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ANO LECTIVO 2016/2017 – 1º SEMESTRE 

 
TEORIAS DA ARTE 

 

  
Tendo por base o estudo de doutrinas e obras fundamentais de referência, serão especialmente 
considerados, nesta disciplina de carácter introdutório: a evolução da concepção de Estética e a 
caracterização dos seus principais modelos; a questão da definição e da essência da arte; os 
processos investigativos e científicos desenvolvidos na área das artes, e outros temas mais 
específicos As sessões organizam-se com uma primeira parte onde se problematizam os dilemas da 
investigação em arte e os seus modelos investigativos. E uma segunda onde se investe em 
abordagens da teoria e da história das artes, sobretudo em situações em que as diferentes áreas 
artísticas se cruzam, ou em conceitos do âmbito da estética que atravessam os diferentes campos 
da arte. 

Sessões de 2 horas às quintas pelas 11 horas – Sala 3.61 – 1º PISO – FBAUL 
  

 

 
Dia 6 de Outubro (quinta-feira) – Das 10 h às 13 h 

 

 
JORGE do Ó e FERNANDO ROSA DIAS  
– Recepção/Apresentação – das 10 h às 11 h 
 

 
JOSÉ QUARESMA  
I. PENSAR E DISCUTIR ATRAVÉS DA ARTE. DISCUSSÃO DE DOIS EQUÍVOCOS NA 
INVESTIGAÇÃO EM ARTES 

“Then came the difficult one, art as research” (Frayling, 2006). Ancorados na 
diferença seminal estabelecida em 1993 por Christopher Frayling: Research “into”, 
“through”, “for” Art, mas, ampliando-a aos nossos dias e ao objectivo de envolver 
diversas artes, esta sessão será inteiramente dedicada ao questionamento de dois 
grandes equívocos da Investigação em Artes, a saber: 
1- A diluição da investigação em artes (fenómeno académico recente) na pesquisa 
intrínseca às artes (exigência indispensável de todos os processos artísticos). Esta 
diluição caracteriza-se como uma falsa e acrítica prática investigativa, sendo a 
nosso ver motivada por “pressões académicas”, “conveniências institucionais” e 
“diletantismo de um certo mundo artístico”.  
2- A submissão da investigação em artes às tipologias clássicas de investigação, 
propondo-se durante a sessão caminhos complementares (nunca de substituição) 
relativos à adopção de modelos de investigação em arte que se assumam 
claramente como prático-teóricos (no lugar de teórico-práticos), baseados nas linhas 
de trabalho que têm sido amplamente discutidas e assimiladas, faz décadas, da 
Practice based Research e da Practice led Research. 
Autores em foco: Katy Macleod; Shaun McNiff; Baz Kershaw; Graeme Sullivan; 
James Elkins; Ronald Pelias. 
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Dia 13 de Outubro (quinta-feira) – Das 11 h às 13 h 

 

 
JOSÉ QUARESMA  
II. O ABSURDO DE SÍSIFO E A INVESTIGAÇÃO EM ARTES (PARTE I). O ABSURDO 
DE SÍSIFO COMO REALIDADE PARA A CRIAÇÃO ARTÍSTICA (PARTE II). 

Recomeça..../ Se puderes / Sem angústia / E sem pressa. […] És homem, não te 
esqueças! / Só é tua a loucura / Onde, com lucidez, te reconheças. (Miguel Torga) 
Esta sessão servirá para colocar algumas questões limite — reductio ad absurdum 
— sobre a necessidade da Investigação em Artes baseada na prática, para tentar 
descobrir os sentidos mais radicais (os mais problematizantes) desta tarefa 
académica, uma vez exposta ao “fogo” da criação artística. Por outro lado, explorar 
a dimensão do absurdo em diversas expressões artísticas, observando como em 
muitas discussões sobre o fenómeno da arte (e da estética enraizada na produção 
das artes) regressamos inevitavelmente aos momentos finais do diálogo platónico 
Hípias Maior para reiterar de novo a necessidade de imergir na querela e no 
problema da definição da Beleza. 
O absurdo de Sísifo é essa missão desempenhada com toda a energia disponível, 
mas, ainda assim, energia inútil perante as exigências que transcendem aquele que 
“carrega a pedra” ao topo da montanha, para a ver rolar de novo para o estado de 
inércia em que inicialmente se encontrava. 
De facto, Sísifo chega-nos como a imagem imemorial de uma tarefa que temos de 
desempenhar, por definição interminável, que envolve um desprazer que sucedeu a 
um prazer inicial, tarefa que é ciclicamente avaliada como impotente, mas que é 
para recomeçar: seja a reflexão da Investigação em Artes; seja esta articulada com 
a elaboração de discursos artísticos, sejam estes discursos submetidos à discussão 
e até à disputa baseada em argumentos.  
Autores em foco: Samuel Beckett, Camus; Platão, Kant. 

