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OBJETIVOS

Pretende-se investigar a a concepção kantiana do sentimento de prazer e
desprazer e sua relação com as outras faculdades de nosso ânimo: a do
conhecimento e a de apetição. Em particular, visa-se a compreender as
diferentes espécies de prazer (o contemplativo e o prático, e a divisão deste
em prazer intelectual e prazer sensível) bem como suas fontes. Interessa
especialmente estudar as relações entre o prazer sensível, as inclinações e o
livre-arbítrio, com vistas a esclarecer as relações entre os sentidos, o corpo e
o livre-arbítrio. Outra questão de interesse é a do gosto, ou prazer
contemplativo, e a sua conexão com o juízo reflexionante estético.

EMENTA

Kant, sentimento de prazer e desprazer, faculdade de apetição, faculdade de
cognição, corpo, livre-arbítrio, personalidade moral, juízo de gosto.

PROGRAMA

Serão lidas e discutidas partes da Crítica da Faculdaade de Juízo,
especialmente a segunda versão da Introdução, assim como algumas partes
da Antropologia de um ponto de vista pragmático, relativas ao sentimento
de prazer e desprazer e à faculdade de apetição. Também algumas
passagens da Introdução à Metafísica dos Costumes e da Crítica da Razão
Prática, que permitem compreender a relação entre a personalidade moral,
o livre-arbítrio e o corpo, poderão ser discutidas.
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