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RESUMO: Este trabalho tem origem na intenção de refletir sobre a produção artística 
pessoal em curso, assim como parte de uma inquietação que busca compreender como a 
atividade artística contribui na constituição da cultura e do conhecimento. Vimos a 
possibilidade de nos aproximar destes objetivos associando à experiência da pintura, os 
estudos sobre a paisagem na arte e uma investigação sobre as noções de estética da obra 
de arte, neste momento, tão múltipla em nossa contemporaneidade. Iniciamos assim uma 
investigação que apresenta questões relevantes apresentadas nesta reflexão. Faremos 
inicialmente um breve panorama dos principais filósofos que se ocuparam de investigar 
noções de estética, nos detendo um pouco mais sobre Immanuel Kant (1724-1804) cujas 
reflexões ainda permeiam importante parcela das reflexões contemporâneas sobre o 
assunto. 
 
Palavras Chave: pintura, paisagem, estética. 
 
 
SOMMAIRE: Ce travail repose sur l'intention de réfléchir sur le travail artistique personnel en 
cours, dans le cadre d'une inquiétude qui cherche à comprendre comment l'activité artistique 
contribue à la constitution de la culture et de la connaissance. Nous avons vu la possibilité 
de nous rapprocher de ces objectifs associant l'expérience de la peinture, des études sur le 
paysage de l'art et une enquête sur les notions esthétiques de l'œuvre d'art, actuellement 
multiple dans notre contemporanéité. Nous avons donc commencé une enquête qui soulève 
des questions pertinentes soulevées dans cette réflexion. Au départ, nous ferons un bref 
aperçu des principaux philosophes qui occupaient enquêter sur des notions d'esthétique, de 
nous tenir un peu plus sur Emmanuel Kant (1724-1804) dont les pensées encore imprégner 
partie importante de réflexions contemporaines sur le sujet. 
 
Mots-clés: peinture, paysage, esthétique 
 

 
 
“Belo é aquilo que sem conceito apraz universalmente” (Kant, 1994, p. 314) 

Este trabalho tem origem na intenção de refletir sobre a produção artística pessoal 

em curso, assim como parte de uma inquietação que busca compreender como a 

atividade artística contribui na constituição da cultura e do conhecimento. 

Emerge também deste trabalho a busca de uma verdade, a partir da natureza, da 

Physis, e por meio da intersubjetividade (Merleau-Ponty, 2006) no sentido de trazer 

o mundo percebido para o mundo do conhecimento, onde conhecimento e criação 

se fundam na percepção, em busca da realidade das coisas e a verdade na 

intersubjetividade. Conhecimentos e verdades socialmente adquiridas e constituídas.  



 
 

879 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

 

Fig. 1 – Ariane Cole. Movimento III. 2014. Óleo sobre compensado naval. 0,80 x 1,05 m. 

Vimos a possibilidade de nos aproximar destes objetivos associando à experiência 

da pintura, os estudos sobre a paisagem na arte e uma investigação sobre as 

noções de estética da obra de arte, neste momento, tão múltipla em nossa 

contemporaneidade. Iniciamos assim uma investigação que não encontrou ainda 

seu fim, mas apresenta questões relevantes que pretendemos expor nesta reflexão. 

Em minhas atividades artísticas, voltadas sobretudo para a pintura, que se elabora a 

partir da paisagem, permanece sempre o desejo de explorar, desenvolver e 

expressar o tipo de pensamento que permeia este fazer. 
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Fig.2 – Ariane Cole. Densidade. 2013. Óleo sobre compensado naval. 0,52 x 1,10 m. 

Assim buscamos nas fontes dos estudos sobre estética e aqueles voltados para a 

questão da paisagem na arte, fundamentos para poder estabelecer uma 

aproximação e investigar como se dá a relação entre o pensamento plástico, o 

entendimento de estética. 

Faremos inicialmente um breve panorama dos principais filósofos que se ocuparam 

de investigar noções de estética, sobretudo no que diz respeito às relações que 

estabelece com a percepção, o pensamento e o conhecimento, cujas contribuições 

foram destacadamente importantes para o desenvolvimento de sua investigação, e 

que é apresentado por Santaella (1994) em três fases, nos detendo um pouco mais 

sobre Immanuel Kant (1724-1804) cujas reflexões ainda permeiam importante 

parcela das reflexões contemporâneas sobre o assunto. 

