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PLANO DE CURSO

“Questões contemporâneas de filosofia da arte: arte e experiência”

Ementa:  O objetivo é percorrer textos de algumas vozes filosóficas contemporâneas
que se interessaram em pensar o lugar da arte num espaço entre a autonomia radical e o
instrumentalismo reducionista, em conexão com outros aspectos da nossa experiência
de orientação no mundo da vida.

Conteúdo programático:
O problema da expressão (Collingwood). Experiência, narração e aura (Benjamin). O
problema  do  belo  (Gadamer).  Arte  e  moralidade  (Noël  Carroll).  Literatura,
conhecimento e prazer (Peter Lamarque).

Procedimentos  didáticos:  Em sala  de aula:  leitura  e debate  de textos  e  problemas,
seminários, estudos dirigidos e fichamentos. Requisitos: Frequência sempre com leitura
e estudo prévios do texto, e participação nos debates. Avaliação: A meio do curso, deve
ser apresentado um projeto de pesquisa para um ensaio monográfico final, definindo-se
um objetos, objetivos e bibliografia. O ensaio deve ser entregue ao final do curso.  O
trabalho  escrito  final  (e  outros  textos  avaliativos  que  possam  ser  solicitados)  será
ajuizado em termos (a)  do conteúdo (consistência  da investigação e  do domínio  do
ponto), (b) da forma (clareza de exposição e de composição do argumento) e (c) da
expressão (precisão da escrita). O projeto de pesquisa apresentado oralmente deve ser
cuidadoso e bem refletido,  não improvisado, e indicar a sua bibliografia.  Podem ser
solicitados seminários, que serão ajuizados em termos da sua preparação responsável e
atenção  minuciosa.  A  participação  será  assinalada  em  termos  do  seu  engajamento
efetivo e pertinência.
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