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Resumo 
 

Utilizar Platão (c.427-346 a.C) e Aristóteles (c.384-322 a.C) como lastros para balizar 
reflexões em torno da imagem contemporânea pode parecer anacrônico ou até mesmo 
dispensável, considerando que nem um e nem o outro construiu uma obra específica que 
abordasse questões relacionadas ao campo das artes visuais. Por qual razão, então, 
recorrer aos conceitos amplamente estruturados em torno do pensamento, da criação e da 
fruição voltados, em sua maioria, para textos literários, teatrais, científicos e filosóficos? Por 
que apropriar-se de categorias territorializadas no crivo da emulação do pensamento? Estas 
são as questões que conduzem a investigação proposta neste artigo. 
 
Palavras-chave: eidos, mimesis, eikon, aistheses, poesis 
 
 
Abstract 

 
Plato (c. 427-347 BC) and Aristotle (c. 384-322 BC)’s thoughts may seem anachronistic 
when applied at reflections around the contemporary image, whereas neither one nor the 
other wrote a work specifically addressing to the field of Visual Arts. So why are we always 
referring theirs concepts largely structured around the thought of creation and fruition despite 
they were focused to literary, theatrical, scientific and philosophical areas? Why have we 
been used several categories in the sense of emulation thought to art construction upon 
these philosophical basis? These are the questions that lead the research proposal in this 
article. 
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Introdução 

Na República (Πολιηεία1), Platão2 ousa ao propor a expulsão dos poetas e dos 

artistas da polis e a passagem do cetro de governante ao filósofo. Seu discurso 

provém de um posicionamento demarcado que produz uma reinterada subordinação 

da sensação e do sensível à inteligência e ao inteligível, gerando a supremacia da 

noesis (νόηζις= intelecto) sobre a aísthesis (αἴ ζθηζις= sensação). Contudo, o 

dilema que nos confrontamos é: a imagem pensa? Ou melhor, podemos pensar 

acerca da imagem? E se as imagens pensam e são pensadas, sob quais categorias 

devemos enbasar este pensamento? Portanto, o problema da aproximação da 
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imagem é um problema filosófico, e sendo um problema filosófico o sistema que 

compõe a instrumentalização necessária a esta aproximação demanda a 

compreensão dos conceitos e a contextualização epistemológica destes conceitos 

na formulação dos discursos da teoria, crítica e história da arte. Tal afirmação pode 

parecer óbvia, considerando ainda que há mais de dois séculos a Estética surge 

como disciplina autônoma que tematiza o sensível. Todavia o óbvio precisa ser 

anunciado precisamente quando a banalização destes conceitos serve mais à 

ornamentação dos textos acadêmicos do que ao esclarecimento sobre os 

paradigmas postulados; garante mais a prerrogativa de intelecualidade do 

interlocutor do que a coerência do discurso. 

Resgatar estes conceitos – se é que algum dia eles estiveram distantes do debate – 

é entender como as apropriações dos textos aristotélicos e platônicos produzem 

maneiras distintas de aproximação da criação visual. Nesse sentido, ao questionar o 

mapa do saber – seus territórios e suas regras, suas condições de possibilidade e 

suas lacunas –, percebemos que o discurso voltado para a análise da imagem é 

produto de seu condicionante intelectual, uma vez que cada época, cada linha de 

pensamento e cada corrente epistemológica tecem ligações únicas que legitimam 

esse saber: a força de um regime discursivo depende tanto do enunciado 

(conteúdo), quanto da legitimidade daquele que fala, garante Foucault (1926-1984)3. 

Ao perceber a dicotomia e a interação das categorias propostas é possível tornar 

evidente a maneira pela qual o pensamento constrói relações de similitude e de 

equivalência bem como de dessemelhança e oposição a partir do surgimento de 

uma lógica das significações, articulações e análises. 

Sob o prisma platônico 
 
[...] há muitas coisas belas e muitas coisas boas e outras da mesma 
espécie, que dizemos que existem e que distinguimos pela linguagem. [...] E 
existe o belo em si, e o bom em si, e, do mesmo modo, relativamente a 
todas as coisas que então postulamos como múltiplas, e, inversamente, 
postulamos que a cada uma corresponde uma ideia, que é única, e 
chamamos-lhe a sua essência. [...] E diremos ainda que aquelas são 
visíveis, mas não inteligíveis, ao passo que as idéias são inteligíveis, mas 
não visíveis

4
. 

