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EMENTA (parte permanente) 
 

 

 

Estudo de tema ou temas específicos e pontuais da Estética (em especial, tratamento de 

questões de matiz interdisciplinar, tais como a relação entre Filosofia e Literatura). 

 

 

 

PROGRAMA (parte variável) 
 

 

 

O objetivo deste curso é lançar mão de um debate histórico entre duas disciplinas, a 

filologia e a história da arte, para investigar as razões, o sentido e o alcance da pretensa 

superioridade da palavra sobre a imagem. O filólogo Ernst Curtius defende, por 

exemplo, um privilégio do meio escrito graças ao fato de que a palavra seria portadora 

do logos. Já Erich Auerbach, outro filólogo, atribui à arte da palavra, se comparada com 

o cinema que exprime muito bem o perspectivismo dos fenômenos exteriores, a 

peculiaridade de ser a única capaz de exprimir o perspectivismo histórico da consciência 

humana e de reconstruir, assim, sua unidade. Veremos que a posição de Curtius não foi 

bem recebida pelos teóricos da arte. Neste contexto, o historiador da arte Ernest 

Gombrich nos ajudará, então, não só a reconstruir o debate, mas, também, a 

compreender que a arte, se comparada à literatura, é muito menos dependente de 

intermediários e que, além disto, ela é mais aberta a inovações radicais. Assim, para 

compreender o alcance dos trabalhos de certos teóricos da arte passaremos pelas 

questões da visibilidade pura (Riegl), dos conceitos fundamentais da história da arte 

(Wölfflin), da expressão (Worringer), do pensar com imagem (Warburg), e da 

descoberta da composição em pintura (Baxandall). Veremos, ainda, que a resposta pela 

história da arte não diminui em nada a importância dos trabalhos dos filólogos, mas 

ajuda, sim, a recolocar o debate para podermos, então, retornar aos textos de Auerbach e 

compreender o que significa, para ele, o perspectivismo externo e interno de nossa 

experiência. Para isto, teremos que compreender seu método, a importância que tem a 

literatura mundial para a filologia moderna, o que significa para ela a síntese histórica, e 

os fenômenos literários. A caracterização da obra de Auerbach sob um pano de fundo 

alemão muito específico nos ajudará, enfim, para compreender de onde vem aquele 

lugar atribuído por Curtius à filologia em contraste com a pintura. Não se trata de 

decidir quem é que deve ter o privilégio, se a palavra ou a imagem. Não há aí uma 



alternativa, nem questão de privilégio. Trata-se, antes, de compreender que a filosofia 

deve, e esse é o horizonte do curso, aprender a se situar entre estas disciplinas modernas 

se ela quiser reaprender a ver e a falar com aqueles que fazem um trabalho de ponta 

nestas duas vertentes da experiência: o pintor e o escritor. 

 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

 

 

Aula expositiva. 

 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 

 

Prova escrita. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA MÍNIMA 
 

 

 

Auerbach, E. Mímesis. A representação da realidade na literatura ocidental. São Paulo: 

Perspectiva, 2002. 

 

 

__________ Introdução aos estudos literários. Tradução José Paulo Paes. São Paulo: 

Cultrix, 1972. 

 

 

__________ "Epilegomena to Mimesis", in Mimesis. The representation of reality in 

western literature. Tradução Willard Trask. Princeton: Princeton University Press, 

2003. 



 

 

__________ "Filologia da literatura mundial", in Ensaios de literatura ocidental. 

Filologia e crítica. Tradução Samuel Titan Jr. e José Marcos M. de Machado. São 

Paulo: Ed. 34, 2007. 

 

 

Curtius, E. R. "Literatura européia", in Literatura européia e Idade Média Latina. 

Tradução Teodoro Cabral. São Paulo: Edusp, 2013. 

 

 

Gombrich, E. H. A história da arte. Tradução Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: LTC, 

1999. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

 

 

Auerbach, E. Studi su Dante. Tradução Maria Luisa Bonino. Milão: Feltrinelli, 2005. 