A noção originária de estética vem da palavra grega aisthesis cujo significado é 

sentir. Segundo Santaella (1994) o conceito foi elaborado pela primeira vez, na 

filosofia, em 1735 por Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) e definido como 

ciência da percepção, ou, em outras palavras, conhecimento que se elabora por 

meio dos sentidos, por meio do corpo.  
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Fig. 3 – Ariane Cole. Vórtice. 2013. Óleo sobre compensado naval. 0,35 x 0,53 m. 

O entendimento de estética em três principais momentos 

Todavia vimos as questões relacionadas ao belo, serem pensadas e debatidas já no 

séc. IV ac por Platão que se ocupava em desenvolver reflexões sobre os processos 

de criação e suas relações com a sua percepção. Platão foi o primeiro a 

problematizar estas relações, elaborando noções como inspiração, criação, emoção, 

impacto sobre o receptor e identificar três grandes problemas relacionados às artes.  

Primeiro a questão da essência das obras de arte da escultura e da pintura; a 

segunda relativa às relações entre elas e a realidade no que diz respeito à beleza e 

finalmente aos efeitos morais da música e da poesia em nossas sensibilidades.  

Ele foi o primeiro a observar o problema da mimese, identificando-a como cópia 

imperfeita da realidade, portanto menos bela, relacionada ao artesanato, ao trabalho 

manual e às artes visuais; distinguindo-a da criação, já esta, de natureza intelectual, 

portanto mais bela, pois seria considerada uma criação autêntica, que se daria em 

planos mais abstratos como a música e a poesia. Para Platão a medida (a lógica, a 

razão), funda o bem ( a ética) e a beleza (a estética) (Santaella, 1994). Assim, pela 

primeira vez as artes da pintura, escultura, música e poesia passam a ser não 

somente objeto de fruição, mas também passam a ser interpeladas por meio da 
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razão, sobre seu valor, sua razão de ser e seu lugar na existência humana. (Nunes, 

1989).  

Outro filósofo sobre o qual nos detivemos, dedicado a pensar questões relativas à 

estética, é Aristóteles, ainda bastante presente, que logo a seguir de Platão, 

desdobrou o debate, apresentando a mimese não mais como cópia da realidade, 

mas como fruto de um domínio técnico. O filósofo defendia que a arte é 

necessariamente mimética, todavia não se trata de cópia servil da natureza mas 

atividade que transcende criativamente a realidade. Trata-se de um saber fazer 

alcançado a partir do método, portanto também intelectual, tendo em vista 

estabelecer uma relação entre arte e vida, arte e natureza, onde a mimese imita a 

atividade produtiva da natureza, não como cópia para representação, mas como 

apresentação, como transfiguração, por meio da imaginação criativa, produtiva da 

poiésis, capaz de revelar fenômenos antes insuspeitados.  

 

Fig. 4 - Ariane Cole. Vento 2013. Óleo sobre compensado naval. 0,52 x 1,10 m. 

Entre outros filósofos no período entre a Grécia Antiga e o Renascimento são 

geralmente destacados Plotino (séc. III). Este filósofo nos apresenta uma metafísica 

do belo, onde o belo é expressão da harmonia cósmica que se manifesta por meio 

de metáforas poéticas, ou seja, que somente pode ser sugerida pela poiésis. Outro 

filósofo muitas vezes lembrado é Santo Agostinho (Séc. IV), que, segundo Santaella 

(1994), propõe uma tradução cristã de Plotino. Todavia, com uma ressalva, quanto 
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menos sensória a noção de estética, mais representaria o eterno e imutável caráter 

divino, já que a Igreja condenava os prazeres do corpo.   