 
O que aproxima Platão e Kant (1724-1804)? Não são apenas as relações da 

metafísica que engendram o arcabouço de formulações de ambos pensadores. 

Antes, o problema de fundo é a proposição da síntese de duas formulações 



3009 
 

 

antagônicas na condução da reflexão que ocorre na textualidade de ambos. Para 

Platão, a tensão entre Parmênides (530-460 a.C) e Heráclito (540-470 a.C) consiste 

na busca de uma analogia para a aproximação da noesis e da aísthesis:  

 Para o primeiro, a ontologia se caracteriza pela condição inalienável e imutável 

da essência do ser, onde o mundo sensível é uma ilusão (phainomena = 

aparência, do grego phainō / θαίνω). O contraponto normativo à aparência é a 

essência, que se estabelece no conceito de eidos (εἶ δος = forma5), da matriz 

idea (ἰ δέα).  

 Para o segundo, a mutabilidade é a base da physis (θύζις = matéria/natureza), 

em constante dinamismo. Deste preceito, a dialética (διαλεκηική) parte do 

princípio que a contraposição e a contradição é a base da alteração do 

pensamento, conduzidos pela sensação (aísthesis) e pela experiência 

(εμπειριζμός). 

Do contraponto entre esses pensadores, Platão sugere a possibilidade da 

convivência entre as categorias, desde que pontuado pela subordinação do sensível 

ao inteligível. Deste diálogo, Kant tece dois discursos – Crítica à Razão Pura (1787), 

Crítica à Razão Prática (1788) – e a síntese desses discursos, Crítica à faculdade de 

julgar (1790). Sobre qual julgamento se posiciona Kant? Exatamente o julgamento 

da crítica estética: o contraponto entre a universalidade da categoria do belo e o 

paradoxo do sublime, voltado para a particularidade, a contigência e o problemático. 

Como a aproximação se estabelece? Por meio da metafísica as categorias do belo e 

do sublime pontuam a dicotomia do pensamento:  

 o belo aproxima-se da moral a partir da renúncia da individualidade em favor de 

uma inteligência teorética. O eidos é o modelo legislador que define a essência, 

abstrata e apriorística por excelência, universal e absoluta diante da noesis 

(intelecto). Incorpórea e infinita, esta inteligência só é alcançada por meio da 

episteme (ἐ πιζηήμη= conhecimento) e da psique (θςιχή= alma); 

 o sublime só pode ser apreendido por meio da sensitivo. Por esse viéz, a 

aesthética (sensação) propõe a emancipação do sensível em relação ao 

intelecto e o reconhecimento de que este sensível dispõe de uma dinâmica 

própria não redutível à questão do conhecimento ou da moral. Pautado pela 
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diferença e pelo particular, o sublime é contingente e relativo. Corpóreo e finito, 

ele é compreendido apenas pela physis (matéria) e pela experiência 

fenomênica do corpo (εμπειριζμός = experiência). 

O sistema estético, sob a perspectiva do pensamento clássico, é engendrado pela 

busca exaustiva, porém inatingível, do belo em seu componente último. Como 

reclama Rilke: O que é o belo, senão o grau do intangível, que admiramos e 

suportamos porque, impassível, desdenha nos destruir6. Em Kant, a inteligência 

teorética pode ser entendida com a faculdade das ideias estéticas: Uma 

representação da imaginação, que dá muito a pensar, sem que nenhum pensamento 

determinado, isto é nenhum conceito possa ser-lhe adequado, e que, portanto, 

nenhuma língua possa completamente exprimir ou torná-lo inteligível7. Porém, no 

mundo moderno e contemporâneo, a arte conceitual parece ter bombardeado 

sumariamente estes dois conceitos: o belo e o sublime. Em um contexto de 

complexidade tecnológica e alteração de paradigmas artísticos, o belo parece 

anacrônico – pois induz ao decorativimo reiteradamente refutado desde o 

surgimento da Arte Moderna – e o declínio do sublime estaria atrelado ao fim da 

áurea, e à conseqüente dessacralização da obra de arte em um contexto capitalista 

de mercado. Porém se substituirmos o conceito de belo pela matriz original eidos, é 

possível restabelecer sua pertinência e a sofisticação do pensamento que gravita em 

torno dele, considerando o impacto que a ontologia dos sistemas marcou o 

pensamento estruturalista da segunda metade do século XX. 

