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ESTUDOS DE ESTÉTICA CONTEMPORÂNEA 
CONTEMPORARY AESTHETICS STUDIES 

 
 
 

 
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 

Mestrado 
Master 

Duração 
Duration 

Semestral 
Semestral 

Horas de contacto 
Student workload 

(TP 30 + OT 20 horas) 
(TP 30 + OT 20 hours) 

ECTS (8 ECTS) 

 

 
 

 
 

PROGRAMA CURRICULAR 

COURSE UNIT CONTENT 
 

 

1  — Objetivos de Aprendizagem 
Intended learning outcomes  
 

Os objectivos da U.C. centram-se na aquisição de competências teórico-práticas no 
sentido de favorecer a realização de projectos de crítica, curadoria, intervenção ar-
tística e estética nas várias instituições da sociedade. Uma rigorosa compreensão das 
correntes maiores da estética contemporânea permitirá avaliar as possibilidades, a 
fecundidade e as potencialidades da experiência estética, nas suas diversas articu-
lações individuais e colectivas, a partir de uma revalorização intersubjectiva do sim-
bólico e do político, que dimanam dessa mesma experiência, e do universo estético 
em geral. 
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The objectives of U.C. are centered on the acquisition of theoretical-practical skills 
in favor of projects of criticism, curatorial, artistic intervention and aesthetics in the 
various institutions of society. A rigorous understanding of the major currents of con-
temporary aesthetics will allow us to evaluate the possibilities, the fecundity and po-
tentialities of aesthetic experience, in their various individual and collective articula-
tions, starting from an intersubjective revaluation of the symbolic and the political 
that emanate from this same experience, and of the aesthetic universe in general. 

 
 

2  — Conteúdos Programáticos 
Syllabus  
 

O Legado Estético Contemporâneo.  
1. A dimensão ontológica da obra de arte: M. Heidegger e a Origem da Obra de Arte.  
2. A dimensão fenomenológica da obra de arte: M. Henry – Ver o Invisível, a partir 
de W. Kandinsky. 
3. A dimensão hermenêutica e linguística da obra de arte: H.-G. Gadamer e P. Ric-
oeur. 
 
The Contemporary Aesthetic Legacy. 
1. The ontological dimension of the work of art: M. Heidegger and the Origin of the 
Work of Art. 
2. The phenomenological dimension of the work of art: M. Henry - See the Invisible, 
from W. Kandinsky. 
3. The hermeneutic and linguistic dimension of the work of art: H.-G. Gadamer and 
P. Ricoeur. 
 
 

3  — Metodologias de Ensino e Avaliação 
Teaching and Evaluation Methodologies 
 

 A partir de um enquadramento epistemológico dos temas, e das práticas que dão 
corpo à Unidade Curricular, procurar-se-á fazer uma avaliação, individual e em 
grupo, não apenas dos seus parâmetros teóricos, mas também da efectiva e real con-
cretização de estratégias e experiências criativas que possam culminar em projec-
tos culturais e artísticos de desenvolvimento actual e futuro. A metodologia de ava-
liação compreenderá a realização de um trabalho de investigação, proposto pelo 
aluno e orientado pelo docente. Serão levados em linha de conta outros elementos 
de avaliação colhidos em sessões de trabalho, individuais ou colectivas. Os alunos 
ficarão dispensados de qualquer prova complementar com média aritmética de 10 ou 
mais valores.  
 
From an epistemological framework of the themes and practices that give shape to 
the Curricular Unit, an individual and group evaluation will be sought, not only of its 
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theoretical parameters, but also of the effective and real concretization of strategies 
and creative experiences that can culminate in cultural and artistic projects of current 
and future development. The evaluation methodology will include the carrying out of 
research work, proposed by the student and guided by the teacher. Other evaluation 
elements collected in individual or collective work sessions will be ta-ken into ac-
count. Students will be exempt from any additional tests with an arithmetic mean of 
10 or more. 
 
 

4  — Bibliografia Recomendada 
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5 — Assistência aos alunos  

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