 

 

__________ A novela no início do Renascimento - Itália e França. São Paulo: Cosac 

Naify, 2013. 

 

 

__________ Lingua letteraria e pubblico nella tarda antichità e nel Medioevo. 

Tradução Fausto Codino. Roma: Feltrinelli, 2007. 

 

 

__________ Figura. Tradução Duda Machado. São Paulo: Ática, 1997. 

 

 



__________ Ensaios de literatura ocidental. Filologia e crítica. Tradução Samuel Titan 

Jr. e José Marcos M. de Machado. São Paulo: Ed. 34, 2007. 

 

 

Baxandall, M. Giotto et les humanistes. La découverte de la composition en peinture. 

Tradução Maurice Brock. Paris: Seuil, 2013. 

 

 

Berenson, B. Esthétique et histoire des arts visuels. Tradução Jean Alazard. Dijon: 

Albin Michel, 1953. 

 

 

Eagleton, T.  "Pork chops and pineapples" 

 

 

Gombrich, E. H. Os usos das imagens. Estudos sobre a função social da arte e da 

comunicação visual. Tradução Ana Carolina de Azevedo, Alexandre Salvaterra. Porto 

Alegre: Bookman, 2012. 

 

 

Hansen, J. A. "Mímesis: figura, retórica & imagem", in Erich Auerbach: V Colóquio 

Uerj. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1994. 

 

 

Lima, L. C. Vida e mímesis, Rio de Janeiro: Ed.34, 1995. 

 

 

Krauss, W. "Marburg sob o nazismo". Tradução de Luiz Costa Lima, in 34 Letras, 

nº5/6, 1979. 

 

 

Waizbort, L. A passagem do três ao um. Crítica literária, sociologia, filologia. São 

Paulo: Cosac Naify, 2007. 



 

 

__________ "Erich Auerbach e a condição humana", in O pensamento alemão no 

século XX. São Paulo: Cosac & Naif, 2012. 

 

 

__________ "Erich Auerbach sociólogo", in Tempo social. Usp, junho, 2004. 

 

 

__________ "O mundo condensado", Cult, nº 169. 

 

 

Warburg, A. O nascimento de Venus e A primavera de Sandro Botticelli. Tradução 

Artur Morão. Lisboa: KKYM, 2012. 

 

 

__________ "A última vontade de Francesco Sassetti", "A arte do retrato e a burguesia 

florentina", in. A renovação da Antiguidade Pagã. Contribuições científico-culturais 

para a história do Renascimento europeu. Tradução Markus Hediger. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2013. 

 

 

__________ "Arte italiana e astrologia internacional no Palazzo Schifanoia em Ferrara", 

in Histórias de fantasmas para gente grande - Aby Warburg. Escritos, esboços e 

conferências. Tradução Lênin Bicudo Bárbara. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

 

 

Wölfflin, H. Conceitos fundamentais da história da arte: o problema da evolução dos 

estilos na arte mais recente. Tradução João Azenha Junior. São Paulo: Martins Fontes: 

2000. 

 

 

__________ A arte clássica. Tradução Marion Fleischer. São Paulo: Martins Fontes, 

1999. 



 

 

__________ Renaissance et barroque. Tradução Guy Ballangé. Paris: Le livre de 

poche, 1967. 

 

 

__________ Réflexions sur l'histoire de l'art. Tradução Rainer Rochlitz. Paris: 

Flammarion, 1997. 

 

 

Worringer, W. Abstraction et Einfühlung. Contribution à la psychologie du style. 

Tradução Emmanuel Martineau. Vadée: Klincksieck, 2003. 

 

 

__________ L'art gotique. Tradução D. Decourdemanche. Paris: Gallimard, 1967. 

 

 

Naves, R. "Wölfflin e Wittkower: o aprendiz e o mestre", in O vento e o moinho. 

Ensaios sobre arte moderna e contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

 

 

Riegl, A. Historical grammar of the visual arts. Tradução Jacqueline Jung.  Nova York: 

Zone Book, 2004. 

 

 

Said, E. W. Humanismo e crítica democrática. Tradução Rosaura Eichengerb. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

 


