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UNIDADE ACADÊMICA RESPONSÁVEL: FACULDADE DE FILOSOFIA - FaFil 

DISCIPLINA (PPC novo): Tópicos de Estética e Filosofia da Arte: Introdução à Filosofia 
da Fotografia 

CURSO: FILOSOFIA ANO: 2022.1 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Guilherme Ghisoni da Silva 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 64 horas aula  

CARGA HORÁRIA SEMANAL*: 4 horas  

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS (se houver):  

RECOMENDAÇÕES: A disciplina será ministrada no curso noturno e cobrirá 
parcialmente o conteúdo da disciplina de Introdução à Filosofia da Fotografia 
ministrada no curso matutino (2022-1). 
Notar que grande parte da bibliografia se encontra em língua inglesa. Porém, Pdfs com os 
principais trechos discutidos serão disponibilizados para os alunos em português. 

EMENTA (PPC novo): O curso se propõe a desenvolver tópicos de estética e filosofia da 
arte, a partir de textos clássicos pertinentes, de acordo com as pesquisas em andamento na 
Faculdade de Filosofia.  

 
I – OBJETIVO GERAL: Abordar as principais questões relacionadas à filosofia da 
fotografia, na tradição analítica, tendo como objetivo a compreensão dos usos 
comunicacionais da fotografia e dos seus valores epistemológico, estético e artístico.  
 
 
II – OBJETIVO ESPECIFÍCO: A disciplina visa desenvolver uma nova abordagem no 
campo da filosofia da fotografia, baseada no paralelo entre os usos contextualizados de 
fotografias e a teoria dos atos de fala. Desse modo, busca-se ampliar o escopo das análises 
filosóficas das imagens fotográficas para além da semântica pictórica, construindo as bases 
de uma pragmática pictórica. Vários ganhos interpretativos são possibilitados por essa 
abordagem: uma compreensão dos usos de fotografias expressando conteúdos proposicionais 
e aptos à verdade e falsidade, uma proposta de resolução dos problemas da subdeterminação 
e do agnosticismo espaço-temporal do conteúdo pictórico, a compreensão da importância da 
intenção comunicativa em relação ao papel do conteúdo descritivo e da causalidade como 
elementos semânticos ou meta-semânticos, o desenvolvimento de uma nova estética baseada 
na compressão dos atos de fala pictóricos, assim como, a possibilidade do desenvolvimento 
de uma ética dos usos de fotografias. 
 
III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1. As sete camadas da imagem fotográfica: 
i) A denotação (o referente causal); 
ii) As propriedades literais da imagem (as propriedades materiais); 
iii) O design da imagem (o subconjunto das propriedades literais que têm função 
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semântica); 
iv) O conteúdo pictórico (a cena elicitada pela experiência da imagem); 
v) As propriedades metafóricas (o que a imagem expressa); 
vi) Os pressupostos filosóficos (relacionados à transparência e subdeterminação do 

meio fotográfico); 
vii) O ato de fala realizado através do uso contextualizado da imagem.  

 
2. Três caminhos da história da filosofia da fotográfica 

i) As teorias ortodoxas 
ii) As novas teorias 
iii) As teorias pragmáticas 

 
3. Expressão e valor estético: 

i) Visão da superfície, visão do design e ver-dentro. 
ii) Expressão da figura, expressão do design e expressão da cena.   
iii) Modos de expressão pictórica: personalismo, personalismo hipotético, 

excitacionismo. 
iv) Diferença entre avaliação estética e avaliação artística. 
v) Relação entre valor estético e valor cognitivo. 

 
4. A imagem fotográfica: 

i) Fotografia e causalidade: indexicalidade e referência direta. 
ii) A insuficiência do descritivismo. 
iii) A nova teoria da fotografia: a fotografia como sistema informacional. 
iv) Transparência, subdeterminação agnosticismo espaço-temporal.  
v) A crítica de Roger Scruton ao valor estético da fotografia. 
vi) As quatro artes da fotografia segundo Lopes: transformação do mundo, a 

expressão de pensamentos, lirismo e abstração.  
 

5. Os usos comunicacionais a fotografia: 
i) A teoria dos atos de fala de John Austin e Peter Strawson.  
ii) Contexto, pressupostos e implicaturas. 
iii) Os atos de fala através de imagens (Novitz e Dixon).  
iv) Os atos de fala pictóricos fotográficos:  

• a dimensão material da imagem proposta como candidata à apreciação (o 
ato de pronunciamento),  

• o que é dito através da fotografia (o ato locutório),  
• a ação realizada ao se propor a fotografia como candidata no contexto (o 

ato ilocutório),  
• e o efeito do uso da fotografia (o ato perlocutório). 

 
6. Fotografia e intenção comunicacional:  

i) A proposta de uma teoria dos usos artísticos da fotografia baseada nos atos de fala 
fotográficos.  

ii) As bases de uma ética da comunicação fotográfica.  
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IV – METODOLOGIA:  
Discussão do material listado na bibliografia primária, por meio de aula expositiva. 
 
 
V – AVALIAÇÃO:  
Duas avaliações ao longo do semestre (prova e/ou trabalho). 
 
 
VI – BIBLIOGRAFIA: 
Básica: 
AUSTIN, J.L., How to Do Things With Words, London: Oxford University Press, 1962. 
COSTELLO, D. On Photography: A Philosophical Inquiry. Routledge, New York, 2018.  
DA SILVA, G. As sete camadas da fotografia e seus usos na arte. In: Jônadas Techio, Flavio 

Williges. (Org.). Filosofia e Cinema: Uma antologia. 1ed.Pelotas: Dissertatio Filosofia, 2020, 
v. , p. 32-78. 

DIXON, Daisy. Alterpieces: Artworks as Shifting Speech Acts. PhD diss., University of Cambridge. 
2018. 

GRICE, P. Meaning. The Philosophical Review, Vol. 66, No. 3. (Jul., 1957), pp. 377-388. 
KULVICKI, J. Modeling the Meanings of Pictures: Depiction and the philosophy of language, 

Oxford University Press, Oxford, 2020.  
LANGTON, R., “Speech Acts and Unspeakable Acts” Philosophy and Public Affairs 22, 293-330. 

1993 
_________. “Hate Speech and the Epistemology of Justice” Criminal Law and Philosophy 10, 865-

873. 2016 
LOPES, D., Four Arts of Photography. Oxford: Wiley-Blackwell, 2016. 
________. Sight and Sensibility: Evaluating Pictures. Clarendon Press. 2005. 
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Press. 1997. 
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__________, Meaning and Force: The Pragmatics of Performative Utterances, Cambridge University 

Press, 1987. 
SCRUTON, ROGER, "Photography and Representation", in. Walden, S. (ed), Photography and 

Philosophy Essays on the Pencil of Nature, Walden (ed), Blackwell Publishing, Oxford, 2008, 
pp. 138-166. 

SPERBER, D., WILSON, D. Relevance Communication and Cognition. Blackwell Publishers Ltd. 
Oxford. 1995. 

STRAWSON, P.F. "Intention and Convention in Speech Acts", The Philosophical Review, Vol. 73, 
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