 

 
Dia 20 de Outubro (quinta-feira) – Das 11 h às 13 h 
 

 
JOSÉ QUARESMA  
III. AFINIDADES METODOLÓGICAS ENTRE CRIAÇÃO ARTÍSTICA E INVENÇÃO 
MATEMÁTICA. A NOÇÃO DE “FRINGE-CONSCIOUSNESS”. 

Apoiados nas reflexões de Jacques Hadamard, será estabelecida uma forte 
analogia entre a invenção artística, o labor poético e a invenção matemática, 
nomeadamente as quatro fases cruciais em qualquer processo de reconfiguração 
simbólica da experiência humana: Preparação de um problema (1); Incubação 
desse problema (2); Eclosão e Iluminação (3); Verificação e mediação das 
linguagens (verbais e não verbais).  
A sessão será ainda dedicada a duas outras questões: A- Importância para as artes 
e para as ciências da ante-câmara da consciência e a centralidade da Fringe-
Consciousness (William James) nos processos da investigação; B- Transformação 
da “verdade” da pesquisa em artes numa autêntica investigação em artes. 
Autores em foco: Paul Valéry, William James, Henri Poincaré e Jacques Hadamard 
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Dia 27 de Outubro (quinta-feira) – Das 11 h às 13 h 

 

 
FERNANDO ROSA DIAS   
 
A RELAÇÃO ENTRE O DISCURSO E A OBRA E A PROBLEMATIZAÇÃO DE UM 
DISCURSO SOBRE A PRÁTICA ARTÍSTICA – LOGOS E POIESIS 
Através da história da arte e da estética apresentamos posições da relação entre o 
discurso e a obra de arte a partir de duas vertentes: uma a que chamámos logofobia, 
que considera o que o discurso não acede em plenitude à obra, que mantém uma 
espessura de opacidade e irredutibilidade; outro, a que chamámos logomania, em 
que se verifica um excesso de teoria que absorve a obra.  
Em sequência, valorizamos a produção (poiesis) como lugar reflexivo central na 
Investigação em Artes. A questão mais delicada é determinar o método e o discurso 
articuláveis com a poiesis. 
 

 

 
Dia 3 de Novembro (quinta-feira) – Das 11 h às 13 h 

 

 
JOSÉ PEDRO SERRA (FLUL) 
 
A ARTE E O TRÁGICO: SCHOPENHAUER E NIETZSCHE 
 

 
 

 
Dia 10 de Novembro (quinta-feira) – Das 11 h às 13 h 

 

 
JOSÉ PEDRO SERRA (FLUL) 
 
A ARTE E O TRÁGICO: SCHOPENHAUER E NIETZSCHE 
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Dia 17 de Novembro (quinta-feira) – Das 11 h às 13 h 

 

 
FERNANDO ANTÓNIO BAPTISTA PEREIRA  
 
MIMESE, NARRATIVA E EKPHRASIS – CONCEITOS TRANSVERSAIS NA 
INVESTIGAÇÃO EM ARTES 
Com origens híbridas tanto na prática das Artes Visuais como no Teatro e na 
Literatura, os conceitos de mimese e de narrativa acabaram por se tornar 
inteiramente transversais a todas as formas e práticas artísticas, visuais, 
performativas e da imagem em movimento, desencadeando desde o Renascimento 
acesos debates estéticos que vamos procurar sinalizar. Já no caso da ekphrasis, 
enquanto, na Antiguidade, era uma mera técnica retórica, pela qual se pretendia 
transmitir a experiência vívida de uma pessoa, de um lugar ou de uma coisa a uma 
audiência, transformando-se num interessante artifício retórico literário a partir do 
Renascimento, contemporaneamente adquiriu contornos «expandidos» que lhe 
permitem funcionar enquanto instrumento útil para explorar as questões fulcrais na 
relação entre palavras e imagens que são centrais, por exemplo, no discurso fílmico 
e na natureza híbrida e colaborativa do meio cinemático. 
 

