
I COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA DA FAFIL –UFG 

11 e 12 de maio de 2016 

Apresentação 

É possível verificar nos debates da área de conhecimento da Filosofia determinados confrontos de 

correntes que remetem a uma antiga divisão que determina fronteiras de pensamento. Do ponto de 

vista “insular” do Reino Unido, a filosofia que se fazia no “continente” europeu, em particular, a 

francesa, passou a delimitar também territórios de reflexão, cuja caraterística seria não só a 

maneira de expressar pensamentos filosóficos, mas a identificação de problemas e métodos. A 

filosofia continental, cuja escrita contemporânea se revela geralmente em estilo ensaístico, não raro 

se vê em contraste com a tendência lógico-argumentativa da filosofia analítica. No diálogo 

estabelecido no Brasil com estas tradições, repercutem os mesmos limites. Uma ressalva a ser feita, 

na filosofia contemporânea, é o diálogo estabelecido entre as duas tradições, via Teoria Crítica, cuja 

expansão nas Américas, ampliou um campo de interesse notável, auxiliando na formação das áreas 

de “estudos culturais”, “estudos pós-coloniais” e “estudos de gênero”. Podemos dizer que os estudos 

culturais e a filosofia analítica permaneceram áreas cindidas até o momento em que a Estética se 

torna um possível ponto de confluência entre as duas tradições. Criou-se uma tendência, já 

considerada uma tradição, de especulação no âmbito da Estética entre os filósofos analíticos, que 

deve ser considerada em contraste com a forte tradição baseada na “Era da Estética”, um período 

que compreende o surgimento e desenvolvimento de teorias fundantes da autonomia da estética 

desde 1750 com a publicação da Aesthetica de Baumgarten. O surgimento da discussão sobre o 

gosto no Iluminismo escocês, seus reflexos no jovem Kant e a importância de sua Terceira Crítica, 

tornaram o estudo das categorias fundamentais relacionadas à formação do juízo estético, - o belo e 

o sublime -, um assunto de infinito interesse. A abordagem sistemática da tradição mais recente da 

estética, após a década de 1960, iniciada particularmente com a obra de 1968 - Languages of Art - 

de Nelson Goodman, não deixa de se deter em aspectos referencias e historiográficos, ao retomar 

autores como Francis Hutcheson e Kant para reconstruir argumentos e atualizá-los. No tocante aos 

objetos artísticos, os meios como a fotografia e o filme, despertam interesse e análises relacionadas 

à técnica e a temas variados. Film-philosophy, um neologismo criado em 1996 por Daniel Frampton, 

é uma área recente e muito produtiva que se distingue dos estudos de cinema e das teorias 

tradicionais de filmes e diretores. Um reconhecido argumento da área é de que o cinema pode 

“fazer filosofia” de uma maneira especial, sem limitar sua função a uma mera ilustração de 

conceitos. O convite aos professores conferencistas Stacie Friend, professora de Estética do 

Birkbeck College, e de Rodrigo Duarte, da Universidade Federal de Minas Gerais, presidente da 

Associação Brasileira de Estética (ABRE) de 2006 a 2014 e reconhecido pesquisador da área no 

Brasil, cumpre a intenção da aproximação desejada entre as correntes da tradição da Estética, seja a 

nascente, seja a mais recente. As mesas-redondas visam apresentar o interesse das discussões 

provindas dessa aproximação, trazendo à tona a relação com a música, as artes visuais, a fotografia, 

o cinema e a política. Este interesse marca a relevância do debate mais recente na área da filosofia 

estética. 

PROGRAMAÇÃO 

11/05 - Quarta-feira 

9h – Abertura e inscrições 

MESAS-REDONDAS 

9h30 a 11h30 – FILOSOFIA E MÚSICA 



Natacha Muriel Lopez Gallucci (UNICAMP): “Diapasão da lembrança: o corpo e a música em Marcel 
Proust”/Sonia Campaner Miguel Ferrari (PUC-SP): “A música como forma de arte universal em 
Kandinsky”/Thiago Santoro (UFG): “Adorno e o Jazz” 

11h30 a 13h00 – OFICINA: Tango e Filosofia com Natacha Muriel 

13h00 a 14h00 – Pausa 

14h00 -16h00 – ESTÉTICA E POLÍTICA 

Adriana Delbó (UFG): “Política na estética? Pensando com Nietzsche”/Carla M. Damião (UFG): “Um 
salto além das aporias políticas do gosto”/Pedro Hussak (UFRRJ): “Juízo estético como juízo 
político: uma abordagem a partir de Jacques Rancière” 

16h00 a 16h30 – Pausa 

16h30 a 18h30 – ESTÉTICA ALEMÃ 

Hans Christian Klotz (UFG): “Forma e expressão na teoria kantiana da arte”/Miguel Gally (UnB): 
“Reflexões entre estética e filosofia da arquitetura a partir de Kant e Wolff”/Priscila Rossinetti 
Rufinoni (UnB): “Figurações de Apolo: Winckelmann e as ambiguidades da noção de apolíneo” 

18h30 a 19h20 – Performance orientada para fotografia com Rubens Pileggi 

CONFERÊNCIA 

19h30 a 21h - Rodrigo Duarte (UFMG): Do panteão das artes ao ambiente estético da pós-história”. 

12/05 – Quinta-feira 

9h a 12h30 – SESSÃO DE COMUNICAÇÕES (a definir após inscrições) 

12h30 a 14h30 - Pausa 

MESA-REDONDA 

14h30 a 16h30 – FILOSOFIA DA FOTOGRAFIA E DO FILME: Guilherme Ghisoni da Silva (UFG): “A 
contraposição entre as concepções realista e antirrealista do passado”/Jônadas Techio (UFRGS): 
“Cavell e o cinema como imagem em movimento do ceticismo”/Carolina Assunção e Alves 
(UniCEUB): “Fotografia, cinema e audio-visual sob uma perspectiva discursiva” 

16h30 a 17h – Pausa com apresentação do material fotográfico da performance de Rubens Pileggi. 

CONFERÊNCIA 

17h – 18h30 – Stacie Friend (BIRKBECK COLLEGE - Londres): “Fiction as a Genre” 

18h30 a 19h: Confraternização de encerramento 

19h a 20h30 – Apresentação musical 

Propostas de comunicação  

As propostas de comunicação devem ser submetidas exclusivamente pelo email 

icoloquiodeesteticafafilufg@gmail.com até o dia 26 de março de 2016. Devem conter o nome 

completo do autor, e-mail, instituição, orientador, título, resumo e de três a cinco palavras-chave. O 

resumo não deverá ultrapassar o limite de 300 palavras.  

A divulgação dos trabalhos aprovados será feita em 4 de abril de 2016.  

Limite de vagas para inscrições: 



- Comunicações (para professores de áreas afins e alunos pós-graduandos) – 30 participantes  

- Oficina de Tango e Filosofia – 22 participantes 

- Performance orientada para fotografia – 15 participantes 

Taxa de inscrição*: 

Professores do Ensino Superior da Graduação/Pós-Graduação: R$ 25,00 

Alunos pós-graduandos: R$ 15,00 

Não será cobrada taxa de participação como ouvinte para alunos graduandos. 

*As inscrições com comunicação aprovada e podem ser feitas no dia 11 de maio de 2016, na 

abertura do evento. 

Comissão Organizadora: Carla Milani Damião e Guilherme Ghisoni 


