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Mímesis 

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 conceito de mímesis 

Mímese é uma palavra grega que significa "imitação" ou "reprodução" de alguma coisa. A definição aplicada 

para o termo é a de réplica, a representação imitativa das ações, dos seres, dos fenômenos da natureza e das 

artes.  

 

Mímesis para Platão 

Segundo Platão, a arte é entendida justamente como mímesis, ou seja, como “imitação” da realidade. Platão 

defende que o artista está a três pontos de distância da verdade.  Com efeito, o artista imita as coisas do 

mundo sensível, por exemplo, um pintor pinta uma cama particular que ele observa, buscando a máxima 

perfeição em sua obra.  No entanto, a cama que ele observa para imitar através da pintura é, de acordo com 

a Teoria das ideias, uma cópia imperfeita da Ideia de cama.  Conclusão: de acordo com Platão, o artista faz a 

cópia da cópia, ou seja, imita coisas (do mundo sensível) que já são cópias (do mundo inteligível).  É neste 

sentido que o filósofo ateniense defende que a arte está a três pontos de distância da Verdade e que, portanto, 

deve ser vigiada, controlada, pois o artista seria perigoso dentro de uma sociedade voltada para o 

conhecimento racional, como aquela imaginada por Platão na obra A República. 

Mímesis para Aristóteles 

Aristóteles, por sua vez, reconhece, juntamente com Platão, que a arte é “mímesis” (imitação).  No entanto, 

ele tenta mostrar que, enquanto imitação, a arte pode ter um papel educativo positivo, diferentemente de 

Platão, que reforça o lado negativo da imitação, como algo que está aquém ou distante da realidade.  Neste 

sentido, Aristóteles reconhece o valor da arte e nos remete, por exemplo, à forma como somos educados 

através da imitação, como todo o nosso aprendizado inicial, por exemplo, ocorre pela observação e pela 

imitação.  Enquanto potência produtiva, portanto, a arte nos diz sobre como as coisas poderiam acontecer, 

nos fazendo refletir e aprender através dessas experiências estéticas. 

 



 
 

 

 

2 

Filosofia 
 

Exercícios 

 

1. Leia o texto a seguir. 

 

Os melhores de entre nós, quando escutam Homero ou qualquer poeta trágico a imitar um herói que 

está aflito e se espraia numa extensa tirada cheia de gemidos, ou os que cantam e batem no peito, 

sabes que gostamos disso, e que nos entregamos a eles, e os seguimos, sofrendo com eles, e com 

toda seriedade elogiamos o poeta, como sendo bom, por nos ter provocado até o máximo, essas 

disposições. [. . . ] Mas quando sobrevém a qualquer de nós um luto pessoal, reparaste que nos 

gabamos do contrário, se formos capazes de nos mantermos tranquilos e de sermos fortes, 

entendendo que esta atitude é característica de um homem [. . . ]? 
PLATÃO. A República. 605 d-e. Trad. Maria Helena da Rocha Pereira. 12. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 

470. 

 

Com base no texto, nos conhecimentos sobre mimesis (imitação) e sobre o pensamento de Platão, 

assinale a alternativa correta: 

 

a) A maneira como Homero constrói seus personagens retratando reações humanas deve ser 

imitada pelos demais poetas, pois é eticamente aprovada na Cidade Ideal platônica. 

b) O fato de mostrar as emoções de maneira exagerada em seus personagens faz de Homero e de 

autores de tragédia excelentes formadores na Cidade Ideal pensada por Platão. 

c) Reagir como os personagens homéricos e trágicos é digno de elogio, pois Platão considera que a 

descarga das emoções é benéfica para a formação ética dos cidadãos. 

d) Poetas como Homero e autores de tragédia provocam emoções de modo exagerado em quem os 

lê ou assiste, não sendo bons para a formação do cidadão na Cidade Ideal platônica. 

e) A imitação de Homero e dos trágicos das reações humanas difere da dos pintores, pois, segundo 

Platão, não estão distantes em graus da essência, por isso podem fazer parte da cidade justa. 
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2. Ao que parece, duas causas, e ambas naturais, geraram a poesia. O imitar é congênito no homem, e os 

homens se comprazem no imitado. Sinal disso é o que acontece na experiência: nós contemplamos 

com prazer as imagens mais exatas daquelas mesmas coisas que olhamos com repugnância, por 

exemplo, as representações de animais ferozes e de cadáveres. Causa é que o aprender não só muito 

apraz aos filósofos, mas também, igualmente, aos demais homens, se bem que menos participem dele. 

