
 

 

Arte – Profª. Tainá 
3º ano e Curso 

Roteiro 3ª semana 
 
Atividade Produtiva 09 (02) 
 
Arte Clássica 
 
Assista a videoaula sobre o Arte Greco-romana e resolva as questões. 
 

EXERCÍCIOS 
 
01. (UEL 2017) Leia o texto a seguir. 

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 prazercausam 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. 
 
02. Tomada a figura humana como centro de atenção, de reflexão filosófica e formal, pode-se afirmar que, na 

estátua do homem, de preferência nu e em pé, condensa-se o essencial da investigação escultórica; ela é a 
viga-mestra da plástica grega. No século IV a.C. continuam as variações mais ou menos originais, mas é 
sobretudo um período de busca de novos caminhos, uma vez esgotado aquele que conduziu ao Doríforo, 
tido como insuperável dentro de sua proposta. Essa busca por novos caminhos na escultura é reconhecida 
na obra 
a)  

Discóbolo. 
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b)  

 Koré. 
 
c)  

 Kouros 
 
d)  

 Soldado Gálata. 
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e)  

 Hermes. 
 
03. (UFU 2015- 2ª fase Medicina) No livro de 1872, O nascimento da tragédia, Nietzsche dizia a respeito de 

Sócrates e Platão:  
Aqui o pensamento filosófico sobrepassa a arte e a constrange a agarrar-se estreitamente ao tronco da 
dialética. No esquematismo lógico crisalidou-se a tendência apolínia: como em Eurípides, cumpre notar 
algo de correspondente e, fora disso, uma transposição do dionisíaco em afetos naturalistas.  

NIETZSCHE, O nascimento da tragédia, helenismo e pessimismo. Tradução de J. Guinsburg. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 
89 - grifos do autor.  

Considerando o comentário de Nietzsche,  
a) descreva as duas forças antagônicas: apolínio e dionisíaco. 
b) explique em que o pensamento filosófico difere da atividade artística.  

 
Gabarito 
 
01. D. 

O prazer de uma obra de arte mimética é gerado pelo reconhecimento do que a obra apresenta, 
independentemente se o retratado é agradável ou não. 

 
02. D 

Pelas características observadas (movimento exagerado, ação e drama) reconhecemos que se trata de uma 
escultura do Período Helenístico posterior ao período Clássico que responde ao enunciado. 

 
03.  

a) De acordo com Nietzsche, o apolínio é a força da racionalidade, da clareza, da moderação, do controle, 
da visão mais aguda. Por outro lado, o dionisíaco é a força do instinto, da vontade, dos desejos mais 
profundos, da pulsão de vida. 

b) Como Nietzsche afirma no trecho, a partir do período socrático-platônico, ocorre na filosofia um 
desequilíbrio entre o apolínio e o dionisíaco, em favor do primeiro, e o pensamento filosófico torna-se, 
sobretudo, racionalista, em contraposição à arte, que se mantém num espaço privilegiado de 
manifestação dos desejos, dos instintos, da vontade.   

 
 
 


