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FICHA 2 
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Disciplina: ESTÉTICA I Código: HF 369 

Natureza: 
(X) Obrigatória 
() Optativa 

(X) Semestral      () Anual () Modular  

Pré-requisito:  

 
Co-requisito:  Modalidade: () Presencial    () Totalmente EaD(  ). 

CH Total: 

60 

CH 

semanal: 

7,5 

Padrão 

(PD): 60 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR):  

0 

Prática 

Específic

a (PE): 0 

Estágio de 

Formação 

Pedagógic

a (EFP): 

 
EMENTA  

 
Curso introdutório de caráter temático ou panorâmico sobre as questões relativas à Estética ou 
questões postas pelas teorias e práticas das artes. 
 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Abertura de turma em período especial com base na Resolução nº 65/20-CEPE. 
 

 
PROGRAMA  

 
A filologia do olhar segundo Aby Warburg 

O curso pretende ser ao mesmo uma investigação sobre a filologia da imagem e uma 
introdução geral ao pensamento da imagem presente na obra de Aby Warburg. Trata-se de 
percorrer textos chaves que põem em relevo sua maneira específica de tratar a imagem, a 
saber, a investigação sobre as implicações entre a imagem, o artista e o espectador. O solo em 
que se situa quem pratica um método com este é um tipo de encruzilhada. Warburg leva a cabo 
este trabalho lançando mão de um instrumental teórico e prático novos. Com o objetivo de 
estudar a sobrevivência das imagens da antiguidade no Renascimento ele construiu para si um 
atlas de imagens, uma biblioteca ímpar e um pensamento exposto em vários textos teóricos. É 
preciso imaginar a seguinte situação: uma vez no interior de sua biblioteca (que ainda hoje 
existe em Londres aberta ao grande público com um acervo de 350.000 títulos) a pessoa pode 
consultar ao mesmo tempo seus textos e seu atlas. A obra de Warburg é uma resultante do 
encontro destes três caminhos. Neste curso trata-se de percorrer os textos em que ele formula 
três conceitos fundamentais: sobrevivência, fórmula de páthos e migração das imagens. Seus 
textos sobre Ghiberti, os índios pueblos, Botticelli, Ghirlandaio, Dürer e Manet são estudos que 
permitem uma visão de longo alcance sempre muito atenta aos detalhes. É deste ponto de vista 
antropológico que Warburg reconstrói não só a sobrevivência da imagem, mas também sua 
dinâmica e seus movimentos migratórios, é daí que ele rompe com o vínculo tradicional entre a 
palavra e a imagem, é graças a isto que ele conecta a figura do indivíduo ao seu modo de 
expressão. 
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Programa descritivo: 

1) Iconologia e memória segundo Aby Warburg; 
2) Polêmica de juventude; 
3) A viagem ao território dos índios pueblos; 
4) Sandro Botticelli: a imagem funciona em situação histórica; 
5) Domenico Ghirlandaio: a ninfa e a tensão entre cristianismo e mundo clássico; 
6) Albrecht Dürer e a fórmula de páthos; 
7) Arte e astrologia; 
8) A ninfa de Édouard Manet. 

 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Acompanhar o desdobramento da obra de Warburg de tal forma que a especificidade de cada 
um de seus textos não se perca. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
Fornecer da forma indireta uma formação do olhar no sentido de se aprender a situar a imagem 
em um contexto filológico. 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
Eis os dias das aulas e os textos que serão trabalhados em cada uma delas: 

1) 04/11: “De arsenal a laboratório”; 
2) 11/11: “Ghiberti e o Laocoonte de Lessing”; 
3) 18/11: “Imagens da região dos índis pueblos na América do Norte”; 
4) 25/11: “O nascimento de Vênus e A primavera de Sandro Botticelli”; 
5) 02/12: “A ninfa: uma troca de cartas entre André Jolles e Aby Warburg”; 
6) 09/12: “Dürer e a Antiguidade italiana”; 
7) 16/12: “A arte do retrato e a burguesia florentina”; 
8) 23/12: “O Déjeuner sur l’herbe de Manet”. 

 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas assíncronas.  
Aulas assíncronas (60h/a) Dias/horários: a partir do dia 05/11/2020, nas 5ª, o docente 
responsável pela disciplina enviará, via e-mail, o link para assistir as gravações das aulas. 
 
