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Carga horária: 4 créditos (2 síncronos, 2 assíncronos)
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Horário:      Quartas, 14:20-16:20, via sala virtual do moodle da disciplina
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E-mail:     celso.braida@ufsc.br

Ementa
Estudo de questões ontológicas e metafísicas inerentes às estéticas filosóficas e aos diferentes discursos sobre as artes.

Protocolo
A questão guia do curso é quanto às implicações da tese do pluralismo ontológico em relação à apreensão teórica da arte e às 
disputas em ontologia da obra de arte. Quatro conceitos serão examinados e entrelaçados: pluralismo, experimentabilidade,  
transformabilidade e multirealizabilidade. O primeiro objetivo é articular esses conceitos para pensar a arte em geral, mas  
sobretudo  para  compreender  a  diferença  característica  da  arte  contemporânea;  o  segundo  objetivo  é  elaborar  a  tese  do  
pluralismo ontológico enquanto implica a indiferença ontológica entre ser e ente, com base no conceito de multirealizabilidade  
pelo qual um mesmo ente suporta diferentes seres e um mesmo ser se efetiva em entes diferentes: uma obra de arte realiza  
múltiplos  seres  e  o  ser  artístico  se  realiza  multiplamente. A  hipótese  principal  é  que  os  conceitos  de  pluralidade, 
experimentabilidade,  transformabilidade  e  de  multirealizabilidade,  entendidos  como aspectos  ontológicos  indicadores  das 
condições  de  existência  e  de  identidade,  permitem  pensar  a  condição  da  arte  contemporânea  como uma  transformação 
ontologicamente diversificante do artístico. A hipótese secundária é que a articulação desses conceitos também se aplica à  
técnica e aos artefatos, e assim permitem recuperar a conexão primária com a arte, todavia, sob a suposição de uma ontologia 
de base policêntrica, interagencial e pluralista. A hipótese é que, para além de um ajuste com o que há, de um ponto de vista  
antropológico  e  ontológico,  as  artes  e  as  técnicas,  sobretudo  aquelas  ditas  contemporâneas,  conformam  uma  ativa 
experimentação transformadora das entidades e do ser das entidades, no sentido de, para retomar a tese de Mário Pedrosa, de  
um “exercício experimental de liberdade” em relação ao ente e ao ser.

Conteúdo programático
1. A arte e a técnica: transformações ontológicas
2. Os pluralismos ontológicos e antropológicos em questão
3. Realização múltipla e diversidade ontológica
4. Experimentação e transformação ontológica
5. Arte contemporânea e pluralismo ontológico
6. Indiferença ontológica como base da diversidade
7. Arte e técnica como modulações da agência
8. A arte e a técnica como efetuações ontológicas
9. Entidades ontologicamente plurais e ativas

Metodologia                                   
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 no Moodle da  
disciplina, na forma de textos digitalizados, slides, vídeo-aulas e tutoriais, no moodle da disciplina. A carga horária  
será integralizada da seguinte forma: 36 horas aulas na forma de vídeo-conferências nos horários previstos para a 
disciplina,  às  quartas,  às  14:20  -  16:00,  e  36  ha  por  meio  de  atividades  orientadas  remotas  domiciliares.  A 
comunicação será realizada com os instrumentos de troca de mensagem, fóruns e chats da disciplina na plataforma  
Moodle.
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Avaliação
A nota final será composta pela pontuação de uma apresentação oral (4 pontos) de uma resenha de um dos textos 
indicados para leitura (20 minutos de apresentação) e pela nota de redação de um ensaio (6 pontos) sobre um tópico 
do curso (2 mil a 4 mil palavras). 

Cronograma 

06.10 Vídeo-conferência: Apresentação do protocolo da disciplina. 
Discussão e ajustes ao plano de ensino. Discussão da avaliação.

    Atividade assíncrona: Leitura do protocolo. Fórum para dúvidas e discussões. 
13.10 Vídeo-conferência: A arte e a técnica: transformações ontológicas
    Atividade assíncrona: Leitura do texto 1 (disponível no Moodle). Fórum para dúvidas e discussões. 
20.10 Vídeo-conferência: A ideia de transfiguração em A. Danto
    Atividade assíncrona: Leitura do texto 2. Fórum para dúvidas e discussões. 
27.10 Vídeo-conferência: A ideia de transformação em H. G. Gadamer
    Atividade assíncrona: Leitura do texto 3. Fórum para dúvidas e discussões.
03.11 Vídeo-conferência: Caracterização da arte em D. Davies e R. Wollheim
    Atividade assíncrona: Leitura do texto 4. Fórum para dúvidas e discussões.
10.11  Vídeo-conferência: Os pluralismos ontológicos e antropológicos em questão
    Atividade assíncrona: Leitura do texto 5. Fórum para dúvidas e discussões.
17.11 Vídeo-conferência: Realização múltipla e diversidade ontológica
    Atividade assíncrona: Revisão do percurso e redação do resumo do ensaio
24.11  Vídeo-conferência: Avaliação e discussão do andamento do curso
                  Apresentação do plano de ensaio por parte dos participantes
    Atividade assíncrona: Revisão do percurso e redação do resumo do ensaio
01.12 Vídeo-conferência: Experimentação e transformação ontológica
    Atividade assíncrona: Leitura do texto 6. Fórum para dúvidas e discussões.
08.12 Vídeo-conferência: Arte contemporânea e pluralismo ontológico
    Atividade assíncrona: Leitura do texto 7. Fórum para dúvidas e discussões.
15.12 Vídeo-conferência: Indiferença ontológica como base da diversidade

Atividade assíncrona: Redação do ensaio. Fórum para dúvidas e discussões.
02.02.2022
    Atividade assíncrona: Leitura a ser indicada
09.02 Vídeo-conferência: Arte e técnica como modulações da agência
    Atividade assíncrona: Leitura a ser indicada e redação do ensaio
16.02 Vídeo-conferência: A arte e a técnica como efetuações ontológicas
    Atividade assíncrona: Leitura a ser indicada e redação do ensaio
23.02 Vídeo-conferência: Entidades ontologicamente plurais e ativas

Observações
Os textos, imagens e vídeos produzidos pelo professor e por estudantes, ou disponibilizados no Moodle e baixado da internet  
só devem ser usados para os propósitos da aula. Não deve ser divulgado, nem citado, a não ser mediante autorização e do 
reconhecimento dos créditos devidos em favor da autoria. 

Atendimento:
O  professor  disponibilizará  semanalmente  horário  para  atendimento  extraclasse  individual  ou  em  grupo  por  meio  de  
videochamada,  teleconferência,  ou chat  no Moodle  em horário a  combinar,  conforme as  possibilidades dos/as  estudantes  
interessados/as.  Além disso,  o  professor  estará  disponível  para  resolver  dúvidas  por  e-mail,  mensagens  via  Moodle,  ou 
mediante participação nos fóruns da disciplina.
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