Por sua vez, Lyotard8 reposiciona a reflexão estética sobre o sublime ao revisitar 

Kant, uma vez que Hegel (1770-1831), Nietzche (1844-1900) e Walter Benjamin 

(1892-1940) 9, em graus distintos, os haviam condenado ao ostracismo em uma 

sociedade tecnológica. Os paradigmas são deslocados para modelos fixados – 

sistema e sensação – e o debate gravita em torno das condições de experiência, da 

finalidade subjetiva e do princípio do prazer no que toca o sublime, e do juízo 

reflexivo, dos operadores lógicos e das estruturas estruturantes no que compete ao 

belo. Nesse sentido, o que nos interessa não é a redução normativa destes 

conceitos, mas a complexidade gestada por um debate acumulativo e dialético em 

torno dessas categorias. O problema de fundo é o rastreamento dos componentes 

intrínsecos e extrínsecos à imagem, e a dicotomia das relações de posicionamento 
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diante dela. No entanto, a questão original é a mimesis, e o detrativo de sua posição 

em relação ao eidos. 

– Acaso não existem três formas de cama? Uma que é a forma natural, e 

da qual diremos, segundo entendo, que deus a confeccionou. Ou que outro 
ser poderia fazê-lo? 
– Nenhum outro, julgo eu. 
– Outra, a que executou o marceneiro. 
– Sim. 
– Outra feita pelo pintor. Ou não? 
– Seja. 
– Logo pintor, marceneiro, deus, esses três seres presidem aos tipos de 
leito. 
– São três. 
– Deus, querendo ser realmente o autor de uma cama real, e não de uma 
cama qualquer, nem um marceneiro qualquer, criou-a, na sua natureza 
essencial, una. 
– Assim parece. 
– Queres então que o intitulemos autor natural da cama, ou algo 
semelhante? 
– É justo, uma vez que foi ele o criador disso e de tudo o mais na sua 
natureza essencial. 
– E quanto ao marceneiro. Acaso não lhe chamaremos o artífice da cama? 
– Chamaremos.  
– E do pintor, diremos também que é o artífice e autor de tal móvel?  
– De modo algum. 
– Então que dirás o que ele é, em relação à cama?  
– O título que me parece que se lhe ajusta melhor é o de imitador daquilo 
que os outros são artífices

10
. 

 

Para Platão, apenas o eidos é capaz de superar a mimesis (μίμηζις= 

representação/imitação/cópia), a aparência sensível do mundo físico. Sua crítica à 

mimesis ou ao componente mimético da obra de arte está concentrada na 

incapacidade do plano da realidade empírica – a experiência – alcançar o absoluto, 

bem como o da reprodução ou representação artística atingir o conceito. O sensível 

e o cognoscível não podem ser reduzidos a um mesmo e único nível, e por essa 

razão a imitação e a duplicação da natureza nas artes figurativas são sumariamente 

atacadas pelo aspecto ilusionista precário, em termos de conceitos, que esta prática 

dispõe como estratégia. 

Estrangeiro: E então, quando se afirma que tudo se sabe e que tudo se 
ensinará a outrem, por quase nada, e em pouco tempo, não é caso de 
pensar que se trata de uma brincadeira? 
Teeteto: Creio que sim, inteiramente. 
Estrangeiro: Ora, conheces alguma forma de brincadeira mais sábia e mais 
graciosa que a mimética? [...] Assim, o homem que se julgasse capaz, por 
uma única arte, de tudo produzir, como sabemos, não fabricaria, afinal, 
senão imitações e homônimos das realidades. Hábil, na sua técnica de 
pintar, ele poderá, exibindo de longe os seus desenhos, aos mais ingênuos 
meninos dar-lhes a ilusão de que poderá igualmente criar a verdadeira 
realidade, e tudo o que quiser fazer

11
. 

