
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PLANO DE ENSINO

Disciplina :
PPGFIL012 - Tópicos Especiais em Estética e Filosofia da Arte VIII-
Corpo, sentidos, criação e fruição artísticas

Código:
PPGFIL 012

Nome e sigla do departamento:
Departamento de Filosofia – DEFIL
Programa de Pós-Graduação em Filosofia - PPGFIL

Unidade acadêmica:
IFAC

Nome do docente:
Cíntia Vieira da Silva

Carga horária semestral
60

Carga horária semanal teórica
04

Ementa:
Deleuze e Guattari afirmam que a arte pensa produzindo seres de sensação, que

denominam afectos e perceptos. Tais modulações afetivas constituem as individuações das

produções artísticas, bem como disparam individuações no momento da fruição de tais

singularidades em arte. Ora, se o que importa para e nas artes é a produção de novas maneiras

de pensar e sentir e novas conexões entre elas, que papel os sentidos têm nisso? Na busca de

elementos para responder a esta questão e desdobrá-la em outras, percorreremos um itinerário

que começa como materialismo do século XVIII e chega ao século XX, com Benjamin e

Deleuze e Guattari. Em cada uma das variadas leituras que empreenderemos, o ponto a ser

perseguido é o lugar dos sentidos (tato, olfato, paladar, audição e visão) no pensamento.
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