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PLANO DE CURSO de disciplina remota

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: a expulsão do poeta mimético da pólis. 
Aristóteles: mímesis, catarse e tragédia. 
Hume: o padrão de gosto e a crítica. 
Kant: beleza e experiência estética. 
Kant: originalidade e imaginação. 
Hegel: arte e expressão.
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. 

Procedimentos didáticos: Atividades síncronas: aula remota (vídeo, áudio), e sessão de
debate com os docentes (vídeo, áudio, chat). Atividades assíncronas: debates entre todos
no Fórum, ao longo da semana. Discussão do Projeto de Pesquisa e do Trabalho Final.
Detalhes ulteriores no espaço da disciplina no Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA)
<www.ava.ufba.br>. 

Requisitos: (1) Leitura e estudo prévios do texto, assistência à aula inicial da semana, e
participação  no Fórum e em uma das sessões de debate com os docentes.  (2)  Caso
requisitado, envio de Resenhas Críticas e/ou Exercícios de Estudo Dirigido. (3) A meio
do curso, deve ser apresentado um projeto de pesquisa para o trabalho final, definindo-
se um tema, objetivos e bibliografia. (4) Trabalho final, feito com base no projeto de
pesquisa apresentado e acordado em sala, a ser enviado em data indicada no início do
curso. 

Avaliação:   O  trabalho  final  (bem  como  outros  textos  avaliativos  que  possam  ser
solicitados) será ajuizado em termos (a) do conteúdo (consistência da pesquisa 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 deve ser cuidadoso e bem
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refletido, não improvisado, e indicar a sua bibliografia. A participação nos Fóruns e nos
debates  com os  docentes  será  assinalada  em termos  do  seu  engajamento  efetivo  e
pertinência, não do seu brilhantismo ou correção.

Bibliografia
DUARTE, Rodrigo (Org.). O belo autônomo: textos clássicos de estética. 3a ed. BH: Autêntica

Editora, 2012.
HADDOCK-LOBO, Rafael (Org.) Os filósofos e a arte. RJ: Rocco, 2010.
HERWITZ, Daniel.  Estética: conceitos-chave em filosofia.  Tr.  Felipe Rangel Elizalde. Porto

Alegre: Artmed, 2010.
LACOSTE, Jean. A filosofia da arte. 2a ed. Tr. Álvaro Cabral. RJ: Zahar, 2011.

NUNES, Benedito. Introdução à filosofia da arte. 4a. ed. SP: Ática, 1999.
REICHER, Maria E. Introdução à estética filosófica. Tr. M. Ottermann. SP: Loyola, 2009.
Obs.: A bibliografia específica será inteiramente indicada e disponibilizada no início do curso,

em arquivos PDF subidos no espaço virtual da disciplina.
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CRONOGRAMA E ATIVIDADES
em modo remoto

 Todos  os  discentes  devem  criar  contas  no  Ambiente  Virtual  de
Aprendizagem (ou seja,  a versão do Moodle que será usada),  acessível em
www.ava.ufba.br  (onde  encontrarão  o  espaço  virtual  da  disciplina)  e  em
https://conferenciaweb.rnp.br (que será usado para as aulas). Devem também
familiarizar-se com esse dois ambientes.

 No espaço da disciplina,  devem ler cuidadosamente o  Plano de Curso e o
arquivo  Atividades (este),  e  baixar  e  familiarizar-se  com  o  material
bibliográfico do curso. 

 A  semana  típica  de  trabalho consiste  em  três  tipos  de  atividades:  (1)
segunda-feira:  aula de 1h ao vivo (síncrona);  (2) terça-feira a quarta-feira :
fórum para debates assíncronos entre discentes; (3) quinta-feira: debate de 1h
(síncrono)  em  que  os  discentes  relatam  e  discutem  com  o/a  docente  as
principais questões abertas. 

 O trabalho sobre cada um dos 12 temas do curso  consiste  na  leitura de um
texto  principal,  que  deve  ser  estudado antes  da  aula (atividade  síncrona
inicial da semana, na qual também é possível fazer perguntas), e no  debate
sobre o texto, tanto no Fórum assíncrono quanto no segundo encontro com o
docente (atividade síncrona final da semana). O estudo do texto principal e a
participação  nos  debates  é  enriquecido  pela  leitura  e  estudo  de  textos  de
apoio. 

 Ao longo do curso, podem ser solicitadas Resenhas Críticas e Exercícios de
Estudo Dirigido, a serem subidos para o espaço adequado no Moodle. 

