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Pré-requisitos:
Equivalências:

Semestre: 2021/1

Curso: Filosofia

Turma: 
Fase: 7ª
Tipo:
(  ) obrigatória
( X ) optativa

Carga Horária:
72 h/a
Teórica: 54 h/a
Prática: 18 h/a
Carga Horária síncrona: 36 h/a
Carga Horária assíncrona: 36 h/a
PCC: 

Professor: Celso R. Braida E-mail: celso.braida@ufsc.br

Moodle (URL): Página da disciplina no Moodle

Ementa:      Introdução à Filosofia da Arte. Teorias contemporâneas da arte.  

Objetivos:   Introduzir e discutir os conceitos básicos da discussão contemporânea em Filosofia da Arte. 
                         Exposição do problema ontológico da arte.

Conteúdo Programático:

1. Por uma filosofia contemporânea da arte contemporânea.
2. A arte na sua variável variedade: a dimensão do artístico e sua não homogeneidade ontológica.

3. O que significa dizer hoje “Isso é arte”. Um conceito formal de arte.

4. As categorias do artístico: ontologia do artístico e da obra de arte.

5. As condições de existência das obras de arte.

6. As condições de identidade das obras de arte.

7. Entidades naturais, entidades históricas, artefatos e obras de arte.

8. A eficiência do ficcional e do imaginário.

9. Transformação artística - transformação ontológica.

Metodologia (detalhar atividades síncronas e assíncronas):
O curso será ministrado de forma remota, com base na plataforma do Moodle-Ufsc, por meio de aulas semanais por  
videoconferência e roteiros de atividades; o conteúdo programático será integralmente disponibilizado na forma de textos  
digitalizados, slides, vídeo-aulas e tutoriais, no moodle da disciplina. A avaliação será progressiva e baseada em atividades 
e  instruções  disponibilizadas  previamente.  A frequência  será  aferida  com base  no  número  de  acessos  à  Plataforma  
Moodle,  participação  nas  aulas  semanais  on  line,  realização  das  tarefas  e  intervenções  nos  fóruns  da  disciplina.  A 
comunicação será  realizada com os instrumentos de troca de mensagem,  fóruns e  chats  da disciplina na plataforma 
Moodle.

Cronograma:    

15/06/21. Apresentação do protocolo do curso
                A especificidade da arte
22/06  Filosofia contemporânea da arte contemporânea
29/06  A variedade do artístico e os conceitos de arte
07/07  Diversidade artística e apreensão filosófica da arte
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14/07  As categorias do artístico
21/07  Apreciação estética e análise ontológica da obra de arte
…………
28/09 Encerramento

Avaliação:
De forma contínua e progressiva, com base na realização das seguintes atividades e tarefas: 1. Escolher um livro de 
filosofia ou teoria da arte para ser usado como objeto de estudos e nas tarefas práticas (1 ponto); 2. Análise e apreciação  
estética  e artística de uma obra de arte (4 pontos);  3. Análise conceitual e argumentativa de uma teoria da arte (5 pontos).  
As tarefas e o ensaio deverão ser apresentados na forma de textos depositados na plataforma Moodle.
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Observações

a) Nos ambientes da disciplina, atos que sejam contra a integridade física e moral da pessoa; o patrimônio ético, científico, cultural, material e, inclusive o de informática; e o 
exercício das funções pedagógicas, científicas e administrativas, poderão acarretar abertura de processo disciplinar discente, nos termos da Resolução nº 017/CUn/97, que 
prevê como penalidades possíveis a advertência, a repreensão, a suspensão e a eliminação (desligamento da UFSC). 

b) Devem ser observados os direitos de imagem tanto de docentes, quanto de discentes, sendo vedado disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a 
imagem e a voz de colegas e do(a) professor(a), sem autorização específica para a finalidade pretendida e/ou para qualquer finalidade estranha à atividade de ensino, sob pena 
de responder administrativa e judicialmente. 

c) Todos os materiais disponibilizados no ambiente virtual de ensino e aprendizagem são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra 
finalidade, sob pena de responder administrativa e judicialmente. 

d) Somente poderão ser gravadas pelos discentes as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos docentes e colegas, sob pena de responder administrativa 
e judicialmente. 

e) A gravação das aulas síncronas pelo(a) docente deve ser informada aos discentes, devendo ser respeitada a sua liberdade quanto à exposição da imagem e da voz. 

f) A liberdade de escolha de exposição da imagem e da voz não isenta o(a) discente de realizar as atividades avaliativas originalmente propostas ou alternativas, devidamente 
especificadas no plano de ensino.

g) Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licenças de uso e distribuição específicas, a depender de cada situação, sendo vedada a distribuição do material 
cuja licença não o permita, ou sem a autorização prévia dos(as) professores(as) para o material de sua autoria.

h) A cópia de trechos integrais da pesquisa de terceiro, sem citação da fonte de informação, configura o plágio vedado expressamente pela Lei nº 9.610/98.


