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OBJETIVOS 

Apresentar alguns dos principais problemas estéticos surgidas ao longo da tradição 
filosófica. A cada aula, para dar suporte à discussão mais teórica de noções estéticas 
fundamentais, serão apresentadas obras de arte específicas que tornam mais 
concretas a visualização de certos problemas estéticos e a “aplicação” crítica de 
algumas noções estéticas aprendidas ao longo da disciplina.  
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
. Possíveis definições de estética, de poética e de crítica 

. Diferença entre forma e conteúdo na filosofia e na arte 

. O problema da autonomia da obra de arte 

. O problema da mimesis em Platão e a expulsão dos poetas da cidade ideal  

. O problema da mimesis em Aristóteles e a relação entre arte e conhecimento 

. O problema na anestética na contemporaneidade: arte e sociedade 

 

INSTRUMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Exercícios de escrita periódicos serão feitos em sala de aula com acompanhamento do 
monitor da disciplina (Felipe Gali) e comporão a média final da disciplina juntamente com 
um ensaio no qual alunes, alunas e alunos possam apresentar uma crítica de algumas (no 
mínimo duas) das obras de arte apresentadas ao longo do curso.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 A cada aula, serão passadas à turma as referências das obras de arte 
apresentadas e comentadas a cada aula. 

 

 