 A meio do curso,  em data a ser especificada,  cada  grupo de trabalho  deve
apresentar um Projeto de  Pesquisa conducente à elaboração do trabalho
final, mencionando o seu objeto (ou seja, o tema), os seus objetivos (questão a
ser  respondida,  etc.),  justificativa  (o  percurso  de resposta  à  sua  questão,  e
razões para a sua relevância) e a bibliografia com a qual trabalhará. O mais
prudente é trabalhar com a bibliografia do curso (principal e/ou de apoio), mas
outras  fontes  também  são  possíveis,  sobretudo  literatura  da  área  (estética
filosófica e filosofia da arte). O projeto deve ser sucinto - não mais de três
páginas, Times 12 espaço 1,5.

 Na data indicada no Cronograma, os Projetos são subidos pelos alunos para o
espaço designado a eles no Moodle, em formato .pdf, .docx, .rtf ou .odt. Os
Projetos  devem ser  lidos  por  todos  previamente  às  semanas  em que serão
discutidos. Na segunda-feira da semana de discussão dos Projetos, cada grupo
apresenta em 5 min. o seu objeto e objetivos, que são discutidos por dois dias
no fórum, e na quinta-feira retomados com os docentes para a discussão final. 
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 O  Trabalho  Final é  subido ao AVA (Moodle)  em data  a ser especificada
próxima  do  final  do  curso,  em  formato  .docx,  .rtf  ou  .odt.  Instruções
específicas de formatação estão mais abaixo neste documento.

 O curso se encerra  com o  retorno e discussão dos Trabalhos Finais,  no
seguinte formato: os docentes enviam os arquivos anotados, os discentes os
leem e discutem nos dias de atividades assíncronas pelo Fórum, e os docentes
respondem a perguntas sobre as anotações na segunda atividade síncrona da
semana.

 Avaliação:  O trabalho final (bem como outros textos avaliativos que possam
ser  solicitados)  será  ajuizado  em  termos  (a)  do  conteúdo  (consistência  da
pesquisa 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 deve ser cuidadoso e bem refletido, não improvisado, e indicar a
sua bibliografia. A participação nos Fóruns e nos debates com os docentes será
assinalada em termos do seu engajamento efetivo e pertinência, não do seu
brilhantismo ou correção.

Sumário
 Cronograma.................................................................................................................2
 Atividades.....................................................................................................................3

 Leituras preliminares..................................................................................................3
 Tema 1 – Introdução ao curso: O que é estética filosófica?......................................4
 Tema 2 – Platão: a expulsão do poeta mimético da pólis..........................................4
 Tema 3 – Aristóteles: mímesis, catarse e tragédia.....................................................4
 Tema 4 – Hume: o padrão de gosto e a crítica...........................................................5
 Tema 5 – Kant: beleza e experiência estética............................................................5
 Tema 6 – Kant: originalidade e imaginação..............................................................5
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 Instruções sobre o trabalho final................................................................................8

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................8
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CRONOGRAMA

Semana Data Conteúdo programático

1 08/09
Apresentação do plano de curso. 
Tema 1 - O que é estética filosófica.

2 Tema 2 - Platão: a expulsão do poeta mimético da pólis

3 Tema 3 – Aristóteles: mímesis, catarse e tragédia

4 Tema 4 – Hume: o padrão de gosto e a crítica

5 Tema 5 – Kant: beleza e experiência estética

6 Tema 6 – Kant: originalidade e imaginação

   Envio de Projetos de Pesquisa

7 Intercurso: Discussão de Projetos de Pesquisa

8 Intercurso: Discussão de Projetos de Pesquisa

9  Tema 7 – Hegel: arte e expressão

10 Tema 8 – Hegel: arte, dialética e história

11 Tema 9 – Nietzsche: vida, criação e tragédia

12 Tema 10 – Benjamin: produção e recepção na cultura de massas

Envio dos  Trabalhos Finais

13 Tema 11 – Gadamer: verdade e interpretação  

14 Tema 12 – Adorno: vanguarda, crise e autonomia

15 Retorno e Discussão dos Trabalhos

ATIVIDADES

Leituras preliminares

Pede-se aos alunos que leiam os seguintes manuais e textos introdutórios, disponíveis
em PDF na nuvem da disciplina:
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 Rodrigo Duarte, A arte, Zahar. [Excertos]
 Benedito  Nunes,  Introdução  à  filosofia  da  arte,  4a.  ed.,  SP:  Ática,  1999.