Já São Tomás de Aquino (1225-1274) associava a beleza à harmonia moral 

associando o conceito de beleza à bondade divina, considerando que se o mundo é 

obra do criador ele é necessariamente belo e todo belo é bom. São Tomás de 

Aquino define três parâmetros para a beleza: “integridade, porque a mente gosta de 

ser; proporção, porque à mente agradam a ordem e a unidade; e, acima de tudo, 

brilho e claridade, porque a mente gosta da luz e da inteligibilidade“ (Santaella, 

1994, p. 35).  

Podemos observar que enquanto Santo Agostinho ainda buscava uma distância com 

o prazer sensível, São Tomás de Aquino já acolhe o prazer sensível, mas como 

coisa mental. Para a autora, este período representa uma primeira fase do 

desenvolvimento do pensamento sobre a questão da estética. 

Segundo Santaella (1994) a primeira exposição cartesiana de estética foi elaborada 

por Baumgarten segundo quem a estética era um equivalente da lógica, ou seja a 

estética estava para a sensorialidade assim como a lógica para o pensamento. Mas, 

para Descartes, o conhecimento gerado pela sensorialidade era considerado, como 

não só de menor importância que o conhecimento gerado pelo pensamento, de 

modo científico, metódico, e objetivo, como passível de obnubilar a razão. Nesta 

segunda fase, a partir do Renascimento e de Descartes (1596 -1650) vimos o 

deslocamento do objeto da beleza para o sujeito que a percebe, assim como uma 

autonomização do belo em relação à esfera moral. Estas concepções retratam uma 

época onde o domínio do homem sobre a natureza, da ciência sobre o instinto, se 

constituem como traços culturais. O pintor deixa de ser visto como um mero artesão 

e passa a ser cultuado como gênio. Reflexos do deslocamento do teocentrismo para 

o antropocentrismo e da ascensão do capitalismo mercantilista.  

Neste contexto a filosofia de Aristóteles volta a ganhar importância  e embora 

Descartes não tenha se dedicado especificamente aos estudos sobre estética sua 

contribuição foi muito determinante para todo o pensamento da época reafirmando a 

concepção aristotélica da estética subordinada à verdade, cuja fonte habita na 
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natureza, da qual a razão humana faz parte, ambas sujeitas às mesmas leis, assim 

como as artes e as ciências. Deste modo, tanto a beleza como a verdade não estão 

na natureza, mas em nós mesmos na medida em que  temos a capacidade de 

percebê-la. 

A partir disto muitas interpretações sobre as relações entre estética e pensamento, 

entre a beleza, prazer e verdade e seus desdobramentos em nossa percepção se 

apresentaram tecendo uma nova compreensão sobre o fenômeno. A grosso modo, 

de um lado encontramos os empiricistas defendendo que a percepção  se dá por 

vias empíricas, em nossa subjetividade, imbuída de caráter psicológico, individual. 

De outro lado, as teorias racionalistas que recusam o caráter subjetivo da 

percepção.  

Em meio a esta polarização, Kant irá constituir a sua noção de estética, iniciando, 

segundo Santaella (1994) a terceira fase de debates sobre o entendimento de 

estética situada em uma zona intermediária entre a cognição e o desejo, o 

entendimento e a razão estabelecendo uma ligação entre o sensível e o fenomenal. 

Kant (1974) recusa, sobretudo, o caráter individualista do juízo estético defendido 

pelos empiricistas, assim como recusou os princípios dos racionalistas que 

depositavam o caráter estético nas qualidades objetivas, unicamente nos objetos. 

A Contribuição de Kant 

Já no primeiro parágrafo do seu texto Analítica do Belo, Kant (1974) esclarece o que 

entende por juízo estético: 

Para distinguir se algo é belo ou não, referimos a representação, não 
pelo entendimento ao objeto, mas pela imaginação (talvez vinculada 
com o entendimento) ao sujeito e ao seu sentimento de prazer ou 
desprazer. O juízo-de-gosto não é, pois, um juízo-de-conhecimento, 
portanto não é lógico, mas estético, pelo que se entende aquele  cujo 
fundamento-de-determinação não pode ser outro do que subjetivo 
(Kant, 1974,  p.303). 

