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Ementa:
Podemos surpreender no gesto platônico negativo em relação à música a inauguração do
problema da justificação da arte. Cumpre a experiência estética (i.e., a atenção sustentada a
artefatos artísticos, e o prazer nela envolvido) a função de orientação para a vida em disputa
com a razão? Se a arte retém uma função transformadora, incumbe à estética filosófica
articular um seu uso instrumental extrínseco, e não se satisfazer com a caricatura dessa
inquirição. O curso pretende surpreender em alguns filósofos contemporâneos a retomada do
problema da justificação da arte e da experiência estética para o desenvolvimento-no-mundo.
Justificativa/Descrição:
“Plato had the right problem - he just gave a disfiguring answer”
(Danto, After the End of Art)
Podemos surpreender no gesto platônico negativo em relação à música a inauguração da
reflexão sobre a justificação da arte como questão aberta, que Benjamin retomará em contexto
diverso, reconhecendo as potencialidades ambivalentes da arte tanto em termos cognitivos
quanto em termos do lugar sui generis da percepção e da sensibilidade na experiência estética.
Afasta-nos a atitude estética, indiferentes, ou nos aproxima, implicados, dos objetos e das
situações, ou melhor, da experiência? Pode ou deve a arte desempenhar algum papel
cognitivo? Relativamente a que tipo de objetos? Qual o papel das emoções nesse processo?
Pode ou deve a arte ser tutelada por algum princípio de especialização? Parece haver um
número de consensos em torno dos limites do gesto de expulsão dos poetas n’A República,
como arrolou Fernando Muniz: a tutela política que cerceia a liberdade para a
experimentação; a incompreensão do tipo de cognição ensejado pela arte, que não é uma
técnica; o prazer como desvio da razão. Por outro lado, Platão nos lembra de que a arte
relevante não pode se furtar ao problema da sua justificação como orientação para a vida. Ora,
cumpre a experiência estética (i.e., a atenção detida a artefatos artísticos, e o prazer nela
envolvido) a função de orientação para a vida em disputa com a razão? Eis uma pergunta que
a rejeição sumária ao gesto platônico não consegue eliminar. Se a arte retém uma função
transformadora, incumbe à estética filosófica articular um seu uso instrumental extrínseco, e
não se satisfazer com a caricatura dessa inquirição. O curso pretende surpreender em alguns
filósofos contemporâneos a retomada do problema da justificação da arte e da experiência
estética para o desenvolvimento-no-mundo, contra o pano de fundo da invalidação da arte n’A
República.
Conteúdo programático:
 Cavell: arte, razão e crítica


Danto: arte e realidade



Rancière: arte e sensibilidade.



Eldridge: arte e orientação na vida

Avaliação:
Seminários e um trabalho escrito.
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