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No con texto filosófico o conce ito de “in tu ição” abrange d is tin tas s ign ificações e
on to log ias. No m undo an tigo encon tramos o conce ito de in tu ição sendo in te rp re tado,
sob o viés m ístico e teo lóg ico , como o conhecim ento abso lu to im edia to de todas as
co isas, uma in te lecção de propriedade exclus iva do ser d ivino . Um a varian te do
te rm o, a cognitio in tu itiva , des ignou no med ievo o conhecim ento que ob temos com
ob je tos rea is , ind iv idua is , h ic e t nunc ; um a capacidade im perfe ita em re lação à
in tu ição d ivina . Dessa varian te vem as d is tinções en tre cogn ições apreensivas, como
a percepção (con tingen te), e as cogn ições abstra tivas (un ive rsa l), de onde surge a
noção de Notitia in tu itiva . Na m odern idade a in tu ição é in te rp re tada em sua
caracterís tica de im edia tic idade , sendo o conce ito u tilizado para descrever
experiênc ias empíricas sensíve is m as também experiênc ias cogn itivas conscientes
como a evidens in tu itus , que abarca igua lm ente cogn ições e obje tos idea is de
d ive rsas natu rezas, e .g . matemáticos, exis tenc ia is e lóg icos. No rom antism o a noção
de in tu ição in te lectua l ganha um destaque especia l, bem como re tom a noções
m ísticas e m eta fís icas da an tigu idade. M a is con temporaneam ente o te rm o designa
um tipo específico de cria tiv idade ou compreensão súb ita [ins ight], de ordem
cogn itiva e d ive rsa da percepção . G era lm en te defend ida como um moda lidade
dóxica , em oposição a uma concepção su i generis da in tu ição (p ré -dóxica ).



Também no contexto filosófico o conce ito do tempo, quando cen trado na experiênc ia
sub je tiva , fo i ca racterizado prio rita riam ente por m eio dessas d ife rentes concepções
de in tu ição ; teo lóg icas, m eta fís icas e epis temo lóg icas. No campo da esté tica e
filoso fia da arte não há uma exceção à regra , ou se ja , o tempo, ao m odo como é
compreend ido para as artes, é o m esm o tempo como defin ido pe la filoso fia ; ou se ja ,
de fin ido a través, ou parc ia lm en te a través, do conce ito de in tu ição . Den tro desse
m ode lo as defin ições do ‘tem po artís tico ’ co rrespondem às defin ições filosóficas do
tempo sub je tivo , po rtan to , in tu itivo .

Nessa d isc ip lina irem os analisa r o m odo como certos filóso fos tematiza ram o tempo
e/ou a arte , de fo rm a a compreenderm os como conceberam a experiênc ia a rtís tica
concre ta a partir da noção de in tu ição e in tu ição do tempo. A inda enquan to parte do
escru tín io ana lítico , irem os ava lia r criticam ente o processo inverso , ou se ja , o que se
pode conclu ir sobre a in tu itiv idade do tempo a partir das experiênc ias com as obras
de arte .

Conteúdo program ático :

UN IDADE I – A subje tiv idade do tempo.
UN IDADE II – O tempo transcenden ta l.
UN IDADE III – C ríticas à in tu itiv idade e a não in tu itiv idade do tem po.

Objetivos:

O objetivo geral do curso é o de fornecer um panorama filosófico do conceito de intuição
aplicado à arte. Os objetivos específicos do curso são: (a) compreender e debater a noção de
intuição do tempo aplicado à arte; (b) avaliar o modo como intuímos o tempo em obras de
artes; (c) comparar diferentes noções filosóficas do tempo e da intuição do tempo; (d) criticar
as noções de tempo e intuição.

Metodo log ia :

O curso contará com aulas expositivas, relativas a obras de autores clássicos sobre o tema,
como Santo Agostinho, Immanuel Kant, Henry Bergson, Edmund Husserl e Piaget. Na
sequência das aulas expositivas teremos seminários conduzidos pelos alunos. A disciplina
ocorre por meio online, utilizando-se das plataformas Google Classroom e Google Meet.



Ativ idades ava lia tivas:

Sem inário : 20 pontos (cada)
½ Artigo : 60 pontos

Cronogram a

Aulas
1 – Introdução

(11/03)
2 – O tempo enquanto distensão da alma em Santo Agostinho

(18/03)
3 – Seminário

(25/03)
4 – A intuição pura do tempo em Kant

(08/04)
5 – Simultaneidade e sucessão em Kant

(15/04)
6 – Seminário

(22/04)
7 – A duração em Bergson

(29/04)
8 – O bergsonismo de Jankélévitch e Adorno

(20/05)
9 – Seminário

(27/05)
10 –Intuição em Husserl e em Ehrenfels

(10/06)
11 – A análise do objeto temporal em Husserl

(17/06)
12 –Seminário

(24/06)
13 – Crítica ao tempo filosófico em Piaget e Bengson

(01/07)
14 –Orientação

(15/07)
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