
 
OBJETIVOS O objetivo da disciplina é apresentar abordagens filosóficas fundamentais sobre 

a estética na história: na antiguidade grega, como a filosofia com Platão condena 

a arte do ponto de vista do conhecimento e da moral para a formação da socieda-

de; na modernidade, a conquista da autonomia do sentimento de prazer desinte-

ressado do sujeito diante da beleza, com Kant; no século XIX, o elogio do sen-

timento trágico do apolíneo e do dionisíaco na crítica feita por Nietzsche à tradi-

ção; na contemporaneidade, a arte como um acontecimento poético da verdade e 

abertura de mundo, segundo Heidegger. Em cada momento, a relação entre arte e 

filosofia será considerada em sua distância e em sua proximidade. 

 Discussão sobre o problema do belo nas diferentes correntes do pensamento 

contemporâneo. 

PROGRAMA 

 

 

Para explicar o que é a estética, serão considerados quatro momentos: antiguida-

de, modernidade, a crítica à tradição e a contemporaneidade. 

 

1. Antiguidade: a condenação cognitiva e moral da arte, em Platão. 

2. Modernidade: a autonomia desinteressada da beleza, em Kant. 

3. Crítica da tradição: apolíneo e dionisíaco na tragédia, em Nietzsche. 

4. Contemporaneidade: a abertura da verdade no mundo, em Heidegger. 

AVALIAÇÃO A avaliação será composta por dois graus de mesmo peso: G1 e G2. A média 

será calculada conforme o critério escolhido pelo departamento: Critério III.  
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