http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%82
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Em seus textos, ou o artista duplica o mundo ou produz uma imitação por simulacro, 

induzindo ao erro. Ora, como a crítica de Platão pode ser absorvida diante da hiper-

realidade tecnológica? O duplo visual gerado nas réplicas dimensionadas da 

realidade convertidos em simulacro destituem a imagem de uma inteligência 

teorética? Ou a matematização funcional dos esquemas garantem a possibilidade de 

uma inteligibilidade relativa aos fenômenos? Diante das novas tecnologias, a 

habilidade mimética transgride a simples noção de imitação de mundo: a 

programação está para a forma, assim como a noesis está para o eidos. Porém, não 

reside apenas na ontologia dos domínios a base dos conceitos visuais: forma sem 

conteúdo, ou o inteligível sem a imaginação criadora descaracterizam a construção 

poética. Ao que parece, pois, trata-se de manifesta impossibilidade afirmar que 

sensação e conhecimento são idênticos12. Desta afirmação de Platão, podemos 

encontrar uma dissidência: a dessemelhança entre o sensível e o inteligível não 

indica, porém, uma relação de subordinação, mas o assentamento de 

territorialidades de outra espécie. 

Se na arte computacional a ontologia pode ser entendia como um modelo de dados 

que representa um conjunto de conceitos dentro de um domínio, estabelecendo 

bases para a apresentação e a instrumentalização de determinadas ferramentas 

geracionais de imagem e movimento, interrelacionando objetos e interferindo sua 

aparência-existência nesses mesmos domínios; a imagem, então, é construída a 

partir de bases epistemológicas (do conhecimento) e, portanto gerenciadas por 

esquemas modeladores. O absoluto tão caro à forma e ao eidos se faz presente. Por 

sua vez, a condição básica para os ambientes imersivos é a sintonia da ferramenta e 

dos sentidos proporcionados pela ferramenta. Como o conceito de Ideia, do qual o 

próprio Platão, frequentemente deduziu inferioridade da atividade artística, pode 

transformar-se, ou quase, por uma inversão de sentido, num conceito específico da 

teoria da arte 13? A condição desfavorável da mimesis é exatamente invertida 

quando Aristóteles14 reposiciona o debate e atesta a validade da sensação. No 

entanto, sem a síntese e a antítese propostas em Platão, o pensamento aristotélico 

não teria revalidado a poïesis (μίμηζις= criação15) como base interlocutora entre a 

noesis (intelecto) e a aísthesis (sensação), aproximando-a assim do eidos (idéia-

forma). A passagem do simulacro ao fenômeno conduz a uma nova postura diante 

da imagem. O paradoxo platônico reside exatamente na dialética negativa 

http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%82
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gerenciada em torno da representação e a coptação posterior de seu discurso, 

invertendo sentidos e reconfigurando o parecer para uma dialética positiva. 

Por tais razões, antes de sair à cata de um conteúdo doutrinário para uma 
eventual estética platônica, deve-se perguntar se o que quer que seja que 
mereça a adjetivação de “platônico” não seria, antes, antiestético por 
excelência. É possível que a pura e simples ideia de uma estética – seja 
como legislação (ainda que dissimulada sob a forma de descrição) filosófica 
da arte (legislação não-artística da arte), seja como reflexão racional acerca 
da sensibilidade (reflexão não-sensível da sensibilidade) – já encerre em si 
o paradoxo que se quer ver no platonismo especificamente. Por ora, 
entretanto, cabe apenas constatar que tão óbvio quanto dever toda história 
da estética começar por Platão é o fato de ser ele até hoje o espantalho mor 
de todas as investidas antimetafísicas interessadas na reabilitação da arte, 
da sofística, do corpo, do devir, do mundo sensível, da finitude, do que for, e 
que isso insinua uma ambivalência digna de consideração

16
. 

 

A arte deixa de ser apenas a imitação do mundo sensível ou subordinada às regras 

pré-existentes. As essências transcendentes gerenciadas em Platão são 

apropriadas e redimensionadas enquanto estados subjetivos proporcionados pela 

experiência estética. Esta inversão ocorre exatamente na alteração do estatuto do 

artista no contexto helenístico e romano. As traduções de Platão e Aristóteles 

passam a constituir um corpo teórico seletivo e influente, pautado pela elevação da 

pintura e da escultura às artes liberais. De Cícero à Plínio (23-79)17, de Filostrato 

(c.170-250)  à Plotino a autonomia da arte em relação às aparências e às 

imperfeições do mundo visível é reivindicada. Outro contraponto possível, além do 

eidos/mimesis é o eidos/eikon (εἰ κών= imagem). O conceito, discutido 

posteriormente por Filostrato no texto Imagens (Eikon, c.170 a.C.), estabelece uma 

divergência e a síntese dialética de possibilidade de superação da mimesis de 

Aristóteles: se a imitação ocorre no plano material, a imagem, que é mental, ocorre 

no plano da consciência. Contudo a imagem mental opera por analogia: o 

conceito/forma (eidos) que conforma o pensamento parte de uma construção que 

depende da consciência, do conhecimento e da experiência anterior (phainomenon). 