Assim Kant declara a importância da subjetividade, da imaginação (talvez vinculada 

ao entendimento) para o fenômeno estético, assim como, mais adiante, deixará clara 

também a importância de sua comunicabilidade universal. 
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Para Kant (1974), uma representação pode ser objetiva mas o sentimento de prazer 

ou desprazer é sempre subjetivo, não é designado no objeto mas no sujeito. 

Representações também podem ser empíricas, portanto estéticas, porém o juízo 

emitido através delas é lógico.  Assim, para Kant, a sensação é objetiva quando se 

apresenta como representação dos objetos aos sentidos, já o seu agrado pertence à 

sensação subjetiva.  

Santaella (1974) ainda relaciona estas três formas de prazer com 3 faculdades 

cognitivas: o entendimento, a razão e o julgamento, que por sua vez correspondem 

a 3 faculdades da mente: cognição, desejo e sentimento, é sempre importante 

lembrar que este sentimento pode se de prazer ou desprazer.  

A satisfação se situa para além do juízo, sobre o objeto, trata-se de como ele nos 

afeta, como ele gera em nós uma inclinação, não de juízo, mas de ação. Para 

encontrar algo de bom, devo encontrar no objeto uma finalidade, e para identificá-la, 

preciso conceituar o objeto. Para o filósofo, o prazer estético não necessita de 

finalidades, nem de conceitos.  

Sobre as finalidades  

Assim, o juízo-de-gosto não prevê nenhum fim, nem subjetivo, nem objetivo, assim, 

nenhum conceito de bom pode determinar um juízo-de-gosto, porque é um juízo 

estético e não um juízo-de-conhecimento. 

O juízo-do-gosto não objetiva nem o prazer nem o desprazer, funda-se sobre este. 

Assim juízos estéticos, como os lógicos, podem se apresentar como puros ou 

empíricos. Com relação à cores e sonoridades, embora sejam universalmente 

comunicáveis não podem ser julgadas pelo julgamento estético em si, mas o pode 

quando se estabelece em relação, por exemplo em relação a outras cores, então 

deixa de se referir somente à vivificação do órgão perceptivo, à pura sensação, mas 

também remete à reflexão, se constituindo como determinação formal, poderia então 

ser considerada estética. 

Universalidade 
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Assim, o prazer estético depende da reflexão sobre o objeto, já o agradável refere-

se apenas à sensação.  

Kant relaciona o agradável ao gosto-dos-sentidos e a estética ao gosto-de–reflexão. 

Para ele o juízo do gosto, universal e válido, não repousa sobre conceitos, nem 

sobre a lógica, não contém objetividade, apenas subjetividade, cuja validade comum 

se referencia ao sentimento de prazer ou desprazer.  

Consideramos importante trazer o conceito de reflexão para Kant: 

A reflexão não visa aos objetos em si para chegar aos conceitos 
deles; é o estado de espírito em que começamos a dispor-nos a 
descobrir as condições subjetivas que nos permitem chegar aos 
conceitos. Ela é a consciência da relação entre as representações 
dadas e as várias fontes de conhecimento (Kant, apud Abbagnano, 
1999, p.837). 

Movimentam-se assim, por meio da experiência estética, os poderes-do-

conhecimento em um livre jogo, que não se submetem a nenhum conceito 

determinado. Este estado de um livre jogo das faculdades-de-conhecimento “...tem o 

poder ser comunicado: porque conhecimento como determinação do objeto com o 

qual devem concordar as representações dadas (em qualquer sujeito que seja) é o 

único modo-de-representação que vale para todos“ (Kant, 1974, p. 314).  

A comunicabilidade universal subjetiva do modo-de-representação 
em um juízo-de-gosto, uma vez que deve ocorrer sem pressupor um 
conceito determinado, não pode ser outra coisa  que o estado da 
mente no livre jogo da imaginação e do entendimento (na medida em 
que concordam entre si, como é requerido para um conhecimento 
em geral) na medida em que temos consciência de que esta 
proporção subjetiva apropriada para o conhecimento em geral tem 
de valer igualmente para todos e, consequentemente, ser 
universalmente comunicável tanto quanto o é cada conhecimento 
determinado, que sempre repousa sobre essa proporção como 
condição subjetiva. (KANT, 1994, p. 314).  

