
 

 

UNIDADE ACADÊMICA RESPONSÁVEL: FACULDADE DE FILOSOFIA - FAFIL 

NOME DA DISCIPLINA: Tópicos de Estética e Filosofia da Arte: Arquitetura do pensamento e 

pensamento da arquitetura 

CURSO: FILOSOFIA (Noturno) 

ANO: 2022/01 

MODALIDADE: Híbrida. Aproximadamente 2/3 das aulas poderão ser ministradas por meios 

remotos (online) e o restante das aulas será presencial.  Isso se deve ao fato de que várias aulas 

serão ministradas por professores e pesquisadores convidados, que residem e/ou lecionam em 

outros estados brasileiros. 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: CRISTIANO NOVAES DE REZENDE 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64 horas aula  

CARGA HORÁRIA SEMANAL*: 4 horas  

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS (se houver): Não 

RECOMENDAÇÕES: (1) Espera-se que os/as estudantes disponham de ao menos 2 horas 

semanais, fora do horário de aula, para a realização das leituras. (2) Exige-se que os/as estudantes 

compareçam à aula já havendo lido a bibliografia a ser discutida em cada ocasião; (3) Adverte-se 

que cerca de 2/3 das aulas poderão ser ministrados por meios remotos (online, plataforma google-

meet), decorrendo disso a necessidade de que os/as discentes tenham condições técnicas 

(computador apto à internet) para o acompanhamento de tais aulas. 

 

EMENTA: O curso se propõe a desenvolver tópicos de estética e filosofia da arte, a partir de 
textos clássicos pertinentes, de acordo com as pesquisas em andamento na Faculdade de Filosofia. 

. 
 

I – OBJETIVO GERAL: Evidenciar a relevância do paradigma arquitetônico na elaboração 

de concepções centrais de sistemas filosóficos modernos (especialmente nos sistemas cartesiano, 

espinosano, pascaliano e kantiano) e, reciprocamente, evidenciar as dimensões filosóficas de 

certas concepções arquitetônicas no barroco seiscentista e na contemporaneidade. 

 

II – OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

A) Apresentar o problema do “rebaixamento” da arquitetura nos sistemas filosóficos 

de classificação e hierarquização das artes (em memória e homenagem a Erinaldo 

Oliveira Sales). 

B) Explicar a revalorização filosófica do paradigma arquitetônico na modernidade 

barroca. 

C) Explicitar a dimensão filosófico-estética da arquitetura barroca e de suas 

ressonâncias na arquitetura contemporânea. 

 

D) Discutir, tendo por base o quadro histórico-conceitual acima apresentado, alguns 

aspectos estético-filosóficos do processo projetual em arquitetura. 

E) Apresentar o conceito de educação arquitetônica da humanidade 

 

III. – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. A situação da Arquitetura na história dos Sistemas das Artes: as razões do 

rebaixamento relativo da arquitetura.   

(prof. Dr. Cristiano Rezende FAFIL-UFG) 

 



 

 

2. A valorização da arquitetura como paradigma para a estruturação do 

pensamento: 

2.1) Os palácios da Memória: arquitetura e retórica. 

2.2) A fabrica do Intelecto: arquitetura e lógica.  

2.3) O tema da Casa do Mundo no barroco seiscentista 

(prof. Dr. Cristiano Rezende FAFIL-UFG) 

 

3. Arquitetura barroca e arquitetura moderna: projeto e estética. 

(prof. Ms. Lucas Jordano Barbosa FAV-UFG) 

 

4. Aspectos estético-filosóficos do processo projetual em arquitetura I: a questão do 

desenho como desígnio 

(profa. Dra. Cláudia Garcia FAU-UnB) 

 

5. Aspectos estético-filosóficos do processo projetual em arquitetura II: a 

interpretação do croqui. 

5.1) A mão e a alma (a dimensão irredutível do trabalho da mão humana) 

5.2) O método de interpretação do croqui e o método da interpretação dos sonhos 

(Pesq. Ms. Caroline Albergaria – FAU-UnB) 

 

6. Aspectos estético-filosóficos do processo projetual em arquitetura III: crítica da 

robotização do processo projetual 

6.1) Crítica da base cartesiana de programas de produção automática de projetos. 

6.2) Defesa de um paradigma pascaliano para uma racionalidade matemática 

ampliada. 

(profa. Colab. Ms. Cláudia  Afonso - FAU-UnB) 

 

7. A Educação Arquitetônica da Humanidade. 

(prof. Dr. Luciano Coutinho – IFAL e prof. Colab FAU-UnB) 

 

 

IV – METODOLOGIA: modalidade híbrida (aulas remotas [online] e aulas presenciais) 

Aulas expositivas acompanhadas de discussões concernentes aos temas abordados em cada sessão. 

Atividades complementares (leitura da bibliografia, tarefas adicionais). 

REGRAS REFERENTES AOS DIREITOS DE IMAGEM, DIREITOS DE VOZ E DIREITOS AUTORAIS (levando 

em conta o Modo Híbrido): Não haverá gravação oficial das aulas remotas. 

  

V – AVALIAÇÃO: Duas provas dissertativas, presenciais, individuais, com consulta. A média 

final será a média simples das notas dessas duas provas.  

 

Critérios empregados em todas as avaliações: (i) pertinência e relevância das participações, 

respostas ou análises relativamente ao assunto estudado nesta disciplina; (ii) mobilização adequada 

da bibliografia aqui indicada; (iii) consistência interna, exatidão e rigor argumentativo dos discursos 



 

 

(orais ou escritos) produzidos pelo/a estudante; (iv) autonomia e originalidade na assimilação e 

reelaboração própria dos conteúdos pelo/a estudante; (v) uso correto da língua portuguesa; (vi) 

idoneidade na produção do material a ser avaliado (OBS: qualquer forma de plágio implicará 

liminar e sumariamente a não-avaliação do material pelo professor e a atribuição de nota zero ao 

aluno). 
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