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O curso 
 
O curso discute, em primeiro lugar, a limitação do debate sobre a Estética. Procura perceber 
a motivação platônico-aristotélica na colocação do problema sobre a natureza do belo pela 
filosofia e pelo senso comum que dela deriva. Essa motivação estaria presente tanto nos 
fundamentos clássicos da disciplina estética como na sociologia clássica. Vamos explicá-la, 
procurando destacar seu diálogo com a metafísica ocidental dominante. Em seguida, 
exporemos os elementos que podem fazer a crítica desse debate, procurando construir um 
outro referencial paradigmático para responder à indagação sobre a natureza do belo. 
Observaremos a presença desse referencial na tradição da alegoria e nas práticas sociais 
que, historicamente, escaparam à classificação fechada da Estética. Também observaremos 
a proximidade da Estética com a Ética (embora não, certamente, com a Ética também 
dominada pela tradição metafísica platônico-aristotélica) e proporemos um modelo 
metodológico para colocar a questão do belo sem o conjunto de amarras que, 
historicamente, tanto o limitaram. Com esse instrumental, produziremos leituras sobre a 
experiência estética de diversas sociedades, encontrando exemplo tanto nas estéticas 
clássicas como nas sensibilidade contemporIaneas. 
 
 



Programa 
 

Aula Inicial: Introdução ao problema abordado no curso. 
 
Bloco 1 
Teorias e referenciais clássicos sobre a Estética 
 
1. A estética, dos pré-socráticos a Sócrates: Kállos, tékne, póiesis 
2. A estética em Platão: mímesis e metafísica 
3. A estética em Aristóteles 
4. A estética, de Plotino aos filósofos cristãos (Agostinho e Tomás de Aquino)  
5. A estética em Kant 
6. A estética em Schiller 
7. A estética em Hegel 
8. A estética em Schoppenhauer 
9. A estética no pensamento marxista 
 
Bloco 2 
O problema da Estética na contemporaneidade 
 
1. O problema da técnica colocado por Heidegger 
2. O problema da alegoria colocado por Benjamin  
3. A sociologia do gosto de Bourdieu  
4. O sentir-em-comum de Maffesoli 
5. Estéticas da pós-modernidade: A sociedade contemporânea como simulacro e repetição 
6. O problema das sensibilidades contemporâneas 
 
Bloco 3 
Leituras estéticas  
 
Estéticas pré-contemporâneas (Marina) 

(Estéticas arcaicas, românicas, clássicas, barrocas e modernas)  
 

- Egito, Grécia e Roma 
- Românico e Gótico 
- Renascimento, Maneirismo e Barroco 
- Neoclássico e Romântico 
- Modernismo 
- Arte Contemporânea 

 
Estéticas contemporâneas (Fabio) 

(Estética pós-modernas, do pop, da mídia, da referência, da cópia e do banal) 
 

- Oxímoros 
- Monstros 



- Heróis 
- Vilões 
- Consumo 
- Kitsch 
- Transnarrativas 
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