Efetivamente, tal é o motivo por que se deleitam perante as imagens: olhando-as aprendem e discorrem 

sobre o que seja cada uma delas, e dirão, por exemplo, “este é tal”. Porque, se suceder que alguém não 

tenha visto o original, nenhum prazer lhe advirá da imagem, como imitada, mas tão-somente da 

execução, da cor ou qualquer outra causa da mesma espécie. 
(Adaptado de: ARISTÓTELES, Poética. Trad. Eudoro de Sousa. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p.445. Os Pensadores.) 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a noção de imitação (mímesis) em Aristóteles, assinale 

a alternativa correta. 

 

a) A pintura e a poesia retratam prazerosamente as coisas imitadas como mais belas do que são na 

realidade. 

b) A pintura e a poesia são prazerosas quando retratam coisas agradáveis, já as imitações 

desagradáveis nenhum prazer causam nas pessoas. 

c) Ao dizer “este é tal”, percebem-se a cor e as técnicas usadas pelo pintor, o que provoca uma 

sensação desagradável. 

d) As imitações da poesia e da pintura causam prazer ao se reconhecer o retratado, mesmo que seja 

uma retratação de algo desagradável. 

e) Diferentemente da pintura, a poesia surgiu via causas naturais, pois, nesta, a imitação é uma 

característica adquirida na experiência. 
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3. Leia os textos a seguir. 

 

A arte de imitar está bem longe da verdade, e se executa tudo, ao que parece, é pelo facto de atingir 

apenas uma pequena porção de cada coisa, que não passa de uma aparição. 
(Adaptado de: PLATÃO. A República. 7.ed. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993. 

p.457.) 

 

O imitar é congênito no homem e os homens se comprazem no imitado. 
(Adaptado de: ARISTÓTELES. Poética. 4.ed. Trad. de Eudoro de Souza. São Paulo: Nova Cultural, 1991. p.203. (Coleção Os 

Pensadores.)  

 

Com base nos textos, nos conhecimentos sobre estética e a questão da mímesis em Platão e 

Aristóteles, assinale a alternativa correta. 

 

a) Para Platão, a obra do artista é cópia de coisas fenomênicas, um exemplo particular e, por isso, 

algo inadequado e inferior, tanto em relação aos objetos representados quanto às ideias universais 

que os pressupõem 

b) Para Platão, as obras produzidas pelos poetas, pintores e escultores representam perfeitamente 

a verdade e a essência do plano inteligível, sendo a atividade do artista um fazer nobre, 

imprescindível para o engrandecimento da pólis e da filosofia. 

c) Na compreensão de Aristóteles, a arte se restringe à reprodução de objetos existentes, o que veda 

o poder do artista de invenção do real e impossibilita a função caricatural que a arte poderia 

assumir ao apresentar os modelos de maneira distorcida. 

d) Aristóteles concebe a mímesis artística como uma atividade que reproduz passivamente a 

aparência das coisas, o que impede ao artista a possibilidade de recriação das coisas segundo 

uma nova dimensão. 

e) Aristóteles concebe a mímesis artística como uma atividade que reproduz passivamente a 

aparência das coisas, o que impede ao artista a possibilidade de recriação das coisas segundo 

uma nova dimensão. 
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4. Na República, Platão faz a seguinte consideração sobre os poetas: 

[...] devemos começar por vigiar os autores de fábulas, e selecionar as que forem boas, e proscrever as 

más. 

[...] Das que agora se contam, a maioria deve rejeitar-se. [...] As que nos contaram Hesíodo e Homero – 

esses dois e os restantes poetas. Efectivamente, são esses que fizeram para os homens essas fábulas 

falsas que contaram e continuam a contar. 

  

Por seu turno, na Poética, Aristóteles diz o seguinte a respeito dos poetas: 

[...] quando no poeta se repreende uma falta contra a verdade, há talvez que responder como Sófocles: 

que representava ele os homens tais como devem ser, e Eurípides, tais como são. E depois caberia 

ainda responder: os poetas representam a opinião comum, como nas histórias que contam acerca dos 

deuses: essas histórias talvez não sejam verdadeiras, nem melhores; [...] no entanto, assim as contam 

os homens. 

(ARISTÓTELES. Poética. Tradução de Eudoro de Souza. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 468. Os Pensadores IV.) 

