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Docente: Prof. Pedro Augusto da Costa Franceschini
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Objetivo: Como introdução aos principais conceitos e temas da reflexão filosófica
sobre a estética e a arte no ocidente, o curso propõe a leitura de alguns autores e
textos decisivos na constituição desse campo de investigação da filosofia, em um
percurso a um tempo histórico e sistemático. Sobre o pano de fundo de uma divisão
esquemática entre Antiguidade e Modernidade, procuraremos, em primeiro lugar,
delinear no contexto da filosofia grega os primeiros elementos de uma reflexão
estética e artística. Em segundo lugar, investigaremos a retomada e, sobretudo, os
deslocamentos desses temas iniciais a partir da perspectiva moderna, o que
culminaria, no século XVIII, com a autonomização da estética como disciplina
filosófica.
Conteúdo programático das aulas: Cada um dos tópicos abaixo será trabalhado por
meio de um texto durante uma ou mais semanas.
1) Introdução: O que é estética filosófica?
2) A pergunta pelo belo
3) A poesia, seus meios e efeitos: o artista na República
4) Imitação e verdade: a crítica platônica
5) A reabilitação aristotélica da mímesis
6) Tragédia, verossimilhança e a racionalidade do fazer poético
7) Interlúdio: A virada moderna
8) Hume: Crítica e gosto
9) Prazer, juízo e experiência estética em Kant
10) Imaginação, gênio e autonomia: estética ou filosofia da arte?

11) O “fim da arte” em Hegel: história e dialética
12) A obra de arte como problema: aberturas contemporâneas

Metodologia e atividades didáticas: Nossas semanas de aula serão normalmente
divididas em três atividades principais: aulas ao vivo (síncronas, com cerca de 55
mins.), via Conferência Web/RNP (acessada pelo Moodle); debates assíncronos entre
os(as) alunos(as), no Fórum do Moodle, com formulação de questões a partir do
conteúdo de estudo da aula; debate ao vivo (síncrono, com cerca de 55 mins., também
via Conferência Web/RNP), com professor e alunos(as), para discussão e
esclarecimento das principais questões.
Avaliação: Duas provas, individuais, a serem aplicadas pelo AVA-Moodle.
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