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ESTÉTICA
Conhecida também por ser a ciência do belo, 

a filosofia da arte que dedica-se a estudar aquilo 
que é belo nas manifestações da natureza e 

também nas manifestações artísticas. A estética é 
uma área da filosofia, é portanto, um 

ramo filosófico que dedica-se a estudar e investigar 
a essência da beleza.

ALEMANHA



Cartas sobre a formação Estética do Homem 1794

Desencanto da Revolução Francesa (Período do Terror):

Degeneração em violência e do fracasso de sucessivos 
governos em colocar seus ideais em prática.

"um grande momento encontrou um povo pequeno" 

“o problema é político, mas a solução é estética" 

As Cartas são: como uma investigação filosófica sobre o que tinha 
dado errado, e como evitar tais tragédias no futuro. 

Afirmação: é possível elevar o caráter moral de um povo, primeiro 
tocando suas almas com a beleza. Somente através do portão da 
manhã da beleza é possível entrar na terra do conhecimento.



Cartas sobre a formação Estética do Homem 1794

A TEORIA ESTÉTICA: a arte como meio de educar o homem para a liberdade, e serviu de
base para a sua produção literária, que busca realizar os princípios teorizados em sua
filosofia.

ARTE É: pedagogia, crítica, política, ,engajada, mudança, libertadora

INTUITIVO/INTUIÇÃO do humano sobre a realidade

"aprender a desejar mais nobremente, para não ser 
forçado a querer de modo sublime"



Cartas sobre a formação Estética do Homem 1794

OS IMPULSOS

1ºRACIONAL/FORMAL: À PERMANÊNCIA

2ºSENSÍVEL: ÀS LEIS MATERIAIS, À VARIAÇÃO

3ºLÚDICO: REPRESENTA O EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES



(Uem 2009) O significado etimológico da palavra estética traduz a ideia
de uma percepção totalizante e compreensão sensorial do mundo;
como disciplina da filosofia, a estética estuda as teorias da criação e da
percepção artística. Assinale o que for correto.

01) Considerando que a obra de arte não entende o mundo por meio do
pensamento lógico, podemos afirmar que é incapaz de traduzir a
realidade e fica, portanto, condenada ao âmbito da ilusão.

02) Aristóteles concebeu a arte como sendo expressão de um mundo
ideal, a arte jamais deve imitar a realidade, pois, ao fazê-lo, degrada-se.

04) A arte pode ser realizada com uma função pedagógica; o pensamento
estético de esquerda atribui à arte uma tarefa de crítica social e política, a
arte deve ser engajada, isto é, comprometida com o processo de mudança
capaz de libertar e de emancipar o homem.

08) Schiller acredita que, na prática de uma cultura estética, a
humanidade pode reconciliar os impulsos sensuais e intelectivos,
harmonizando-os; essa reconciliação se dá por um novo modelo de
sociedade em que a arte, com seu poder de criatividade, pode libertar o
homem do trabalho alienante, do sensualismo limitante, do prazer
puramente físico e de um intelectualismo abstrato por teorias
incompreensíveis.

16) A arte é um caso privilegiado de entendimento intuitivo do mundo,
tanto para o artista que cria obras concretas e singulares quanto para o
apreciador que se entrega a elas para penetrar-lhes o sentido.
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Schiller, em "A educação estética do homem numa
série de cartas", afirma que a cultura estética torna
possível ao homem "aprender a desejar mais
nobremente, para não ser forçado a querer de modo
sublime". A esse respeito, segundo o autor, é correto
afirmar que:

A) o homem pode ir além do dever e cultivar sua
sensibilidade a ponto de seus desejos coincidirem ao
máximo com as exigências da moral.
B) as exigências da sensibilidade devem valer também
no âmbito da moralidade, matizando a exigência da lei
moral e reconciliando dever e felicidade.
C) as leis da natureza sensível e da natureza racional
devem ser ambas submetidas às leis da beleza,
realizando plenamente a natureza humana.
D) o dever, por si só, não tem acesso ao homem
sensível, dependendo da beleza para que possa ter
sobre ele uma força determinante.
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Friedrich Schiller (1759 - 1805), autor de Sobre a educação 
estética da humanidade, diz que existe no ser humano um 
impulso que o liga a matéria, sujeitando-o à natureza e um 
outro impulso, de ordem superior, que eleva o ser humano ao 
nível do pensamento racional e que aspira à permanência e à 
imutabilidade. Para superar o dualismo matéria e espírito que 
tal divisão sugere, Schiller admite a existência de um terceiro 
impulso. Assinale a alternativa cuja afirmação se relaciona 
corretamente com o terceiro impulso admitido por Schiller.

a) Impulso do equilíbrio: busca manter uma neutralidade entre 
matéria e razão, possibilitando a boa capacidade do julgar.
b) Impulso da realidade: faz o ser humano perceber a tensão 
dialética existente entre forma e matéria, possibilitando assim, a 
construção do real.
c) Impulso crítico: responsável por elaborar o senso crítico humano, 
capacitando o homem a conhecer o mundo possível de forma 
racional. Percebido por Kant, não foi por ele conceituado.
d) Impulso lúdico: concilia a matéria, presente aos sentidos, com a 
forma, ato do pensamento, que parece excluir o que é material e 
sensível. Exerce-se acima das necessidades naturais e independe 
dos interesses práticos. Apresenta-se como jogo estético.
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