  

Com base nos textos acima e nos conhecimentos sobre o pensamento estético de Platão e de 

Aristóteles, assinale a alternativa correta. 

 

a) Para Platão e Aristóteles, apesar da importância de poetas como Homero, na educação tradicional 

grega, as fábulas que compuseram são perigosas para a formação da juventude. 

b) Platão critica os poetas por dizerem o falso e apresentarem deuses e heróis de maneira desonrosa, 

enquanto Aristóteles os elogia por falarem o verdadeiro. 

c) Platão e Aristóteles concordam com o fato de o poeta falar o falso, só que para Platão suas fábulas 

são indignas para a juventude, enquanto que, para Aristóteles, a poesia por ser mímesis não 

precisa dizer a verdade. 

d) O problema para Platão é que Homero e os outros poetas falam sobre o mundo sensível e não 

sobre a verdade; já Aristóteles acredita que eles devem ser repreendidos por isso. 

e) Falar o falso para Platão é problemático porque o falso pode passar pelo verdadeiro; para 

Aristóteles, o poeta apresenta a verdadeira realidade. 
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5. Leia o texto a seguir.  

 

[...] a arte imita a natureza [. . . ] Em geral a arte perfaz certas coisas que a natureza é incapaz de elaborar 

e a imita. Assim, se as coisas que são conforme a arte são em vistas de algo, evidentemente também 

o são as coisas conforme à natureza. 
ARISTÓTELES, Física I e II. 194 a20; 199 a13-18. Tradução adaptada de Lucas Angioni. Campinas: IFCH/UNICAMP, 1999. 

p.47; 58. 

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre mímesis (imitação) em Aristóteles, assinale a 

alternativa correta. 

 

a) O artista deve copiar a natureza, retirando suas imperfeições ao imitá-la com base no modelo que 

nunca muda. 

b) O procedimento do artista resulta em imitar a natureza de maneira realista, típica do naturalismo 

grego. 

c) A arte, distinta da natureza, produz imitações desta, mas são criações sem finalidade ou utilidade. 

d) A arte completa a natureza por ser a capacidade humana para criar e produzir o que a natureza 

não produz. 

e) A arte produz o prazer em vista de um fim, e a natureza gera em vista do que é útil. 
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Gabarito 

 

1. D 

Platão faz diversas críticas à poesia, mas as mais contundentes são as de caráter ético e moral e as de 

caráter ontológico. A crítica de caráter ético e moral está relacionada à maneira como os poetas 

descrevem os deuses. Para Platão, não é pio apresentar os deuses praticando atos indignos como 

traições, crueldades e injustiças. A crítica de caráter ontológico (referente à realidade das coisas, dos 

entes) está ligada à concepção platônica de que a poesia é a representação (imitação) da representação 

(as coisas do mundo sensível) e, portanto, está dois níveis mais distante do mundo real. Há ainda, a 

crítica aos efeitos nocívos da poesia sobre o público, de modo a prejudicar a formação do cidadão. 

Primeiro, Platão propõe uma espécie de censura. Depois, termina por expulsar os poetas da cidade 

idealizada na República.  

 

2. D 

Para Aristóteles, imitar é natural do homem. Segundo ele, mesmo que o objeto retratado seja 

desagradável, a imitação envolve aprender, o que é prazeroso sobretudo para os filósofos. 

  

3. A 

Para Platão, as artes, de modo geral, por serem imitações das coisas fenomênicas, isto é, das coisas do 

mundo sensível, são duplamente inadequadas e inferiores. Ou seja, são inferiores aos objetos imitados 

(do mundo sensível) e inferiores às ideias universais (do mundo das ideias). 

 

4. C 

Platão entende que os artistas e suas representações serviriam para enganar os homens, e não a levá-

los à verdade, o que seria nocivo. Para Arístoteles, no entanto, não é ofício do poeta narrar o que 

aconteceu. Sua arte é universal da perspectiva de que representa o que poderia acontecer, o possível, a 

partir da verossimilhança e da necessidade. Narrar o que não foi, mas poderia ser é mais filosófico do 

que narrar o que é pura e simplesmente. 

 

5. D 

A partir da interpretação do texto de apoio, pode-se concluir que a alternativa [D] é o gabarito da questão, 

sobretudo onde lemos: “Em geral a arte perfaz certas coisas que a natureza é incapaz de elaborar (...)”. 

Uma dificuldade possível é o significado da palavra perfaz, que pode ter o sentido de “completar”, 

“concluir”, “desenvolver”.   


