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01. A concepção pedagógica encontra sua primeira formulação em Platão e Aristóteles. Na República, expondo a pedagogia para a criação 
da cidade perfeita, Platão exclui poetas, pintores e escultores, porque imitam as coisas sensíveis e oferecem uma imagem desrespeitosa 
dos deuses, tomados pelas paixões humanas; porém, coloca a dança e a música como disciplinas fundamentais na formação do corpo 
e da alma, isto é, do caráter das crianças e dos adolescentes. Aristóteles, na Arte poética, desenvolve longamente o papel pedagógico 
das artes, particularmente a tragédia, que, segundo o filósofo, tem a função de produzir a catarse, isto é, a purificação espiritual dos 
espectadores, comovidos e apavorados com a fúria, o horror e as consequências das paixões que movem as personagens trágicas. 
Essa função catártica é atribuída, sobretudo, à música. A concepção pedagógica da arte reaparece em Kant quando afirma que a 
função mais alta da arte é produzir o sentimento do sublime, isto é, a elevação e o arrebatamento de nosso espírito diante da beleza 
como algo terrível, espantoso, aproximação do infinito. Também Hegel insiste no papel educativo da arte. A pedagogia artística se 
efetua sob duas modalidades sucessivas: na primeira, a arte é o meio para a educação moral da sociedade (como Aristóteles havia 
mostrado a respeito da tragédia); na segunda, pela maneira como destrói a brutalidade da matéria, impondo-lhe a pureza da forma, 
educa a sociedade para passar do artístico à espiritualidade da religião, isto é, para passar da religião da exterioridade (os deuses e 
espíritos estão visíveis na Natureza) à religião da interioridade (o Absoluto é a razão e a verdade).

 Resposta: D

02. O texto aborda o anacronismo da cultura do corpo, uma dicotomização que se desvela pela perda do discernimento quanto à 
representação física real do indivíduo. Defende ainda a necessidade de perceber o emagrecimento como consequência do esforço 
pessoal, na medida em que assevera que “é preciso fazer as pazes com a dita” (balança). Ressalte-se também que o autor do texto 
“Obesidade não pode ser pré-requisito” infere que o “pecado da gula” é que determina a relação do homem com a estética: o padrão 
de beleza.

 Resposta: D

03. A) Incorreta. Os humanistas do Renascimento não promoviam a recusa da existência de Deus. Ao contrário, procuravam transmitir 
um pensamento no qual se manifestava o racionalismo, o antropocentrismo e o individualismo (ideias humanistas), bem como a 
existência divina. Exemplo disso é a pintura do teto da Capela Sistina (1508-1511), obra realizada por Michelangelo, um dos grandes 
nomes do Renascimento Cultural, momento em que floresceu o humanismo. Na referida obra, Deus está criando o homem.

B) Incorreta. A afirmativa não tem qualquer tipo de relação com as ideias humanistas. Os humanistas retomavam ideias da Antiguidade 
Clássica; valorizavam o homem e o conhecimento (racionalismo), invalidando completamente a referência ao obscurantismo lançado 
na Europa até o XVIII. 

C) Correta. Uma das principais características do Renascimento é a retomada da cultura greco-romana (clássica), já que esta é marcada 
pelo racionalismo e pelo antropocentrismo, valores que os renascentistas queriam retomar. Tais valores se refletiram nas artes plásticas 
da época, merecendo destaque a pintura, a escultura e a arquitetura. 

D) Incorreta. A afirmativa não tem relação direta com o humanismo, e esteja correto afirmar que as inquietações do século XVI 
culminaram com a Reforma e com a Contrarreforma. Outro ponto que invalida esta alternativa é a menção de que a Contrarreforma 
defendeu a fé protestante.

 Resposta: C

04. O item (I) está falso ao afirmar que o quadro de Pablo Picasso, Guernica, não poderia ser considerado como uma obra de arte bela. 
O item (III) também encontra-se incorreto, o filósofo grego Aristóteles entendia a poética como mimesis, ou seja, a imitação que visa 
a recriação e esta visando o que pode ser, e abrangendo a poesia épica, a lírica e a dramática, esta última originando a tragédia e a 
comédia. Para ele o homem apresenta-se de diferentes modos em cada gênero poético: a poesia épica apresenta o homem como 
maior do que realmente é, idealizando-o; a tragédia apresenta o homem exaltando suas virtudes e a comédia apresenta o homem 
ressaltando seus vícios ou defeitos. O item (V) também é incorreto. A estética hegeliana não trata de questões das belezas diversas 
inerentes às variadas manifestações artísticas, pois tamanha diversidade impossibilitaria edificar uma ciência com validade universal. 
O ponto de partida se dá na ideia de Belo, de onde provém o conceito. O belo que interessa Hegel é o belo artístico, que se origina 
da produção do homem, excluindo assim o belo natural. Na concepção de Hegel o Belo artístico é sempre superior ao belo natural, 
sendo ele uma produção do espírito.

 Resposta: B

05. O primeiro e o segundo itens encontram-se incorretos. No primeiro item não podemos afirmar que a obra de arte não possui uma 
lógica, nem tão pouco que ela está condenada ao âmbito da ilusão, pois ela retrata a verdade do artista. No segundo item, o aluno 
deveria lembrar-se que Aristóteles defendia justamente o contrário da afirmativa, ou seja, a arte deve sempre buscar imitar a realidade 
para possuir um valor real.

 Resposta: A
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06. Os padrões de beleza mudam de uma época à outra, de uma cultura para outra. Para Platão o belo é identificado com o bem, com 
a verdade e a perfeição. A beleza existe em si, separada do mundo sensível. Criticou a arte que se limitava a “copiar” a natureza, o 
mundo sensível, afastando assim o homem da beleza que reside no mundo das ideias. Aristóteles concebe a arte como uma criação 
especificamente humana. O belo não pode ser desligado do homem, está em nós. Separa todavia a beleza da arte. Muitas vezes o 
estranho ou o surpreendente converte-se no principal objetivo da criação artística. Durante a Idade Média, o Cristianismo, difundiu 
uma nova concepção da beleza, tendo como fundamento a identificação de Deus com a beleza, o bem e a verdade. Como se pode 
perceber a beleza nem sempre esteve associada apenas às obras de arte.

 Resposta: E

07. O conceito de mimesis é, para a compreensão da Poética de Aristóteles, um termo chave que sustenta suas considerações a respeito 
da Arte poética; termo este que designa, em sua acepção mais geral, IMITAÇÃO.

 Resposta: B

08. É Sócrates que inaugura um tipo de estética funcional e utilitária onde, um objeto só é belo quando se adapta e cumpre a sua função.

 Resposta: E

09. A arte poética é uma arte em que tudo é desenvolvido a partir de um conceito ou intenção, enquanto que na arte estética o que 
importa é apenas a aparência física da obra.

 Resposta: A
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