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Título: A estética de Walter Benjamin.  

 

Ementa:  

Estudo dos principais temas da estética desenvolvida por Walter Benjamin na última 

fase de sua obra, a dos anos 1930. Serão lidos e comentados os três principais ensaios 

desta fase, “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, “O narrador” e 

“Sobre alguns motivos em Baudelaire”, procurando destacar a sua proposta de 

apontar para o caráter histórico e mutável da percepção e da memória, ou seja, da 

experiência, e a relação das artes com as mudanças na forma da experiência na 

modernidade. Procuraremos compreender como os três ensaios em conjunto 

desenham uma noção de estética como estudo do caráter histórico da percepção 

através da arte.  

 

Conteúdo:  

1- A história das formas de arte e de sua recepção, os valores ou funções da arte. A 

aura, o valor de culto na arte tradicional. A perda da aura com as técnicas de 

reprodução e o valor de exposição na arte contemporânea, em especial na fotografia e 

no cinema. 

2- A relação entre experiência e narrativa nas sociedades pré-modernas. A passagem 

da narrativa oral tradicional para o romance e a informação na modernidade. O 

declínio da “experiência” em sua forma tradicional e a emergência da “vivência” como 

forma de estruturação da memória. 

3- A relação entre as condições de vida na primeira metrópole moderna, a Paris do 

século XIX, e a poética de Charles Baudelaire. As mudanças na percepção, o choque 

como norma estética e as mudanças na forma da memória. A narrativa de Marcel 

Proust e a memória do homem moderno. A retomada do tema da aura nas condições 

da modernidade. 
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