 
 

 
Dia 24 de Novembro (quinta-feira) – Das 11 h às 13 h 

 

 
FERNANDO ANTÓNIO BAPTISTA PEREIRA  
A DANÇA E AS OUTRAS ARTES: DO ROMANTISMO AOS BALLETS RUSSES 
Ao afirmar-se como Arte Performativa no Mundo Teatral, a Dança estabeleceu 
constantes ligações quer com a Música e com a Poesia (suas parceiras entre as 
Artes Liberais tuteladas pelas Musas), quer com as Artes Visuais, aspirando à Obra 
de Arte Total ou, pelo menos, participando dela, se entendida como o espetáculo 
operático romântico. Ao longo deste período, a dança foi adquirindo e reforçando a 
sua autonomia e aperfeiçoando tanto os argumentos e os ambientes cénicos, como 
os paradigmas dos papéis masculinos e femininos e ainda as sofisticadas técnicas 
baléticas. No início do século XX, os Ballets Russes, ao mesmo tempo que fixaram, 
para a posteridade, algumas das peças fundamentais do reportório oitocentista, 
iniciaram, durante vinte anos (1909-1929), uma renovação profunda que abrangeu 
não só a música e a coreografia como a cenografia e os figurinos, envolvendo 
artistas dos principais movimentos das Primeiras Vanguardas da Dança, da Música, 
das Artes Visuais e da própria Literatura. 
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Dia 15 de Dezembro (quinta-feira) – Das 11 h às 13 h e das 14 às 16 h 

 

 
ADRIANA VERÍSSIMO SERRÃO (FLUL) 
 

1. PROBLEMAS DE ESTÉTICA CLÁSSICA  
Considerando que a esfera do estético excede amplamente os limites da área 
disciplinar da Estética, apresentam-se os momentos histórico-conceptuais fun-
dadores das principais orientações do pensamento estético:  
1. A metafísica do Belo, partindo de Platão.  
2. A poética da obra humana, partindo de Aristóteles.  
3. A experiência sensível e sentimental do mundo, partindo de Kant. 
A filiação das diversas posições – históricas, temáticas, estilísticas, pessoais – pos-
síveis em cada uma destas orientações determina não só o sentido da apreciação 
estética em geral, mas também a compreensão do enquadramento da esfera 
artística, desde a concepção da obra à sua recepção. 
 
 

2. PROBLEMAS DE ESTÉTICA NA ACTUALIDADE 
Serão debatidas algumas questões que atravessam o debate estético na 
actualidade, analisando em que medida terão vindo ampliar, ou restringir, o âmbito 
significante do estético e da sua apreciação, designadamente: 
1. A hierarquia entre beleza natural e beleza artística. 
2. A reorganização do campo das categorias clássicas (belo e sublime), incluindo a 
possibilidade de categorias negativas. 
3. Mutações do sentir: efemeridade e temporalidade; individualidade e anonimato. 
 
 

 
 

 
Dia 5 de Janeiro (quinta-feira) – Das 11 h às 13 h e das 14 às 16 h 

 

 
CARLOS JOÃO CORREIA (FLUL) 
 
FILOSOFIA DA ARTE NA CONTEMPORANEIDADE 
1.O que é a arte? 
1.1 A visão formalista 
1.2 A visão anti-formalista 
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Dia 12 de Janeiro (quinta-feira) – Das 11 h às 13 h  
 

 
JOSÉ LUÍS GARCIA (ICS - UL) 
 
CAPITALISMO COGNITIVO E ARTES 
 

 
 

 
Dia 12 de Janeiro (quinta-feira) – Das 14 h às 16 h  
 

 
TERESA DUARTE MARTINHO (ICS - UL) 
 
ESTADO DAS ARTES: CONTRIBUTOS DA SOCIOLOGIA PARA O SEU 
CONHECIMENTO  
 

 