Podemos dizer assim que esta comunicabilidade do prazer estético, esta 

universalidade não se dá por outro meio senão o da sensação, que consiste no livre 

jogo entre imaginação e entendimento, que por sua vez, engloba as disposições das 

faculdades-de-conhecimento. 
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Vemos aqui  uma relação direta entre a percepção, a subjetividade e a produção de 

conhecimento. 

Também podemos dizer que o belo se encontra entre a razão e os sentidos pois 

envolve a reflexão, ação do pensamento subjetivo, movido pela faculdade-de-

conhecimento, e os sentidos (sentimento de prazer ou desprazer). Ou, em outras 

palavras que o juízo-de-gosto determina o objeto quanto à satisfação e essa unidade 

subjetiva só pode ser dada por meio da sensação que por sua vez vivifica as 

faculdades da imaginação e do entendimento. 

Paisagem 

Assim como muitos, senão todos os artistas, o que move o meu pensamento sempre 

foi dado pela produção pessoal em arte, a partir dos quais realizei estudos sobre 

história da arte, sobre a percepção, a imagem, as linguagens visuais e audiovisuais, 

a antropologia visual, assim como a filosofia.  

 

Fig.5 - Ariane Cole. Profundidade. 2013. Óleo sobre compensado naval. 0,52 x 1,10 m 

O que move estes estudos sobre estética e o desenvolvimento de meu trabalho 

pessoal em pintura talvez seja este desejo de comunicar universalmente um estado 

da mente, produzindo uma experiência estética no outro, favorecendo a poética 

justamente neste livre jogo dos poderes de conhecimento, descrito por Kant, e 

guardada no enigma da visibilidade, poetizada por Merleau-Ponty (1969), entre o 

sentimento e o entendimento.  
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Fig. 6 - Ariane Cole. Contraste. 2014. Óleo sobre compensado naval. 0,35 x 0,53 m. 

Observando as pinturas apresentadas podemos dizer que elas se movem: 

Entre o sólido e o etéreo  

O contraste e a modulação das cores 

A definição da forma e a sua dissolução 

A objetividade da forma e a sua dimensão simbólica 

A figuração e a abstração  

O sentimento e o pensamento 

A contemplação e a ação 

A determinação e a fluidez 

No fio do Limiar 

Entre o real e o imaginário 

Entre o mundo e o devir 

Entre o controle da forma e o movimento do corpo 

Entre a técnica e o espírito 

Sempre, tudo em relação 

Entre a expectativa e a satisfação  

Sempre só aproximações 
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Tudo junto em movimento 

E, entre a percepção do mundo, a superfície pictória de tramas, manchas e cores, e 

os elementos simbólicos que a habitam, o movimento em gestos do corpo e do 

olhar-pensamento que se desenvolve, uma paisagem emerge. 

Talvez isto esclareça a escolha da paisagem, dotada de um caráter universal, capaz 

de, por sua vez, produzir uma experiência estética em nós e tão pouco presente na 

vida das grandes metrópoles.  

Sabemos que a paisagem ocidental foi inventada em ambiente urbano, com a 

criação da janela, inventada, concretizada e problematizada inicialmente pela arte. A 

janela, ao mesmo tempo objetiva, que recorta o espaço é representativa do olhar 

moderno, presente em todas as manifestações visíveis da paisagem, no quadro, da 

foto, no cinema, simboliza por outro lado a condição subjetiva da separação, uma 

ruptura que se dá entre o interior e o exterior, do mundo objetivo e o mundo criado, o 

nosso corpo e a natureza. 

“Certamente, a paisagem deriva de um enquadramento do olhar, alia o lado objetivo 

e concreto do mundo à subjetividade do observador que a contempla. A paisagem é 

uma experiência sensível do espaço.” (Dias, 2010, p.113) É importante lembrar 

também que não se trata apenas de uma atitude passiva de contemplação, a 

experiência da paisagem convoca todos os nossos sentidos; imersos no fenômeno, 

emerge em nós a ação da percepção expressiva, um espectador interno (Wollheim, 

2002; Salles, 1998), a partir do qual criamos uma paisagem íntima que se revela a 

cada ação, a cada camada no fazer artístico. 

