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TEMA: CONCEPÇÕES ESTÉTICAS E O CONCEITO PLATÔNICO DE BELEZA  

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

A intervenção ocorreu no dia 10/10, com a turma do 3° ano do técnico em administração no 

período noturno, do colégio PREMEN. O tema da intervenção foi as concepções estéticas na 

Grécia antiga (idealismo e naturalismo) e o conceito platônico de beleza e mimese. 

OBJETIVOS:  

 Introduzir o conceito de beleza e mimese; 

 Expor as concepções estéticas do povo grego antigo.  

METODOLOGIA:  

 

A intervenção ocorreu na forma clássica expositiva e contou com o auxílio de slides, através do 
qual exibimos imagens das estátuas gregas (Vitória de Samotrácia e o Discóbulo) que são 

referências quando se fala sobre idealismo e naturalismo na arte. Explicamos que o naturalismo 
significa a representação das coisas do mundo da maneira mais real possível e o idealismo seria a 

representação da forma ideal de beleza da época. Ao tocar no assunto “beleza” foi introduzido o 
conceito de beleza para o filósofo Platão, (no caso dessa turma, foi necessário fazer uma pequena 
revisão de quem foi Platão e sua teoria das ideias, para que os alunos conseguissem compreender 

os conceitos de mimese e beleza.) e logo após o conceito de mimese, para explicar como, para 
Platão, as artes não expressavam valor de verdade pois apenas imitavam objetos que já eram cópias 

dos objetos do mundo das ideias, e por isso, não tinham tanta importância para ele.  

 Recursos 

Quadro, pincel, apresentação de slides, livro didático, multimídia e computador. 

PRODUTOS GERADOS:  

Slides. 

REFERÊNCIAS: 

ARANHA, Maria Lúcia. Filosofando: Introdução à Filosofia. São Paulo: Moderna, 1993.  

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE: (escreva aqui o que achou da atividade; se conseguir atingir seu 

objetivo e em que medida contribuiu para a sua formação docente)  

A intervenção foi rápida e não teve nenhum tipo de avaliação, mas deixou a impressão de que os 

alunos entenderam a temática apresentada. Foi necessário uma longa explicação das bases da 

filosofia de Platão até chegar a estética, por que os alunos haviam esquecido. Apesar disso, os 

conceitos foram compreendidos.  
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