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A estética medieval e a estilização 

Teoria 

 

O que é estética? 

A estética constitui-se como um dos principais campos de investigação e interpretação ao longo da história 

do pensamento filosófico. Ela tem suas raízes na Antiguidade grega, principalmente através do pensamento 

de Platão e de Aristóteles, mas ganhou novas e desafiadoras abordagens na modernidade, sobretudo na 

filosofia de Immanuel Kant e Hegel.   

Estética é a área da filosofia que investiga, fundamentalmente, sobre a arte e o conceito de belo.  A palavra 

“estética” vem do grego aisthesis, que significa — dentre outras coisas — “faculdade de sentir” ou 

“compreensão pelos sentidos”. Assim, as questões mais centrais da estética são: O que é a arte? É possível 

defini-la ou ela escapa a toda e qualquer definição última? Qual é o papel da arte nas sociedades humanas? 

Quais os seus limites? Já em relação ao conceito do belo, a estética tenta responder: A beleza pode ser 

definida? Ela se encontra no objeto observado ou no sujeito que a contempla? Como interpretar os padrões 

de beleza que surgem em dados contextos culturais? 

 

O naturalismo grego 

Entende-se por naturalismo a "ambição de colocar diante do observador uma semelhança convincente das 

aparências reais das coisas". Portanto, o objetivo da arte naturalista é imitar a natureza tal como ela é, do 

modo mais fiel possível. O naturalismo pode ser dividido em duas partes: o realismo e o idealismo.  

O realismo retrata o mundo como ele é. O idealismo, por sua vez, retrata o mundo nas suas condições mais 

favoráveis. Vale lembrar que, na Grécia Antiga, a arte era vista como uma técnica e não como uma atividade 

estética, como a vemos hoje. Toda a arte grega e romana, na Antiguidade, se pautava pelo modelo naturalista, 

que só veio a ser substituído com a Idade Média. 

 

A estilização medieval 

Embora inicialmente não houve interesse pela arte no período medieval, mais adiante ela passa a ser utilizada 

para fins didáticos, sobretudo a instrução religiosa. Como boa parte da população da época não era 

alfabetizada, as artes plásticas se tornaram um importante meio de propagação religiosa. 

A estilização consiste na simplificação dos traços, na esquematização das figuras e no abandono dos 

detalhes. Nessa prespectiva, a importância da arte não está na qualidade das imagens, mas sim na 

transmissão da mensagem, ou mais precisamente, dos dogmas cristãos. 

 

Estética de Santo Agostinho 

No que se refere à estética, Santo Agostinho trata, sobretudo, da ordem e da música. Para ele, a beleza, seja 

ela artística ou não, está profundamente ligada à ordem, isto é, à proporção, à harmonia, à medida. Desse 

modo, a ordem presente no belo nos faz perceber a própria ordem do Universo criado por Deus. 
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Estética de São Tomás de Aquino 

Para São Tomás de Aquino "a beleza e a bondade de uma coisa são fundamentais e idênticas". Em outras 

palavras, a beleza e a bondade são o mesmo. Ou seja, tudo aquilo que é bom é belo na mesma medida. 

Segundo ele, a beleza adquire três funções: 

 

1. Integridade ou perfeição (o belo é sempre completo não lhe falta parte alguma) 

2. Devida proporção ou harmonia (as partes do belo são sempre dispostas de modo simétrico) 

3. Claridade ou luminosidade (tal como a luz, o belo sempre atrai, sempre retém a atenção) 
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Exercícios 

 

1. Os progressos da escultura podem ser explicados, em primeiro lugar, pela própria qualidade dos 

materiais de que os artistas passaram a dispor. Depois de um período de aprendizado em trabalhos de 

madeira e de pedra branda, a escultura grega passou a usar principalmente o mármore de grãos finos 

e compactos. Os processos de fundição de bronze foram provavelmente importados do Egito. 
(Auguste Jardé. A Grécia Antiga e a Vida Grega) 

 

A vida grega, que reservava ao corpo um papel tão importante, era favorável ao desenvolvimento da 

escultura. Assinale a alternativa correta sobre a escultura na Grécia Antiga: 

 

a) por refletir o teocentrismo na cultura grega, as esculturas eram sempre estátuas de deuses; 

b) a nudez era evitada, pois para um grego o nu era escandaloso; 

c) havia uma completa ruptura entre a escultura e a arquitetura, artes que não dialogavam; 

d) ao conferir ao corpo um papel tão importante, o atleta, estivesse ele em repouso ou em plena 

atividade, foi o modelo predileto dos escultores; 

e) a estatuária grega ficou limitada a finalidade funerária e comumente representavam o morto em 

atitudes familiares; 

 

 

2. Sobre a pintura na Idade Média, assinale a alternativa correta: 

 

a) Não aborda temas religiosos, pois a mentalidade medieval voltava-se mais para as maravilhas e 

os monstros do desconhecido. 

b) Os artistas gostam de aproximar as obras do observador comum. Assim, quanto mais fiel à 

natureza, mais valorizada é uma pintura na Idade Média 

c) O artista medieval se esforça por expressar com o mínimo de elementos visuais e da maneira mais 

clara possível valores e histórias. 

d) A Virgem Maria e o Menino Jesus passam a predominar nas artes a partir do Renascimento, não 

sendo expressiva sua representação na pintura medieval. 

e) O tamanho das figuras humanas numa pintura medieval costuma indicar suas posições no espaço. 
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3. Após a morte de Jesus Cristo, seus ensinamentos começaram a ser divulgados por seus discípulos. 