“A paisagem seria então uma forma de enquadramento designado pelo olhar. Uma 

eleição que conjugaria simultaneamente o individual, íntimo e pessoal, e o coletivo, 

social e cultural.” (Dias, 2010, p.126).  Assim, a paisagem é constantemente 

atualizada pelos sujeitos imersos em um contexto cultural.    

Dias (2010), problematiza outras concepções de paisagem a partir de pesquisas 

antropológicas onde, segundo estes estudos, sociedades primitivas  mantém com a 

paisagem, um sentimento de pertencimento de uma totalidade, de uma comunhão 
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entre homem e natureza, e que talvez por este motivo não houvesse uma 

emergência do sentimento estético frente à paisagem. Em contrapartida estudos 

apontam para a emergência da paisagem justamente pela nostalgia desta 

desagregação entre natureza e ser humano. 

A autora apresenta a partir de seus estudos uma distinção que deve ser observada 

entre paisagem e meio ambiente, noção mais contemporânea de origem ecológica. 

O que não impossibilita uma articulação entre as duas neste contexto de ameaça do 

equilíbrio ambiental. Observando as pinturas que produzi recentemente é possível 

notar uma preocupação tanto com o nosso distanciamento da natureza, de uma 

dimensão espiritual, favorecida pela arte e pela paisagem, como também com as 

questões ambientais. 

Fica então a questão, como apreender e expressar esta experiência da paisagem? 

Como transfigurá-la e ao mesmo tempo trazer a sua presença? Se o nosso olhar 

inquieto não dá conta da totalidade do fenômeno, deve sempre recortar, ver em 

partes algo que é efêmero, que se transforma continuamente? Todavia como nos 

lembra Dias (2010) é justamente isto o que garante a sua mobilidade, riqueza e 

possibilidade de aprofundamento.  
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Fig. 7 - Ariane Cole. Suspensão. 2014. Óleo sobre papel. 0,28 x 0,43 m 

A paisagem se dá em nós, entre o exterior e o interior, entre a suspensa visualidade 

e a materialidade dos corpos, os apelos do mundo e a subjetividade, move-se um 

olhar entre o exterior e o interior, uma busca pela espiritualidade comungada ao 

mundo, que olha para fora, e espiritualidade internalizada, a que olha para dentro. E, 

neste vai e vem deste olhar interminável (Aumont, 2004), entre a percepção, o 

pensamento, que por sua vez abriga a memória e a imaginação (Gombrich, 1986), e 

a ação sobre a matéria da pintura, elaboramos, aprofundamos o conhecimento do 

mundo. Assim, brota a paisagem internalizada, estendida, vivida, sentida, elaborada, 

pensada, lembrada, contada a favor do aprofundamento do nosso olhar, do nosso 

entendimento sobre o as coisas e sobre o mundo. 

“Desvendar relações, estabelecer articulações, não seria assim o 
universo de toda prática artística? Se a arte cria outros elos que nos 
revelam porque nos (re)situam no lugar que ocupamos, o movimento 
do mundo parece ser ditado pela relação que estabelecemos entre 
intimidade e exterioridade, em meio às modulações que nos 
aproximam do espaço porque nos distanciam dele. Nessa perpétua 
circulação, o olhar entoa sua (com)posição. “ ( DIAS, 2010, p. 141). 

Observando a prática artística que venho desenvolvendo nos últimos anos podemos 

observar este jogo mental/plástico que transita: 

Não temos mais tempo de, ao menos, olhar para o céu, um dos últimos resquícios 

de paisagem natural nas grades metrópoles, não há mais tempo de elaboração da 

vida. Subtraíram a paisagem das cidades, do céu nas grandes metrópoles, uma das 

fontes que mais nos ligam à dimensão sensível, estimuladora tanto da contemplação 

como da atividade do pensamento, assim como das dimensões cósmica e espiritual, 

para a elaboração e reflexão. 
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Fig. 8 - Ariane Cole. Sublimando. 2014. Óleo sobre compensado naval. 0,35 x 0,53 m. 
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