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FLF5164 – Estética (Imagem e crítica no século XVIII) 

Prof. Dr. Márcio Suzuki e 

Prof. Dr. Vinicius Berlendis de Figueiredo 
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Duração: 12 semanas 

 

 

PROGRAMA 

OBJETIVOS: 

 

Estudar o problema da imagem pictórica no século XVIII, com ênfase na relação entre elaboração 

da imagem artística e sua apreciação pela crítica filosófica. O curso se iniciará com uma 

apresentação geral sobre a questão da imagem e da representação no século XVIII, a partir da noção 

de “composição” na obra de Shaftesbury e de Diderot. A primeira metade do curso será dedicada a 

uma discussão dos pressupostos críticos de Diderot e de sua posição em relação ao rococó e ao 

classicismo, com estudo do modo como interpretou as obras de pintores como Watteau, Chardin e 

Greuze. Na segunda parte, serão trabalhados conceitos fundamentais de Lessing e analisadas obras 

do pintor Gottlieb Schick. O curso encerrará traçando um paralelo entre as noções de imagem em 

Lessing e Immanuel Kant. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Além dos dois professores responsáveis pela disciplina, o curso contará ainda com exposições do 

Prof. Dr. Luís Nascimento, da Universidade Federal de São Carlos, especialista na obra de 

Shaftesbury, e da Profa. Dra. Danièle Cohn, professora de estética da Universidade de Paris I 

(Panthéon-Sorbonne), autora de diversos trabalhos sobre filosofia e artes plásticas. 

Com essas diferentes perspectivas, o curso pretende dar subsídios para a compreensão da riqueza do 

tema da imagem pictórica no século XVIII e como ela foi decisiva para a mudança de sentido da 

noção de imagem e representação no âmbito da própria filosofia. Trata-se de mostrar também que 

ainda há interesse em estudar a poética da pintura e sua mimese, a despeito da suposta vitória da 

abstração na arte contemporânea. 

 

CONTEÚDO (EMENTA): 

 

- o design shaftesburiano e a composição diderotiana;  

- estética e moral; 

- realismo em Diderot; 

- dramaturgia e narrativa pictórica; 
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- classicismo ou rococó; 

- espacialidade e temporalidade em Lessing e Kant. 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: 

- Trabalho escrito. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 