Mas todo aquele que professava a fé cristã corria o risco de ser perseguido, torturado e morto. Por 

causa destas perseguições, os cristãos enterravam seus mortos em catacumbas, locais que lhes 

serviam de cemitério subterrâneo e onde podiam realizar rituais religiosos. Aos poucos, estes espaços 

muito simples começaram a receber pinturas nas paredes como decoração. Mas, quem criava estas 

pinturas não eram os grandes artistas e sim pessoas simples, do povo. A partir da oficialização da 

religião cristã, porém, a arte se transforma completamente. Nas figuras abaixo, estão exemplos destas 

duas fases distintas, que são, respectivamente: 

 

 
 

a) Arte cristã primitiva e afresco românico. 

b) Arte cristã primitiva e mosaico bizantino. 

c) Afresco românico e pintura renascentista. 

d) Afresco românico e arte romântica. 

e) Arte cristã primitiva e arte moderna. 

 

 

4. Fayga Ostrower em Criatividade e processos de criação (2002, p. 32) sugere que não há por que atribuir 

a ausência do método perspectivo à ignorância ou falta de informação ou, mais absurdo ainda, à falta 

de habilidade, ao examinar a bidimensionalidade característica da arte: 

 

a) Gótica 

b) Renascentista. 

c) Medieval 

d) Flamenca 

e) Barroca 
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5. A Estética, como área de investigação autônoma da Filosofia, distingue-se como tal pelos seus objetos 

de pesquisa, suas perguntas, problemáticas e métodos específicos. A esse respeito, marque a 

alternativa que NÃO corresponda a uma caracterização da estética filosófica. 

 

a) "Existe uma estética não-filosófica, que se diferencia da filosófica menos por seus objetos e mais 

por seus métodos". 

b) "Os objetos da estética filosófica podem ser não apenas coisas, mas também acontecimentos, 

situações, qualidades, sentimentos, dentre outros". 

c) "A estética filosófica é a teoria da Arte, do Belo e do conhecimento sensitivo". 

d) "A estética filosófica não é uma teoria do Belo e da Arte porque objetos que não são artísticos e 

nem belos podem proporcionar uma experiência estética, ou seja, ser possuidores de qualidades 

estéticas". 

e) "Caracterizar a estética como teoria do conhecimento sensitivo é, por um lado, ampliar demais o 

seu escopo, vez que o conhecimento sensitivo abrange áreas que não pertencem à estética; por 

outro lado, é uma caracterização estreita, porque a estética filosófica abrange objetos que não 

pertencem à percepção sensitiva". 
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Gabarito 

 

1. D 

As atividades físicas constituíam parte importante na formação do homem grego. Há diversas esculturas 

que exaltam a perfeição física, sobretudo do corpo masculino. A mais famosa delas é, sem dúvida, o 

Discóbolo (450 a.C.) do escultor ateniense Miron, que retrata um atleta, momentos antes de lançar o 

disco. 

 

2. C 

O processo de estilização realizado durante o período medieval consiste, justamente, na simplificação 

dos traços, na esquematização das figuras e no abandono dos detalhes. De modo que, a partir de 

elementos visuais simples, o artista esforça para transmitir as histórias e valores cristãos. 

 

3. B 

A fase artística anterior ao reconhecimento do cristianismo como religião oficial do Império chama-se 

catacumbaria, porque era feita nas catacumbas, cemitérios subterrâneos, onde os primeiros cristãos 

enterravam seus mártires. Já a arte bizantina, é posterior ao reconhecimento do cristianismo e recebe 

esse nome porque seu principal centro de produção foi a cidade grega de Bizâncio (transformada em 

Constantinopla em 330). Nota-se a diferença na qualidade artísticas das duas obras.  

 

4. C 

De acordo com o texto, a simplicidade das artes no período medieval não se deve à ausência de método 

ou à incapacidade técnica dos artistas. Para eles, a importância da arte não está na qualidade das 

imagens, mas sim na transmissão da mensagem, ou mais precisamente, dos dogmas cristãos. 

 

5. C 

A estética é a teoria da Arte e do Belo, mas não do conhecimento sensível. A ideia de que os 

conhecimentos são adquiridos por meio dos sentidos é atribuída à corrente filosófica empirista. O 

empirismo investiga a natureza, as origens e os limites do conhecimento humano e, portanto, está 

relacionado à gnosiologia e à epistemologia e não à estética.  


