
 

 

 

 

Análise filosófica dos problemas estéticos; discussão sobre o problema do belo e do feio              
nas diferentes correntes da tradição filosófica. Significação(ões) do(s) conceito(s) e das           
formas de arte; a problemática que envolve a produção da obra de arte; a natureza da                
criatividade; a condições gnoseológicas da percepção estética e da emissão de juízos de             
gosto. Relações entre estética, ética, técnica e política. Relação entre música e filosofia. A              
arte como ferramenta de emancipação ou alienação. Os impasses críticos e as            
inquietações vigentes no debate contemporâneo acerca da arte e dos juízos de gosto. 

 
 

 

Geral 
 

Compreender criticamente os pressupostos filosóficos subjacentes à história do         
pensamento estético ocidental, pensando-os à luz do modo como repercutiram,          
repercutem e poderiam/podem repercutir no campo da expressão artística, como também           
em outras esferas da experiência humana em sociedade. 

 
Específicos 

 
 

● Investigar os autores, as problemáticas e os conceitos da tradição filosófica cuja            
influência foi moldando as facetas do imaginário estético ocidental, habilitando os(as)           
estudantes ao acompanhamento profícuo das discussões que alimentaram as         
questões abertas por tais teorizações. 

● Estimular os(as) estudantes à compreensão e interpretação conceitual e crítica do           
fenômeno artístico (dentre eles, o musical) à luz dos pressupostos filosóficos           
emergentes na tradição do pensamento ocidental. 

● Possibilitar o desvelamento crítico das concepções filosóficas que foram definindo o           
estatuto de identidade estética ocidental no que concerne a recepção do belo e do              
feio na arte. 

● Propor uma reflexão crítica acerca dos impasses e inquietações vigentes no debate            
estético-filosófico contemporâneo a respeito da arte.  

 

 
PLANO DE ENSINO 

IDENTIFICAÇÃO 
CURSO: Técnico Subsequente em Instrumentos Musicais 
NOME DA UNIDADE ACADÊMICA: Unidade Acadêmica IV 
COMPONENTE CURRICULAR: Estética e filosofia da Arte ANO/SÉRIE/PERÍODO: 1o 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas/aula CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 horas/aula 
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 INTRODUÇÃO PREVISÃO 

1. Conceitos e provocações fundamentais 4 h/a 

1.1 O que é arte? A arte é uma atividade/expressão peculiarmente 
humana? Por que/para que pensá-la filosoficamente? 

1.2 Ética e estética: relações possíveis? A arte como expressão do 
comportamento humano 

PANORAMA SOBRE O PENSAMENTO ESTÉTICO NA TRADIÇÃO 
FILOSÓFICA 

2. A estética na filosofia antiga  
10 h/a 

2.1 A arte como tekhné  

2.2 A estética como expressão da sensibilidade (aesthesis) humana  

2.3 Música e filosofia em Pitágoras e Platão  

2.4 Reflexões estéticas na filosofia de Platão  

2.4.1 A reflexão sobre o Belo e sua relação com a verdade e o Bem  

2.4.2 A arte como atividade passível de distorção/afastamento do 
conhecimento humano sobre a verdade do real 

2.4.3 A obra de arte como boa obra de expressão do Belo ideal  

2.5 Reflexões estéticas na filosofia de Aristóteles  

2.5.1 A arte como imitação (mímesis) da vida na obra “A poética”  

2.5.2 A obra de arte como representação excelente da forma como o belo e 
o feio se expressam na dimensão imanente do real 

3. O lugar da estética na filosofia medieval e suas manifestações  
4 h/a 

 
4. 

 
A estética na filosofia moderna 

 

14h/a 

4.1 A autonomia estética (do século XV ao XVIII)  

4.1.1 A concepção de Belo e de Arte no Renascimento  

4.1.2 Baumgarten e o problema do belo artístico  

4.1.3 A autonomia do juízo do gosto em Immanuel Kant  

4.1.4 A educação estética do homem em Friedrich Schiller  

4.2 Concepções estéticas do século XIX  

4.2.1 A estética hegeliana  

4.2.2 A Filosofia da arte de Schelling  

4.2.3 Reflexões críticas de Nietzsche sobre a “potência” da arte  



 

 

 
 

 

 
Aulas temáticas orientadas para a exposição e discussão dos conceitos filosóficos e à             

paralela dialogia crítico-reflexiva entre o(a) professor(a) e os(as) estudantes.         

(Re)construção dinâmica dos procedimentos didáticos de ensino a partir de uma           

constante avaliação do momento pedagógico, inspirada na ideia de aprendizagem          

significativa. Leitura e estudos dirigidos de trechos de obras – didaticamente adaptados –             

de filósofos listados no conteúdo programático (seguindo as referências bibliografias) e,           

em caso de necessidade secundária de compreensão dos textos, utilização de obras de             

comentadores. Possibilidade de desenvolvimento de dinâmicas de grupo, seminários         

temáticos, etc. Constante articulação entre os estudos teóricos de base com a reflexão             

crítica de suas manifestações na prática artística, principalmente na tradição da música            

ocidental, buscando atender também os interesses/curiosidades específicos(as) dos        

estudantes de música em relação à articulação teórico-prática dessa área com a filosofia. 
 
 

 

● Data-show, computador com internet e caixas de som; 
● Quadro branco / Pincel / Apagador; 
● Livros e/ou Apostilas didáticas; 
● Exposição de filmes, músicas, dentre outros recursos didáticos audiovisuais; 
● Outros recursos serão possíveis, a combinar com os(as) estudantes e a 

depender da dinâmica da disciplina. 
  

 

5. A estética na filosofia contemporânea 8h/a 

5.1 A estética à luz da teoria crítica da Escola de Frankfurt: a aura             
artística em tempos de reprodutibilidade técnica e de Indústria         
Cultural 

5.2 A filosofia e o pós-moderno: é preciso/possível falar de estética e/ou 
estéticas? 

5.3 Outras facetas teórico-críticas da filosofia sobre a(s) estética(s) 
contemporânea(s) 



 

 
 

 

● Atividades interativas realizadas em grupo e individualmente; 
● Participação e envolvimento nas discussões; 
● Organização e pontualidade na elaboração e entrega de atividades; 
● Leituras e avaliação formal; 
● Avaliações a definir em diálogo com os(as) estudantes. 
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