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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

1º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

1ST SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Estética I 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

AESTHETICS I 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
José Bogalheiro. 40 horas de contacto (30 horas teórico-práticas + 10 horas de 
orientação tutorial) 

2. INSTRUCTOR IN CHARGE AND INDIVIDUAL TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

José Bogalheiro, 40 hours: 30 hours of classes + 10 tutorial hours 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
      

3. OTHER INSTRUCTORS AND THEIR TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

      

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A 

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Unidade curricular, semestral, cujo objectivo fundamental é proporcionar aos alunos 
uma abordagem crítica e contextual acerca do objecto da Estética e uma melhor 
compreensão da percepção e da experiência de relação com os objectos simbólicos. 
Para tanto, procura-se: 
- Situar a Estética como uma área distinta da teoria da arte, da história de arte ou da 
crítica. 
- Enquadrar o conceito de relação estética. 
- Promover a articulação: sentir-pensar-fazer. 

4. LEARNING OBJECTIVES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED 

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

Course, on a biannual duration, whose primary goal is to provide students a critical 

and contextual approach on the subject of Aesthetics and a better understanding of 

perception and experience in dealing with symbolic objects. Therefore, we seek to: 

- Set the Aesthetics as a distinct area of art theory, art history or criticism. 

- Framing the concept of aesthetic relationship. 

- Promote coordination of feel-thinking-do. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1. Porque é que a Estética não é teoria da arte? 
− Pensamento estético e Modernidade 
− Fazer justiça ao sensível 
 
2. Conhecimento e experiência 
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− O sujeito de percepção 
− Percepção estética: experiência sensível e experiência estética 
 
3. Expressão e obra 
− A linguagem e os signos 
− O estético, o artístico, o simbólico 
 
4. Forma e força 
− Dimensões da forma figurativa 
− Vida e espírito das formas 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1. Why Aesthetics is not a theory of art 

- Aesthetic thought and Modernity 

- To do justice to the sensitive dimension of being in the world 

2. Knowledge and experience 

- Sentient being and perception 

- Aesthetic Perception: sensible experience and aesthetic experience 

3. Expression and work 

- Language and signs 

- The aesthetic, the artistic, the symbolic 

4. Form and inner force 

- Dimensions of figurative form 

- Life and spirit of the forms 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Ao eleger “uma melhor compreensão da percepção e da experiência de relação com os 
objectos simbólicos” como objectivo nuclear desta unidade curricular têm-se como 
pressuposto que tal pode ser atingido através da elucidação visada na exposição 
sistemática, acompanhada do cotejo de textos essenciais e de exemplificação. O 
questionamento crítico do próprio objecto da estética constitui o caminho escolhido 
para abordar a questão da relação estética, convocando para a sua caracterização ora o 
sujeito da percepção ora o objecto símbólico. 

6. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE SYLLABUS AND THE LEARNING OBJECTIVES 

(1000 CHARACTERS MAX) 

By electing "a better understanding of perception and experience in dealing with 

symbolic objects" as nuclear purpose of this course we assume that this can be 

achieved through the attempted elucidation on systematic exposition, accompanied by 

the collation of essential texts and exemplification. The critical questioning of the 

aesthetic object itself is the path chosen to address the central question of aesthetic 

relationship, calling for its characterization or the concept of the subject of perception 

or the notion of symbolic object. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
O “tempo de contacto” desta unidade curricular tem duas componentes: auls teórico-
práticas e orientação tutorial. Na primeira (TP), o leccionamento incluirá, para além de 
exposição sistemática, organizada à volta dos núcleos referidos nos Conteúdos 
programáticos, cotejo de textos essenciais e exemplificação com obras. Na segunda 
(OT), ocupar-se-á do acompanhamento personalizado do trabalho programado, e que 
será desenvolvido por cada aluno, com vista a constituir um elemento de avaliação 
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nesta unidade curricular. 
 
Avaliação 
Trabalho individual / 2 páginas: 40% 
Testes / 2: 45% 
Participação/assiduidade: 15% 

7. TEACHING METHODS (INCLUDING ASSESSMENT) (1000 CHARACTERS MAX) 

The "contact time" on this course has two components: theoretical practical classes 

and tutorials. In the first (TP), the teaching will include, in addition to systematic 

exposition organized around the core points listed in the Syllabus, collation of 

essential texts and exemplification through works. In the second (OT), it deals with the 

personalized support the scheduled work to be developed by each student in order to 

be an element of assessment in this course. 

Assessment 

Individual work: 40% 

2 Tests: 45% 

Participation / attendance: 15% 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A metodologia tal como se encontra explicitamente enunciada faz convergir no 
processo de aprendizagem questionamento crítico no leccionamento e implicação dos 
alunos na realização de trabalhos. Por isso, também relativamente à aprendizagem, faz 
parte integrante da perspectiva geral adoptada nesta própria introdução à estética 
considerar no pólo estético da obra a realização levada a cabo pelo receptor 
(implicado). 

8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The methodology as is explicitly stated leads to converging in the learning process 

critical questioning in the teaching and involvement of students in carrying out work. 

For this reason, also on learning process in the same way as in the general approach 

adopted in this first introduction to aesthetics, we understand the inclusion of 

achievement carried out by the receiver (involved) in the aesthetic pole of the work. 

9. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL (MÁX. 1000 CARACTERES) / MAIN BIBLIOGRAPHY (1000 

CHARACTERS MAX) 

D’Orey, Carmo. «O estético, o artístico, o simbólico - Goodman e Genette». Em 
Estéticas e Artes. Controvérsias para o séc. XXI: Colóquio Internacional Maio 2003, 
editado por Isabel Matos Dias. Lisboa: CFUL - Centro de Filosofia da Universidade de 
Lisboa, 2005. 
Ferry, Luc. Homo Aestheticus: Invenção do Gosto na Era Democrática. Traduzido por 
Miguel Serras Pereira. Coimbra: Almedina, 2003. 
Focillon, Henri. Vie des Formes suivi de Éloge de la main. [1943]. Paris: Quadrige / 
PUF, 1981. 
Gombrich, Ernst. «Four theories of artistic expression [1980]». Em Gombrich on Art 
and Psychology, editado por Richard Woodfied, 141-155. Manchester and New York: 
Manchester University Press, 1996. 
Goodman, Nelson. Modos de Fazer Mundos. Traduzido por António Duarte. Porto: 
Edições Asa, 1995. 
Kant, Immanuel. Crítica da faculdade do juízo. Série Universitária. Clássicos Filosofia. 
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Lisboa: INCM, 1984. 
Maldiney, Henri. «L’Esthétique des Rythmes». Em Regard, Parole, Espace, 147–172. 
[1967]. Lausanne: L’Age d’Hom 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