A imagem só se realiza por meio da confrontação de análogos observáveis.  

A imagem mental de uma cadeira demanda a construção cognoscível de “cadeira” e 

a comparação analógica em relação de visualidade do objeto adquirido pela 

experiência. Por analogia é que o olho reconhece na abstração bidimensional ou 

tridimensional da imagem – da fotografia ao desenho, da pintura à escultura, da 

animação ao cinema – os referenciais singulares. Matéria, linha, cor, sombra, luz e 

códigos são decifrados por meio da experiência visual (sensação) e convertidos em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/170
http://pt.wikipedia.org/wiki/250
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significado. Este significado pode ser apreendido pela correspondência de função, 

uso e forma, como também por meio de um sentido construído culturalmente – o 

símbolo, a alegoria, a parábola e a metáfora. Assim, de simples objeto uma cadeira 

por se tornar um signo de poder: o trono de um rei. O ícone ou a imago é a interface 

entre a mimesis e o eidos; opera pela experiência do real, mas por analogia constitui 

o mental. Depende da linguagem enquanto conceito e da imagem como metáfora 

(μεηαθορά). 

A arte da imitação é dupla, um dos seus aspectos é o uso das mãos e da 
mente, para produzir imitações e outro a produção de semelhanças só pela 
mente. A mente do observador tem sua parte na imitação. [...] Ninguém será 
capaz de entender um cavalo ou um touro pintado se nunca viu tais 
criaturas antes

18
. 

[...] Assim, por meio da arte, reúne-se em um único e mesmo objeto o que 
se achava disperso em vários

19
. 

 

O dilema de Filostrato é revisitado por Philip Dubois, quando a imagem fotográfica é 

vista como uma instância híbrida que acumula o fixo e o móvel (Medusa-Narciso). 

Formas expandidas que apreendem o campo da representação, da presentificação e 

da sensação, cujos referenciais eu-outro são diluídos na interpretação. 

(...) A fotografia jamais cessou de ser trabalhada pelo problema do tempo. 
Ela o fixa. Parada sobre a imagem. Sombra petrificada. Mumificação do 
índice. Foto-Medusa (...) 
De um modo geral, o efeito da condensação de níveis operada por 
Filostrato é lançar uma turvação sobre a representação que se vê por aí 
atingida por ambigüidades, autorizando insinuações e favorecendo 
confusões

20
. 

 

Virgo ego non sun! (vejo, logo não sou!), está é a prerrogativa do paradoxo 

polissêmico da imagem de Narciso. Ao se apropriar do relato de Filostrato acerca da 

imagem de Narciso, Dubois denuncia o jogo entre o enunciado e a enunciação. 

As consequências de tais afirmações são enormes. Se a imagem observada 
na fonte por Narciso é seu próprio reflexo pintado e se o quadro, como a 
fonte, é também pintura-reflexo, então o que se reflete será sempre a 
imagem do espectador que a observa, que nela se observa. Sou, portanto, 
sempre que me velo no quadro que olho. Sou (como) Narciso: acredito ver o 
outro, mas é sempre uma imagem de mim mesmo. O que a proposta de 
Filostrato nos revela finalmente que qualquer olhar para um quadro 
(imagem) é narcisístico

21
. 

 

O problema da imagem – o que vemos e o que nos olha – é o problema do paradoxo 

da criação, independente do suporte tradicional ou das tecnologias em novas 

mídias: o dilema Heráclito-Parmênides; Medusa-Narciso; Eidos-Eikon. 
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Sob a perspectiva aristotélica 
 