Informações gerais: 
a) Sistema de comunicação: a comunicação com os alunos acontecerá através dos seguintes 
meios: Microsoft Teams (aulas assíncronas), e-mail UFPR: lnc@ufpr.br; 
c) O material didático desta disciplina será disponibilizado na Plataforma Microsoft Teams; 
d) Infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: computador ou 
celular e acesso à internet.  
e) Período de ambientação: primeira semana letiva.  
f) Controle de frequência: realização de forma assíncrona de exercícios domiciliares 
desenvolvidos pelas/pelos estudantes (Res. 65/20 - CEPE, art. 12 §1º).  
g) Indicação de número de vagas: 100 vagas (Res. 65/20 - CEPE, art. 8). 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
A avaliação será feita pela entrega de sete fichas de leitura simples. 
Data de entrega da avaliação: 21/12/2020 

 
Os critérios de avaliação, para cada uma das atividades, serão os seguintes: trata-se de 

idenficar nos textos lidos três níveis de bordagem: o artista, o contexto e a tradição. As fichas 

deverão ser preenchidas de maneira simples não havendo necessidade da elaboração de um 

texto. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

WARBURG, A. “De arsenal a laboratório”; 
__________ “Ghiberti e o Laocoonte de Lessing”; 
__________ “Imagens da região dos índios pueblos na América do Norte”; 
__________ “O nascimento de Vênus e A primavera de Sandro Botticelli”; 
__________ “A ninfa: uma troca de cartas entre André Jolles e Aby Warburg”; 
__________ “Dürer e a Antiguidade italiana”; 
__________ “A arte do retrato e a burguesia florentina”; 
__________ “O Déjeuner sur l’herbe de Manet”. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
 
ABY WARBURG E MNEMOSYNE. TESTI, SAGGI E MATERIALLI: 
http://www.engramma.it/eOS/core/frontend/eos_atlas_index.php?id_articolo=3465 
DIDI-HUBERMAN, G. A imagem sobrevivente. História da arte e tempo dos fantasmas segundo 
Aby Warburg. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.  
__________ Diante do tempo. História da arte e anacronismo das imagens. Trad. Vera Casa 
Nova. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015.  
GOMBRICH, E. H. A história da arte. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: LTC, 1999.  
MICHAUD, P.-A. Aby Warburg e a imagem em movimento. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2013. 
MNEMOSYNE: https://live-warburglibrarycornelledu.pantheonsite.io/ MNEMOSYNE ATLAS: 
http://www.engramma.it/eOS/core/frontend/eos_atlas_index.php 
ONLINE BILDERATLAS MNEMOSYNE: https://warburg.sas.ac.uk/library-collections/warburg-
institute-archive/online-bilderatlas-mnemosyne  
PODRO, M. The critical historians of art. London: Yale University Press, 1982.  
RANCIÈRE, J. A partilha do sensível. Estética e política. Trad. Mônica Costa Neto. São Paulo: 
Editora 34, 2005.  
THE WARBURG INSTITUT: https://warburg.sas.ac.uk/  
VIA, C.C. Introduzione a Aby Warburg. Roma: Laterza, 2011.  
VIDEOS AND PODCASTS: https://warburg.sas.ac.uk/whats-on/videos-and-podcasts 
WARBURGINSTITUTE: https://www.youtube.com/user/WarburgInstitute 
WARBURG, A. A renovação da Antiguidade Pagã. Contribuições científico-culturais para a 
história do Renascimento europeu. Tradução Markus Hediger. Rio de Janeiro: Contraponto, 
2013.  
__________ A presença do antigo. Escritos inéditos – Volume 1. Organização, Introdução e 
Tradução de Cássio Fernandes. Campinas: São, Paulo, 2018.  
__________ Histórias de fantasmas para gente grande. Aby Warburg. Escritos, esboços e 
conferências. Trad. Lênin Bicudo Bárbara. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.  
__________ L’Atlas Mnémosyne. Trad. de Sacha Zilberfard. Paris: L’écarquillé, 2012.  
__________ Miroirs de faille. À Rome avec Giordano Bruno et Édouard Manet, 1928-29. Trad. 
Sacha Zilberfard. Paris: L’écarquillé, 2011.  
__________ Fragments sur l’expression. Trad. Sacha Zilberfard. Paris: L’écarquillé, 2015. 

http://www.engramma.it/eOS/core/frontend/eos_atlas_index.php?id_articolo=3465
http://www.engramma.it/eOS/core/frontend/eos_atlas_index.php
https://warburg.sas.ac.uk/library-collections/warburg-institute-archive/online-bilderatlas-mnemosyne
https://warburg.sas.ac.uk/library-collections/warburg-institute-archive/online-bilderatlas-mnemosyne
https://warburg.sas.ac.uk/
https://warburg.sas.ac.uk/whats-on/videos-and-podcasts
https://www.youtube.com/user/WarburgInstitute
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Professor da Disciplina: LEANDRO NEVES CARDIM 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): lnc@ufpr.br 
 
Assinatura: __________________________________________ 
Chefe de Departamento ou Unidade 
equivalente:__________________________________________ 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