[Excertos]

A meio do curso, antes do envio do Projeto de Pesquisa, pede-se às alunas que leiam o
seguinte material sobre composição e argumentação:

 A. P. Martinich, “A estrutura de um ensaio filosófico”, in Ensaio filosófico: o
que é, como se faz, SP: Loyola.. Texto analítico sobre o modo de compor um
ensaio em filosofia.

 Anthony Weston, A arte de argumentar, Lisboa: Gradiva. [Excertos.] Manual
sobre  argumentação  filosófica,  e  também  sobre  a  composição  de  ensaios
filosóficos.

  Stephen Downes, Guia das Falácias. Tradução e adaptação de Júlio Sameiro.
Disponível em <https://criticanarede.com/falacias.html>. Acessado em agosto
de 2020.

Tema 1 – Introdução ao curso: O que é estética filosófica?

Texto principal: 
Maria  Reicher,  "O  que  é  estética  filosófica?",  in Introdução  à  estética  filosófica,

Loyola.

Textos de apoio: 
Aires Almeida, “O que é arte?” in www.criticanarede.com.

Tema 2 – Platão: a expulsão do poeta mimético da pólis

Texto principal: 
Platão, A República (livros II, III e X).

Textos de apoio: 
Fernando Muniz,  “Platão  contra  a  arte” (in  Os filósofos  e  a arte,  org,  por Rafael

Haddock-Lobo).
Jean Lacoste, “A imitação” (in A filosofia da arte)

Tema 3 – Aristóteles: mímesis, catarse e tragédia

Texto principal: 
Aristóteles, Arte Poética. Capítulos I a XI.

Textos de apoio: 
Michel Haar, “Capítulo I. 3 – Aristóteles: A legitimação da mímesis” (in A obra de

https://criticanarede.com/falacias.html
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arte. Ensaio sobre a ontologia das obras);
Fernando Santoro, “Aristóteles e a arte poética” (in  Os filósofos e a arte, org, por

Rafael Haddock-Lobo, pp. 43-58).
Eudoro de Sousa, “A essência da tragédia” (cap.  3 da sua Introdução à edição da

Poética de Aristóteles feita pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda); 
François Stirn, “Pasta 9: a criação artística” (in Compreender Aristóteles).

Tema 4 – Hume: o padrão de gosto e a crítica

Texto principal: 
David Hume, “Do padrão do gosto”.

Textos de apoio: 
Ernst Cassirer, "Os problemas fundamentais da estética", in A filosofia do iluminismo.
Daniel Herwitz, “Capítulo 3 – Gosto e juízo estético”, in Estética – conceitos-chave

de filosofia.
Rafael  F.  B. de Sousa,  “A “lógica” de Hume no ensaio  Do padrão de gosto”,  in

revista Filogenese, v.1, n.1, 2008, Marília. 
Paul Guyer, “As origens da estética moderna: 1711-1735”, in Estética, org. por Peter

Kivy. 

Ao final  do debate  sobre o tema  4,  pode ser  solicitado  um Exercício  de Estudo
Dirigido sobre as discussões feitas até então. 

Tema 5 – Kant: beleza e experiência estética

Texto principal: 
Kant, Crítica da faculdade de julgar [(§§1-22)]

Textos de apoio: 
Ernst Cassirer, "Os problemas fundamentais da estética", in A filosofia do iluminismo.
Daniel Herwitz, “Capítulo 3 – Gosto e juízo estético”, in Estética – conceitos-chave

de filosofia.
Anne Cauquelin, “Capítulo 2. II – Kant e o sítio da estética” (in Teorias da arte)
Jean Lacoste, “O problema da estética” (in A filosofia da arte).
Christian Hamm “Experiência  estética  em Kant  e  Schiller”  (in  Arte e  filosofia  no

idealismo alemão).

Tema 6 – Kant: originalidade e imaginação
Texto principal: 
Kant, Crítica da faculdade de julgar (§§43-54). 
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Textos de apoio: 
Virgínia Figueiredo, “Liberdade da forma e forma da liberdade” (in Os filósofos e a 
arte, org, por Rafael Haddock-Lobo).
Jean Lacoste, “O problema da estética” (in A filosofia da arte).
Benedito Nunes, “Capítulo 6 – Espírito e imaginação” (in Introdução à filosofia da 
arte).

Intercurso (uma ou duas semanas) - Envio e discussão de Projetos de 
Pesquisa

Nesta altura, cada grupo de quatro alunos que farão juntos no Trabalho Final deve 
enviar um Projeto de Pesquisa. Instruções sobre como fazer isso encontram-se no 
início deste documento.