Penso que não existe em parte alguma algo de tão belo cujo original de que 
foi copiado não seja ainda mais belo, como é o caso de um rosto em 
relação a seu retrato; mas não podemos apreender esse novo objeto nem 
pela visão, nem pela audição ou qualquer dos outros sentidos; ao contrário, 
é apenas em espírito e em pensamento que o conhecemos [...]. Assim 
como o domínio das artes propõe algo de perfeito e de sublime, de que 
existe uma forma puramente pensada, e como a esta forma estão ligadas, 
pela reprodução que deles nos oferece a arte, os objetos inacessíveis como 
tais a percepção sensível, assim também é um espírito apenas que 
contemplamos a forma da perfeita eloquência e é somente a cópia que 
buscamos captar auditivamente. Platão, o professor e mestre que alia a 
potência do pensamento à da expressão, designa essas formas das coisas 
sob o termo ideias, ele nega que sejam perecíveis, afirma que têm uma 
existência eterna e se acham contidas apenas na razão e no pensamento. 
Quanto ao resto das coisas, elas surgiriam e desapareceriam, passariam e 
deixariam de existir, em suma, não permaneceria muito tempo em um único 
e mesmo estado.

22
 

 

Os textos de Platão e Aristóteles chegam até nós por intermédio dos comentários 

latinos e das traduções compiladas divulgadas no século XVI. A primeira impressão 

na época moderna da Poética de Aristóteles data de 1503. Sob o crivo platônico 

nasce a Estética moderna, porém ancorada na interface das mediações operadas 

por Aristóteles, Filostrato, Cícero (c.106-43 a.C.) e Plotino (205-270). Baumgarten 

(1714-1762) se apropria do conceito grego aisthetikos amplamente utilizado na 

Antiguidade Clássica com o ensaio intitulado Meditações filosóficas sobre questões 

da obra poética (1735) e a obra inacabada Estética (1750). A difusão de sua obra e 

o redimensionamento dado em Kant e Schelling (1755-1854) consolidam uma 

percepção metafísica do ato criativo. Desde que a fundação da estética teórica 

sustenta a causa da autonomia do belo, ela anuncia implicitamente, desse modo, 

que a natureza finita tem fundamentalmente direito ao seu modo de ser autônomo23. 

A síntese do paradoxo da estética está na oscilação entre o canôn (κανών) – um 

corpo de regras –, a poïesis (μίμηζις) – ato de criação – e o eikon (εἰ κών) – a 

relação simbólica subjacente à obra. Neste caldo complexo e avassalador, a 

competência do público – cujo juízo de valor está atrelado ao domínio de repertório – 

demanda um conhecimento anterior (apriorístico) do conteúdo ou da estratégia 

artística. As digressões imanentes da consciência operam por meio do dualismo 

intelecto e espírito. Até que ponto esta formulação construída para amparar a 

estética clássica estabelece um contraponto para com a arte conceitual 

contemporânea? A desmaterialização imposta pelas premissas duchampianas ou 

pelo virtual tecnológico retomam esta relação binária (inteligível e sensível)? 

http://en.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B9%CF%82
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Aristóteles já havia substituído o dualismo que opunha, no plano de uma 
teoria do conhecimento, o mundo inteligível e o mundo sensível por uma 
síntese recíproca entre a universalidade do conceito e a singularidade da 
representação individual, no plano de uma filosofia da natureza e da arte, e 
também por uma relação sintética recíproca entre forma e matéria

24
. 

 

Tudo é produto do suporte e da forma. É um produto da arte tudo aquilo cuja forma 

reside na alma (Metafísica, VII). Da premissa dualista e subordinada de Platão, 

Aristóteles reclama a unidade da poética. 

Se essa imagem interior, que representa o objeto próprio da arte, não é 
nada mais que uma representação vigorosa no espírito do artista, uma 
representação pensada, o que é que lhe garante essa perfeição pela qual 
deve prevalecer sobre os fenômenos da realidade? E se, inversamente, ela 
possui de fato essa perfeição, não seria então algo diferente do que uma 
simples representação pensada? 

25
 

 

A partir deste paradigma, o problema da imagem já não repousa na divergência 

entre o objeto referencial, a representação e a construção mental. Para Sêneca (c. 4 

a.C-65 d.C), o objeto visível reproduzindo o interior dele mesmo não produz 

nenhuma diferença axiológica (conceitual); ou ontológica (do sentido do ser). 

A questão de saber se o artista trabalha segundo um objeto real ou um 
objeto ideal, se o que ele toma por objeto surge diante de seu olhar como 
uma experiência real ou reside em seu espírito de como representação 
interior, já não é para Sêneca uma questão de valor ou interpretação, mas 
uma pura questão de fato

26
. 

