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COMPREENDER ALGUNS CONCEITOS SOBRE ARTE E ESTÉTICA 
DA ARTE.

AMPLIAR A PERCEPÇÃO SOBRE O FAZER ARTÍSTICO E SUAS 
MANIFESTAÇÕES.

ESTIMULAR  OS ALUNOS A ESTABELECEREM RELAÇÕES SOBRE O 
QUE VEEM COM O QUE CONHECEM, APROXIMANDO-OS DA 
OBRA DE ARTE, A PARTIR DE SUA REALIDADE .
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Quais as expressões artísticas  que você 
conhece? 

A arte está presente em seu cotidiano? Em que 
situações? Quando você diz que um objeto, uma 

cena, um movimento ou um som é arte?

Você realiza alguma prática artística? Se sim, o 
que lhe interessa mais nela?
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A Multiplicidade da Arte

Ao responder às perguntas anteriores, é possível 

que diferentes manifestações tenham surgido. 

Isso reflete as múltiplas possibilidades da arte e 

as várias formas de nos relacionarmos com ela. 

Observe a imagem.

1. O que ela mostra? Que elementos a compõem? É 

parecida com algo que você conhece?

2. Na obra Babel, de Cildo Meireles, rádios de vários 

modelos e épocas empilhados formam uma torre e ficam 

ligados em diferentes estações com transmissões em 

vários idiomas. Observe suas dimensões. Imagine-se 

observando essa obra pessoalmente. Que impressões 

ela lhe causa? Que sentidos você atribui a ela?
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Observe as imagens a seguir.

Aparelhos de rádio de diferentes épocas.

Você considera que esses rádios são arte? O que os difere de Babel? O que torna algo arte?

A obra Babel, de Cildo Meireles, é uma instalação, um tipo de manifestação artística com

diferentes materiais e objetos organizados em um espaço e tempo determinados. O público

costuma entrar e circular por uma instalação, interagindo de diversos modos.

Esse tipo de obra é recente e reconhecida pela sociedade atual. Talvez em outras épocas não 

tivesse esse reconhecimento, podendo causar estranhamento e desconfiança.
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Assim como não existe um único jeito de se compreender e se relacionar com a vida e o

mundo, também não existe só uma forma de se fazer arte.

Cada sociedade, nas diferentes épocas e lugares, elabora seus padrões artísticos e percebe

a arte a seu modo. Às vezes consideramos arte uma manifestação de outra época ou cultura

que pode não ter sido feita com essa intenção.
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Em sua diversidade, a arte pode contar histórias, emocionar, educar e provocar reflexão. Quando

uma obra de arte entra em contato com o público pode gerar percepções diferentes – inclusive das

imaginadas pelo artista. Contudo as manifestações artísticas tem caráter estético.

E você?

Conhece a palavra “estética? O que ela significa e com ser relaciona às 

manifestações artísticas?

Ao entrar em contato com a arte você pode vivenciar uma experiência estética. Essa palavra

vem do grego aisthésis e se refere a percepção sensorial (visão, audição, olfato, paladar,

tato) gerando diversas reações, que envolvem emoções, memórias, imaginação e

associações com a história de cada pessoa.
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A estética também é uma área de estudo da filosofia, que busca refletir sobre as

experiências relacionadas à arte e à beleza. Mas para arte o que interessa não é só a

beleza, pois o feio, o grotesco ou desagradável faz parte da arte e provoca experiências

estéticas.
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Observe como cada um desses relógios apresenta características de desenhos diferentes.

Quem escolhe um relógio para comprar, 
decide com base em suas preferências 
pessoais. A isso damos o nome de gosto 
pessoal. Você concorda?
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Diferentes motivações levam os artistas a fazer arte. Mas como
surgiram as expressões artísticas? Por que o ser humano começou a
se manifestar artisticamente? Quando aconteceram as primeira
manifestações artísticas?

Não é possível saber com precisão quando se começou a criar o que
hoje compreendemos como arte e por quê. Alguns vestígios
arqueológicos, como pinturas em cavernas e fragmentos de objetos
nos levam a crer como ancestrais viviam e quais eram suas
motivações para criar.
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Final do século XVI e 

meados do século XVIII
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Vamos refletir um pouco...
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1. A Arte se mostra sob variadas formas, como a visual, a música, a escultura, o
cinema, o teatro, a dança, a arquitetura etc. Pensando nisso, formule um
conceito para a palavra Arte?

2. Podemos dizer que Arte é uma “criação do homem” com valores estéticos.
De acordo com sua compreensão sobre Arte comente o que é estética?

3. O homem faz a arte de acordo com a necessidade cria objetos para realizar
suas práticas. Faça uma reflexão sobre essa afirmativa e escreva sobre as
funções da arte em nossas vida?

4. Quando admiramos uma obra artística, o que vemos depende de nossa
experiência e conhecimentos, daquilo que o artista pretendeu mostrar, da
nossa disposição e imaginação no momento. Agora, cite os elementos
necessários para existência da arte.


