
 

OBJETIVOS Este curso tratará de três momentos históricos em que o esgarçamento da 

experiência social e cognitiva do mundo se fez sentir com agudeza em 

obras de arte e ensaios filosóficos. O primeiro, em torno da Primeira Guer-

ra Mundial, será discutido à luz do cubismo, do futurismo e do chamado 

“retorno à ordem” da década de 1910. O segundo corresponde ao pós-

guerra, tensionado, por um lado, pelo trauma do extermínio e do horror 

tecnológico da Segunda Guerra e, por outro, pelas convulsões sociais e 

políticas que marcam a década de 1960. Aqui, discutiremos desde o in-

formalismo, em plano internacional, até o tropicalismo, no Brasil, chegan-

do ao debate sobre a crise do modernismo, a emergência do pós-

modernismo e a crise das coordenadas espaciais e históricas do mundo que 

acompanha a aceleração da sociedade de consumo e o descrédito das cha-

madas grandes narrativas. Por fim, com foco na crise da AIDS dos anos 

1980 e na recente pandemia de COVID-19, discutiremos como a experiên-

cia e o trauma coletivo associado à doença afeta a imaginação política e 

recoloca em pauta os problemas da vida em comum e da mediação tecno-

lógica das relações humanas. 

EMENTA 

(catálogo/site) 

Desenvolvimento e aprofundamento de questões relativas a filosofia da 

cultura. 

PROGRAMA O programa consistirá na leitura e discussão de textos fundamentais de 

filósofos e teóricos dos séculos XX e XXI, bem como no debate sobre 

obras de arte e canções a serem mostrada ao longo do curso, que se dividi-

rá em três momentos (Durante o curso, poderá haver a participação de 

professores convidados). 

 

1. Primeira Guerra: cubismo, futurismo e “retorno à ordem”. 

2. Pós-Segunda Guerra: consumo, informalismo e tropicalismo. 

3. Doença: da aids à covid-19, trauma coletivo, tecnologia e política. 

AVALIAÇÃO A avaliação será composta por presença e participação nas aulas (20%) e 

trabalho final escrito (80%).  
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