O modelo de minha pintura és tu, e de ti meu espírito recebe certa maneira 
de ser (habitus) que ele exprime na obra

27
. 

 

As apropriações dos conceitos gerados por Platão alteram a ideia da imagem 

artística como cópia redutora do real ou falsa representação da metafísica. Em 

Plotino, a arte não é mera reprodução do visível. A gênese da criação remonta aos 

princípios (logos) originários da natureza, porém potencializa a experiência cognitiva 

do intelecto por meio da elevação do espírito que só o ocorre a partir da experiência 

sensitiva ou fenomênica. A forma adquire um direito metafísico que merece a 

categoria de um modelo perfeito e supremo. 

O resultado é que a ideia passa a ocupar no domínio da arte uma posição 
inteiramente nova: contemplada doravante pelo artista em seu próprio 
espírito, essa ideia é, num certo sentido, despojada da rígida imobilidade 
que parecia inerente à Ideia platônica, e transformada numa visão viva por 
parte do artista, mas, num outro sentido, e diferente da representação 
pensada tal concebida por Cícero, compete-lhe não apenas existir como 
conteúdo da consciência humana, mas pretender à validade e á 
objetividade metafísica.

28
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A forma da obra de arte preexiste na alma de seu criador antes de penetrar a 

matéria (Metafísica, VII). É a alma que anima – dá vida – à matéria. Sem ela, a obra 

de arte se converte em um deserto desprovido de sentido. Por essa razão, o desejo 

de entender e vivenciar as proposições poéticas baliza a fenomenologia estética. Da 

unidade poética aristotélica, a estética moderna se alimenta do espírito do tempo 

(zeitgeist) de Hegel. Se o problema de Kant é o juízo, para Hegel (1770-1831) a 

experiência estética contextualizada e o fenômeno sensível da arte elevado por meio 

da especulação filosófica fazem parte das obras Cursos de Estética29 e 

Fenomenologia do Espírito (1807). No primeiro, o juízo valida a condição estética, 

para o segundo apenas a condição estética da obra impõe a mediação do 

pensamento. Em um a validade é gerada, em outro é inerente, ainda que 

contextualizada. Distante da aparência (phainomena), a experiência estética se 

consolida na capacidade de articular o observável (phainómenon) e dele extrair 

redimensionamentos autônomos. O princípio modelador em Hegel é a dialética de 

Heráclito, ancorada no anima presente em Parva Naturalia. Neste texto, recorrendo 

aos filósofos anteriores, Aristóteles descreve: 

Todos, com efeito, definem a alma por assim dizer por três atributos: o 
movimento, a percepção sensível e a natureza incorpórea; e cada um 
remonta aos princípios. Por isso também aqueles que definem a alma pelo 
conhecedor fazem dela ou um elemento ou algo proveniente dos elementos, 
afirmando coisas parecidas uns e outros, exceto um; pois dizem que o 
semelhante é conhecido pelo semelhante e, uma vez que a alma conhece 
tudo, constituem-na a partir de todos os princípios

30
. 

 

Pela percepção do movimento contido no anima, o intelecto opera por meio de um 

movimento circular. Contudo, se o quantum operacional partisse de um modelo 

estável (uma única rota em eterno retorno), o pensamento seria restrito e imutável. A 

dialética expande esta relação e encontra no zeitgeist a base substancial das 

estruturas que revolucionam o pensamento. Por essa razão, a fenomenologia 

considera a percepção sensível a partir da objetivação objetiva do subjetivo. A 

unidade aristotélica consiste em discutir o valor da singularidade em detrimento da 

universalidade dos princípios. Assim, a base da percepção (ou da sensação) e a 

individualidade imanente à alma, ao sujeito. 

Além disso, uma vez que de muitos modos se diz o ser (pois pode significar, 
por um lado, algo determinado e, por outro, quantidade ou qualidade ou 
ainda alguma outra das diversas categorias), seria a alma composta de 
todos ou não? Mas não parece haver elementos comuns a todas elas [...] 
Como, então, conhece ainda um dos outros? [...] Estas e outras dificuldades 
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do tipo se colocam, então, para aqueles que dizem que a alma é composta 
de todos os elementos [...]. Além disso, em cada um dos princípios 
subsistirá mais ignorância do que compreensão, pois cada um conhecerá 
um único e ignorará muitos, isto é, todos os demais

31
. 

