trabalhando com o conceito que eles tinham da arte, como a imaginavam e concebiam no 

seu dia-a-dia, dentro e fora da escola.  Um percurso de estudos e preparação também foi 

pertinente ao professor, sobre seus conhecimentos, identificação e trabalho com a arte. 

Os resultados foram significativos, pois as crianças se envolveram nas atividades, de 
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início com algumas resistências ao trabalho, mas, posteriormente, surgiu a demanda de criar, 

ler, escrever a partir do que foi aprendido sobre o artista e com isso alcançamos um avanço no 

processo de leitura e escritura das crianças.  

Trabalhar com a arte favorece o processo criativo de cada criança, procurando 

desenvolver os diversos tipos de linguagem (oral, visual, escrita), buscando uma articulação 

com o cotidiano das crianças, possibilitando que elas expressem suas opiniões, esclareçam 

dúvidas, enfim, desenvolvam a capacidade de pensar, falar e criar sem resistências, tornando-

as escritoras, leitoras e produtoras de arte. 

Para não-concluir, é nesse momento contemporâneo marcado pela busca da 

valorização da identidade do sujeito diante do esfacelamento do mundo moderno com suas 

formas de dominação e exclusão, que a arte continua entrando em cena conduzindo esse 

sujeito aluno e professor a ações libertárias, críticas e emancipadoras do mundo e da realidade 

que os entornam formando uma tríade com educação e a subjetividade na contemporaneidade. 
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