Tema 7 – Hegel: arte e expressão

Texto principal: 
Hegel, Cursos de estética (Introdução, especialmente pp.27-37, 45-74; Parte I pp.108-

119)

Textos de apoio: 
Márcia Gonçalves, “Hegel: Materialização e desmaterialização da ideia nas obras de

arte” (in Os filósofos e a arte, org, por Rafael Haddock-Lobo).
Jean Lacoste, “O destino da arte” (in A filosofia da arte). 
Daniel Herwitz, “Capítulo 4 – Arte e experiência” (in  Estética – conceitos-chave de

filosofia).

Tema 8 – Hegel: arte, dialética e história
Texto principal: 
Hegel, Cursos de estética (Trechos da aula anterior + Introdução, pp. 86-103;)

Textos de apoio: 
Ernst Gombrich, “Hegel e a história da arte” (in Revista Olhar)
Gerd  Bornheim,  “O que está  vivo  e  o  que  está  morto  na  Estética  de  Hegel”  (in

Artepensamento)
Michel Haar, “Capítulo III. 3 – Os pressupostos do sistema hegeliano das artes; 4  –

As três épocas da arte; 5  – O progresso da arte”. (in  A obra de arte. Ensaio
sobre a ontologia das obras).

Benedito  Nunes,  “Cap.12  A  vida  histórica  das  artes;  Cap.13  Transfiguração  ou
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morte?’. (in: Introdução à filosofia da arte)

Tema 9 – Nietzsche: vida, criação e tragédia

Texto principal: 
Nietzsche, O nascimento da tragédia (§§1-24).

Textos de apoio: 
Rosana Suarez, “Nietzsche: a arte em O nascimento da tragédia” (in Os filósofos e a

arte, org, por Rafael Haddock-Lobo).
Jean Lacoste, “O artista” (in A filosofia da arte).
Roberto Machado, “Capítulo 6  – Nietzsche e a representação do dionisíaco” (in O

nascimento do trágico). 

Tema 10 – Benjamin: produção e recepção na cultura de massas

Texto principal: 
“A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica” (2a versão alemã, tr. Marijane

Lisboa).

Textos de apoio: 
Susan Buck-Morss, “Estética e anestética: uma reconsideração de A obra de arte de

Walter  Benjamin”  (in  Walter  Benjamin  et  al.,  Benjamin  e  a  obra  de  arte:
técnica, imagem, percepção).

Ulisses Vaccari, “Benjamin e a obra de arte antiestética”, Revista Viso, n.21, 2017.
Maria João Cantinho, “A perda da experiência e a crise da cultura”.
Verlaine Freitas, “O problema do meio técnico nas estéticas de Benjamin e Adorno”.

--> ENVIO DOS TRABALHOS FINAIS <--

Tema 11 – Gadamer: verdade e interpretação

Texto principal: 
Gadamer, “Estética e hermenêutica”.

Textos de apoio: 
Gadamer, “Texto e interpretação”.
Gadamer, “Hermenêutica clássica e hermenêutica filosófica”.
Marco Antônio  Casanova,  Apresentação  da  edição  brasileira  de  Hermenêutica  da

obra de arte, de Gadamer.
Luiz  Armando  Bagolin,  resenha  de  Hermenêutica  da  obra  de  arte,  de  Gadamer

(revista Kriterion, Belo Horizonte, no 123, Jun./2011, p. 265-269). 



8

Álvaro Valls, “Sobre duas importantes estéticas:  características gerais de Adorno e
Gadamer”.

Tema 12 – Adorno: vanguarda, crise e autonomia

Texto principal: 
Adorno, Teoria estética (pp.11-40).

Textos de apoio: 
Adorno,  “Indústria  cultural:  o  esclarecimento  como  mistificação  das  massas”  (in

Dialética do esclarecimento).
Rodrigo Duarte, “O que está vivo na estética de T. W. Adorno” (in  Os filósofos e a

arte, org, por Rafael Haddock-Lobo).

Verlaine Freitas, “O problema do meio técnico nas estéticas de Benjamin e Adorno”.
Adorno  e  Horkheimer,  “O  conceito  de  esclarecimento”  (in  Dialética  do

esclarecimento).
Álvaro Valls, “Sobre duas importantes estéticas:  características gerais de Adorno e

Gadamer”.

Retorno e Discussão dos Trabalhos
Ver especificações no início deste documento.

Instruções sobre o trabalho final

 O assunto  do  trabalho  final  é  de  livre  escolha,  devendo,  contudo,  manter
alguma  conexão  com  temas  de  estética  filosófica  e  filosofia  da  arte,
preferencialmente aspectos discutidos no curso.