 

Desta ignorância da totalidade, a fenomenologia reivindica a autonomia do sujeito. A 

capacidade autoral diante das obras dadas. Para a imagem, a expansão da 

polissemia de interpretações repousa na natureza poética da obra de arte, que não 

restringe a criação apenas ao produtor, mas à abertura gestada no receptor que 

cada vez que se depara com a obra nela encontra novas categorias de significados 

e sensações. A base da visão é o visível, e a interlocução ativa deste visível com o 

vidente (aquele que vê para além da aparência superficial das coisas). 

Isto de que existe a visão é o visível. Visível é a cor, e também o que pode 
ser designado por palavras, embora se encontre anônimo [...]. Pois, o visível 
é a cor, e esta é o que recobre o visível por si mesmo (por si mesmo não 
quanto à definição, mas porque tem em si a causa de ser visível). Toda e 
qualquer cor é aquilo que pode mover o transparente em atualidade, e esta 
é a natureza da cor. Por isso não existe visível sem luz, e toda cor de cada 
coisa é vista na luz

32
. 

 

Se os princípios modeladores platônicos parecem conduzir à interpretação da arte 

digital, a natureza perceptiva da luz e do movimento na condução da imagem é 

dimensionada na lógica aristotélica por meio de outro princípio dialógico. Para a 

alma capaz de pensar, as imagens subsistem como sensações percebidas, relata 

Aristóteles. Se a base estrutural que compõe os projetos e programas voltados à 

hiper-realidade ou à realidade virtual; aos códigos cifrados da imagem digital – 

estática ou em movimento – e às experiências imersivas demanda um sofisticado 

aparato tecnológico e complexas fórmulas da física e da matemática para a geração 

ambiental e das imagens, o fio condutor que gera esta ação é a qualidade 

perceptiva.  Como alcançar o limite da sensação do mundo visível e, então, suscitar 

a percepção visual o mais próximo possível e além da realidade? A criação 

sustentada na matematização operacional da realidade se direciona à otimização 

dos sentidos? O problema da mimesis na arte não se restringe à cópia ou simulação 

do mundo visível, mas ao recorte inerente à sua disposição existencial. Ao revelar o 

singular, o particular e o restrito, por meio da analogia do sensível, a imagem opera 

uma dimensão de reciprocidade, a partir do princípio da alteridade e da 

individualidade (paradoxo?) das disponibilidades empíricas, convertendo em 

verdade o lugar comum: o universal se revela no individual. 
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Reconhecemos a obra de arte pelo fato de que nenhuma ideia que ela 
suscita em nós, nenhum ato que ela nos sugere pode esgotá-la ou concluí-
la... e não há lembrança, pensamento ou ação que possa anular-lhe o efeito 
ou libertar-nos inteiramente de seu poder

33
. 

 

Em oposição ao sistema regulador ou à supraestrutura, a imersão só se torna 

factível pelo desvio do outro. Se a inteligência teorética da arte é assessorada por 

um sistema mediado pelo absoluto, pelo universal e por um processo gerenciador de 

ontologias34, nivelar o humano ao condicionante da máquina e o virtual ao simulacro 

estetizado poderá limitar o sentido que se pretende alcançar. Por outro lado, a 

consciência das restrições em relação à liberdade e à autonomia do sujeito, bem 

como a percepção da insuficiência da sensação ou da contemplação como 

mecanismos de aproximação do componente visual da imagem artisticamente 

situada, proporcionaram uma reflexão redimensionada da teoria fenomenológica. 

Para alguns autores, pressente-se o fim de um ciclo semântico da palavra arte: 

O fato de que a obra de arte se dirige à aisthesis constitui, para Hegel, tanto 
sua essência quanto a sua limitação. Este paradoxo só me interessa aqui 
na medida em que governa a análise que Hegel faz do necessário declínio 
da arte. O signo deste declínio é o estreitamento progressivo do suporte 
sensível da obra de arte. A arte moderna continua, sem dúvida, a ser uma 
figuração sensível, mas esta figuração precisa cada vez menos de matéria, 
tornando-se mais e mais ascética

35
. 

 

Esta ascese parece compor a lógica dos sistemas atuais. Porém no arbitrário, na 

fratura, na falésia o signo se converte em presença sensível. 

Por princípio, ainda estamos diante do dilema: Platão ou Aristóteles? 
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2
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