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TEORIA DA CRÍTICA DE ARTE
THEORY OF ART CRITICISM

*Esta unidade curricular 
é de NÍVEL II. Deverá ser 
frequentada preferencialmente 
a meio do percurso académico 
por se tratar de uma disciplina 
com grau de complexidade 
e exigência médios.

*This is a LEVEL II unit. It 
should preferably be attended 
in the half way through one’s 
academic course as it is 
a subject with a mid-range 
degree of complexity 
and requirement.
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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

O programa foi concebido de modo a articular as questões fundamentais da história e da teoria 
da critica da arte preparando os alunos para a introdução ao exercício da critica da arte através 
da apresentação das correntes e metodologias principais e introduzindo o interesse pelos estudos 
curatoriais e desenvolvendo a investigação histórica.

Esta unidade curricular visa uma perspetivar a arte contemporânea apresentando aos alunos as 
questões principais em discussão e sensibilizando-o para a abordagem da obra de arte atual.

The program was designed to articulate the key issues of history and art theory critique in order 
to prepare students for the introduction to the practice of art criticism, using models and principal 
methodologies and introducing curatorial studies and developing historical research.

This curricular unity is aimed to present a viewpoint of contemporary art presenting to the 
students the main issues in discussion and developing a sensitive way to approach of the today´s 
artwork.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

1.  O exercício da critica de arte antes da fundação da área disciplinar: temas e problemas 
fundamentais.

2.  O contexto histórico e filosófico do Séc.XVIII : o aparecimento da critica de arte enquanto 
disciplina do saber. Diderot e os “Salons” e a questão do gosto.

3.  Práticas da crítica de arte no final do séc.XVIII e séc.XIX.
 Ruskin e Turner.
 Baudelaire e os pintores modernos.
 Zola e o impressionismo.
4. Várias abordagens e metodologias da crítica de arte:
 — formalista
 — militante
 — psicanalítica
 (Worringer, Panofsky, Mukarovsky, Marx, Freud)
5.  A sociologia da arte: a função social da arte e os agentes do mundo artístico.
 As escolas de arte, os mercados, galerias e outras instituições, curadores e “marchands”, 

editores e exibidores.
6.  O papel do crítico e da crítica de arte no mundo atual.

1. The practice of art criticism before the foundation of the field of study: maine subjects and 
problems.

2. The historical and philosophical context of the XVIII century: art criticism as a new disci-
pline. Diderot and the “Salons” and the subject of taste.

3. Practises of art criticism (end of the XVIII and XIX centuries)
 Ruskin and Turner.
 Baudelaire and modern painters.
 Zola and Impressionism.



largo da academia nacional de belas-artes — 1249-058 lisboa, portugal 
+351 213 252 100 | www.belasartes.ulisboa.pt

4. Several approaches and methodologies of art criticism
 — formalist
 — militant
 — psychoanalytic
 (Worringer,Panofsky,Mukarovsky,Marx Freud)
6.  The sociology of art and the social function of art and the agents of the art world .Art 

schools , markets, galleries and other institutions, curators and “marchands”, publishers 
and exhibitor

7. The role of the art critic and criticism in today’s world.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

1.  A avaliação será feita a partir de um trabalho (50%) proposto pelos estudantes com guião 
e apresentação oral  e um teste temático (50%).

2.  O trabalho consiste na leitura de uma obra de arte contemporânea e portuguesa que 
esteja patente em museu/galeria. É entregue previamente um guião, que é explicado aos 
estudantes e o trabalho não poderá exceder quinze páginas e deve ter no mínimo dez. os 
estudantes farão a apresentação deste trabalho na aula (15 minutos). O trabalho deverá 
ser entregue até final de Abril. E as apresentações serão na segunda semana de Maio. A 
versão final pode ser entregue na penúltima semana antes de acabarem as aulas.

3. O teste tem vários temas conhecidos previamente, dos quais são sorteados alguns para 
responder.

Dispensam de comparência à avaliação final os alunos com classificação média igual ou supe-
rior a 12 valores obtida em avaliação periódica. 

Só são admitidos à avaliação final os estudantes com classificação média igual ou superior a 8 
valores obtida em avaliação periódica.

A Avaliação Final consiste num teste escrito e terá a ponderação de  10%. 
As classificações dos elementos de avaliação são expressas na escala numérica inteira de zero 

(0) a vinte (20).

1.  The assessment will be made only from one paper (50%) suggested by the students and an 
oral presentation, and a test (50%).

2.  The work consists of reading of a contemporary work of art that is patent in a museum / 
art gallery. For this reading will be given a script and explained and the work may not ex-
ceed fifteen pages and must have at least ten. Will make the presentation of this work in 
class (15 minutes). The paper is due by the end of April. And the presentations will be in the 
second week of May. The final version may be delivered in the penultimate week before 
the examinations.

3. The test presents several subjects known previously, and only a few will appear to be an-
swered.

Students with an average grade of 12 or higher obtained in periodic evaluation are absent from 
the final evaluation.

Only students with an average grade of 8 or higher obtained in periodic assessment are admit-
ted to the final evaluation.

The Final Assessment consists of a written test and will have a weighting of 10%.
The classifications of the elements of evaluation are expressed in the whole numerical scale of 

zero (0) to twenty (20).



largo da academia nacional de belas-artes — 1249-058 lisboa, portugal 
+351 213 252 100 | www.belasartes.ulisboa.pt

09/2018

4 — Bibliografia Recomendada
Recommended Bibliography 

BECKER, Howard S., “Mundos da Arte”, Lisboa, Ed. Livros Horizonte, 2010.
CHIPP, H.B., “Teorias da Arte Moderna “, S.Paulo, Martins Fontes, 1999 (2ª edição).
Danto, Arthur, Qué es el arte, Barcelona, Paidós, 2013.
ElKINS, James, Art Critique: A Guide , New Academia Publishing, LLC 2012.
ELKINS, James,” What happened to art criticism”, Prickly Paradigm, Press, 2003.
FERNÁNDEZ,L.A., FERNÁNDEZ,I.G., “Diseño de Exposiones.Concepto,Instalación y Monta-

ge”,Madrid, Alianza Editorial,
2010 (2ª edição).
MELO, Alexandre, “Arte”, Coimbra, Ed. Quimera, 2001 (3ª edição)
MELO, Alexandre, “Sistema da Arte Contemporânea “, Lisboa, Ed. Sistema Solar,CRL, col. Docu-

menta,2012.
OBRIST, Hans Ulrich,” Ways of Curating”, London, Penguin Books, 2014.
RICHARD, André, “La Critique de l’Art”, Paris,Presses Universitaires de France,(1ª ed. 1958).
VENTURI, Lionello, “História da Crítica de arte”, Lisboa, Edições 70, 1984.