 Deve ser  subido diretamente  para  o  espaço  adequado  no Moodle,  na  data
indicada no Cronograma, em formato .doc, .docx ou .odt.

 O trabalho deve ser feito em grupos de quatro, sendo o resultado de debates e
cooperação nas quais cada membro foi ativo em todos os aspectos.

 Os  arquivos  enviados  devem  ser  nomeados  da  seguinte  forma:
<TrabalhoFinal_primeironomedodiscente.docx>. 

 Exemplo: <TrabalhoFinal_IsabelPedro.docx>
 Formatação: Times New Roman, espaço 1,5. 
 Tamanho: cerca de 2000 palavras.
 Devem  conter  Título,  Resumo  (cerca  de  150  palavras),  Referências

bibliográficas e as seguintes seções primárias: Introdução, Desenvolvimento e
Conclusão.Seções secundárias (2.1, 2.2, etc.) e terciárias (2.1.1, 2.1.2, 2.2.1,
etc.) são, claro, opcionais.

 Cabeçalho simples (sem capa):
[Seu(s) nome(s) completo(s)]
[Nomes dos professores (1o e último)]
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[Código e nome da disciplina]
[Título do trabalho]

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Textos principais

ADORNO, T.W. Teoria estética. 2a ed. Tr. Artur Morão. Lisboa: Ed. 70, 2008.
________ e HORKHEIMER, Max.  Dialética do esclarecimento. Tr. Guido Antônio

de Almeida. RJ: Zahar, 1985.
ARISTÓTELES.  Poética. Tr., intr. e comentário Eudoro de Sousa. Lisboa: INCM-

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2003.

BENJAMIN, Walter et al.  Benjamin e a obra de arte: técnica, imagem, percepção.
Org. Tadeu Capistrano. Tr. Marijane Lisboa e Vera Ribeiro. RJ: Contraponto,
2012.  

GADAMER, Hans-Georg.  O pensamento de Gadamer. Org. Jean Grondin, tr. Enio
Paulo Giachini. SP: Paulus, 2012.

HEGEL, G.W.F.  Cursos de estética,  vol.1.  Tr. Marco Aurélio Werle. SP: EDUSP,
1999.

HERWITZ,  Daniel.  Estética:  conceitos-chave  em  filosofia.  Tr.  Felipe  Rangel
Elizalde. Porto Alegre: Artmed, 2010.

HUME, David. Do padrão de gosto. In: A arte de escrever ensaio. Sel. Pedro Pimenta,
Tr. Márcio Suzuki e P. Pimenta. SP: Iluminuras, 2011. p. 173-194.

KANT,  Immanuel. Crítica  da  faculdade  do  juízo.  Tr.  Fernando  Costa  Matos.
Petrópolis: Vozes, 2016.

NIETZSCHE, F.  O nascimento da tragédia. Tr., notas e posfácio J. Guinsburg. SP:
Cia. das Letras, 1992.

PLATÃO.  A República.  8a ed. Intr., tr. e notas de Ma. Helena da Rocha Pereira.
Lisboa: Gulbenkian, 1996.

REICHER, Maria E. Introdução à estética filosófica. Tr. M. Ottermann. SP: Loyola,
2009.

Textos de apoio

ALMEIDA, Aires. O que é arte? Disponível em <www.criticanarede.com>. Acessado
em agosto de 2020.

BAGOLIN, Luiz Armando. Resenha de Hermenêutica da obra de arte, de Gadamer.
Revista Kriterion, Belo Horizonte, no 123, Jun./2011, p. 265-269.

BORNHEIM, Gerd. O que está vivo e o que está morto na Estética de Hegel. Revista
Artepensamento XXX

BURNETT,  Henry.  Para ler  O nascimento  da tragédia de Nietzsche.  Tr.  XX SP:
Loyola, 2012.
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CANTINHO, M. J.  A perda da experiência  e a  crise  da cultura.  Comunicação ao
Colóquio A Tragédia da Cultura: Nietszche, Simmel e Benjamin (Universidade
de Lisboa, 2015). Inédito.

CASANOVA, Marco Antônio. “Apresentação da edição brasileira”. In: GADAMER,
H.-G. Hermenêutica da obra de arte. SP: Martins Fontes, 2010. p. vii-xvii.

CASSIRER, Ernst. A filosofia do iluminismo. XXX
CAUQUELIN, Anne. Teorias da arte XXX
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