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ESTÉTICA II 
AESTHETICS II 

 
 

Área científica 
Scientific domain 

Ciências da Arte e do Património 
Sciences of Art and Heritage 

Anos letivos 
Academic years 

2018–2021 

Grau de ensino 
Degree 

Licenciatura 
Bachelor of Arts 

Duração 
Duration 

Semestral 
Semestral 

Horas de contacto 
Student workload 

(T 42 + OT 21 horas) 
(T 42 + OT 21 hours) 

ECTS (6 ECTS) 

Nível 
Level 

II* 

 

 
*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. 

 
 

PROGRAMA CURRICULAR 

COURSE UNIT CONTENT 
 
1  — Objetivos de Aprendizagem 

Intended learning outcomes  
 

A disciplina de Estética II dá sequência ao curso iniciado no primeiro semestre. O 
programa da cadeira ocupa-se de autores e textos representativos da época moderna 
e contemporânea com vista ao esclarecimento do registo estético em geral e dos di-
versos factores que o condicionam. O propósito da cadeira consiste assim em estudar 
teorias, ideias e conceitos incontornáveis na abordagem estética de Kant (século 
XVIII) até aos nossos dias, facultando uma perspectiva contextualizada e crítica das 
características e das condições da apreciação estética, do objecto estético, da criação 
artística e da arte/design em geral. 
 

The discipline of Aesthetics II is a follow-up to the course started in the first semester. 
The program deals with authors and texts representative of the modern and contem-
porary period in order to clarify the aesthetic phenomena in general and the various 
factors that condition them. The purpose is thus to study theories, ideas and concepts 
unavoidable in the Kantian approach to aesthetic (eighteenth century) to the present 
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day, providing a contextualized and critical perspective of the characteristics and con-
ditions of the aesthetic judgment, the aesthetic object and the artistic and creation in 
general. 

 

2  — Conteúdos Programáticos 
Syllabus  
 

Kant:  
- Introdução à obra filosófica de Kant. A revolução coperniciana.  
- A Crítica da Faculdade de Julgar (1790). O domínio do agradável, do gosto e da 
moral. As características do juízo de gosto.  
- A formulação kantiana da problematicidade estética. O "conceito racional do supra-
sensível em nós" como chave da Faculdade de Julgar Estética. 
- A noção de sublime, de génio e de ideia estética em Kant. 

Nietzsche:  
- Introdução ao pensamento filosófico de Nietzsche.  
- Comentário à obra de Nietzsche O Nascimento da tragédia (1872). O princípio dio-
nisíaco e apolíneo. 
- Comentário ao texto de Nietzsche Acerca da verdade e da mentira no sentido extra 
moral (1873). A condição humana da perspectiva da finitude.  
- Comentário à obra de Nietzsche Humano, Demasiado Humano (1878): "Da alma dos 
artistas e dos escritores".  

Heidegger: 
- Introdução ao pensamento de Martin Heidegger. Comentário ao ensaio A origem da 
obra de arte.  
- Compreensão instrumental. O problema da técnica (Gestell) e a essência da arte.  
 

Kant: 
- Introduction to Kant's philosophical work. The Copernican revolution. 
- The Critique of Judgment (1790). The sphere of the pleasant, the taste and the mo-
ral. The characteristics of the judgment of taste. 
- The Kantian formulation of aesthetic problematic. The "rational concept of the su-
pra-sensible in us" as key to the Faculty of Aesthetic Judgment. 
- The notion of sublime, genius and aesthetic idea in Kant. 

Nietzsche: 
- Introduction to Nietzsche's philosophical thinking. 
- Commentary on Nietzsche's work The Birth of Tragedy (1872). The Dionysian and 
Apollonian principle. 
- Commentary on Nietzsche's text: On Truth and Lies in a Nonmoral Sense (1873). 
The human condition from the perspective of finitude. 
- Commentary on Nietzsche's Human, all too Human (1878): "From the soul of artists 
and writers". 

Heidegger: 
- Introduction to Martin Heidegger's thought. Commentary on the essay The origin of 
the work of art. 
- Instrumental understanding. The problem of technique (Gestell) and the essence of 
art. 
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3  — Metodologias de Ensino e Avaliação 
Teaching and Evaluation Methodologies 
 

O curso tem 3 horas semanais, compreendendo a exposição teórica dos temas, a 
utilização de elementos audiovisuais e a discussão sobre as diferentes matérias. 
Avaliação periódica: dois testes escritos, um em Novembro (50%), outro no final do 1º 
semestre (50%). 
Dispensam de comparência à avaliação final os alunos com classificação média igual 
ou superior a 10 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 numa prova oral e terá a ponderação 
de 10%. 
 

This is a 3 hours/week course, including the theoretical exposition of the themes, the 
use of audiovisual elements and the discussion about the different topics. 
Periodic evaluation: two written tests, one in November (50%), another at the end of 
the first semester (50%). 
Students with an average grade of 10 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 admitted to the final evaluation. The Final Assess-
ment consists of an oral exam and will have a weighting of 10%. 
 
 

4  — Bibliografia Recomendada 
Recommended Bibliography  
 

KANT, Immanuel (1985), Crítica da Razão Pura, Lisboa, Gulbenkian. 
KANT, Immanuel (1992), Crítica da Faculdade do Juízo, Lisboa, Imprensa Nacio-

nal. 
NIETZSCHE, Friedrich (1997), O nascimento da tragédia e Acerca da verdade e 

da mentira, Lisboa, Relógio D'Água. 
NIETZSCHE, Friedrich (1997), Humano, demasiado humano, Lisboa, Relógio 

D'Água. 
HEIDEGGER, Martin (2002), "A origem da obra de arte" in Caminhos de floresta, 

Lisboa, Gulbenkian. 
 

 

 

5  — Assistência aos alunos  
Student assistance 

 
Informação será comunicada, pelo Professor, em aula. 
 
Information provided by the lecture in class. 

 
 
08/2018. 
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