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1. OBJETIVO 
 

Trata-se de sugerir um modo de organização dos problemas estéticos 

postos por certas obras musicais e compositores fundamentais do século XX. 

Tal seqüência de obras e compositores produz uma continuidade de questões 

que giram em torno da definição de forma crítica e da relação intrincada entre 

arte e sociedade. Neste sentido, a compreensão de tais questões nos permite 

apreender a reflexão sobre a música no século XX como setor privilegiado 

para entender como a crítica estética pode se relacionar com a crítica social e 

a crítica da razão. Esta é uma parte de um esforço mais geral que visa mostra 

como a reflexão sobre a forma estética deve ser vista enquanto uma dimensão 

fundamental da história da razão.  

 
Obs: Não é necessário conhecimento prévio de teoria musical para 

acompanhar o curso. 
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II - CONTEÚDO: 
 

• Autonomia, sublime e expressão: uma arqueologia do modernismo musical. 

Sobre as relações entre romantismo e modernismo na estética musical. 

• A bifurcação Schoenberg/Stravinsky como dupla inscrição do modernismo. 

Entre a fundação do pensamento serial e a estilização do retorno ao 

arcaico. Autonomia e mimetismo nas músicas de Schoenberg e Stravinsky. 

Sobre dois modelos possíveis de forma crítica e suas relações com a crítica 

da ideologia. 

• O esgotamento da bifurcação Schoenberg/Stravinsky e dois 

desdobramentos no projeto de reconstituição da forma critica: a Escola de 

Darmstadt e a Escola de Nova York 

• A recuperação da natureza como horizonte positivo de doação de sentido: 

John Cage e a noção de indeterminação em música. 

• A radicalização do pensamento serial: o caso Pierre Boulez. Por não é 

possível compor sem escritura motívica? 

• O abandono da forma crítica como valor estético: considerações sobre o 

novo tonalismo e sobre o uso da ironia em música.  

• Dois modelos de reflexão contemporânea sobre a forma crítica: a música 

informal, de Adorno, e a recuperação do conceito de sublime. 

• O paradigma Berg, a noção de música informal, a recuperação da categoria 

de expressão e o conceito adorniano de modernidade. Gyorg Ligeti como 

desdobramento possível do programa adorniano. 

• O sublime como desabamento da forma: aprendendo a ouvir Morton 

Feldman. Por que a estética contemporânea abandonou as discussões 

sobre o belo e conservou a noção de sublime? 

 

 

 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 
 
 
 
  

 
III – MÉTODOS UTILIZADOS 
 
 Aulas expositivas 

 
IV – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
 A combinar 
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