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PLANO DE CURSO

Objetivo:  Trata-se de examinar alguns dos principais problemas, conceitos e tópicos
por meio dos quais se articularam no passado e ainda se articulam reflexões filosóficas
sobre a estética e a arte no ocidente. Nesse sentido, o curso propõe um percurso, a um
tempo histórico e sistemático, de leitura de alguns dos autores e textos que impactaram
decisivamente o debate estético filosófico.

Conteúdo  programático:  Introdução:  O  que  é  estética  filosófica?  Platão:  o  belo.
Aristóteles:  mímesis,  catarse e  tragédia. Hume: o padrão de gosto e a  crítica. Kant:
beleza e experiência estética. Hegel: arte, dialética e história. Nietzsche: vida, criação e
tragédia. Benjamin:  produção e recepção na cultura de massas. Gadamer:  verdade e
interpretação. Adorno: vanguarda, crise e autonomia. Cada tópico é trabalhado por meio
de um ensaio, capítulo ou trecho de uma obra, durante uma ou duas semanas. 

Procedimentos  didáticos:  Atividades  síncronas:  1/  aula  expositiva  e  2/  sessão  de
debate com o docente. Atividades assíncronas: debates entre todos no Fórum virtual,
durante o intervalo de tempo entre as duas atividades síncronas. Mais detalhes e acesso
ao material bibliográfico estará disponível no espaço virtual da disciplina no Moodle da
UFBA (link acima). 

Requisitos: (1) Leitura e estudo prévios do texto principal, assistência à aula inicial da
semana, e participação no Fórum e no encontro síncrono de debate com o docente. (2)
Caso requisitado, envio de Resenhas Críticas e/ou Exercícios de Estudo Dirigido. 

Avaliação: Duas provas, realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizado da disciplina. 
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