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FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS 

DOUTORAMENTO EM FILOSOFIA 

 

 
Designação da unidade curricular: Temas Avançados de Estética 

 
Docente: Carlos António Saraiva Bizarro Morais 

 
Objetivos de aprendizagem: 
1. Proporcionar a reflexão aprofundada sobre a temática da experiência estética 
2. Destacar a complexidade da natureza da experiência estética no âmbito do experienciar 

humano. 
3. Problematizar a experiência estética enquanto vivência moldada pelo sentimento de prazer. 
4. Problematizar a experiência estética enquanto expressão das potencialidades cognitivas da 

mente 
5. Problematizar a experiência estética enquanto fenómeno integrador, capaz de superar os 

dualismos tradicionais (sujeito-objeto; consciência-mundo; humano-natureza; emoção-
razão; matéria-espírito). 

 
Conteúdos programáticos: 
1. O emergir da problemática da vivência estética no território da estética e da filosofia da arte 
a) O tema da experiência na estética pré-moderna 
b) A sua emancipação na modernidade 
c) O influxo fenomenológico 
2. A experiência estética e as outras experiências humanas 
a) Singularidades 
b) Articulações 
3. A experiência estética sob o influxo do sentimento 
a) Exposições subjetivistas 
b) A rutura kantiana e o paradigma do prazer desinteressado 
4. A experiência estética sob o influxo do conhecimento 
a) Exposições objetivistas 
b) Experiência da arte como linguagem/metáfora 
c) A rutura goodmaniana e o paradigma da cognição 
5. A experiência estética como fenómeno originário 
a) Exposições fenomenológicas 
b) A versão dufrenneana da experiência estética: originalidade e desafios ontológicos e 

metafísicos 
 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de 
aprendizagem da unidade curricular: 

Tendo presente que a unidade curricular está centrada na temática da experiência estética, 
sobre a qual se pretende que os alunos venham a desenvolver um trabalho de reflexão 
sistemática, fundamentada e crítica, estabelecem-se as seguintes correspondências 
entre os conteúdos programáticos e os objetivos de aprendizagem: 

- Todos os conteúdos concorrem para o objetivo 1, mas com destaque os que constam em 1. 
a), b) e c).  

- Os conteúdos 2. a) e b) mobilizam-se especialmente para o objetivo 2. 
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- Os conteúdos inscritos em 3. 4. e 5. constituem o cerne desta unidade curricular. Eles 
procuram aprofundar: a natureza afetiva da experiência estética [3. a) e b)], dando 
relevo à interpretação de I. Kant; a natureza cognitiva da experiência estética [4. a), b) e 
c)], dando destaque à interpretação de N. Goodman; a natureza integradora e 
unificadora da experiência estética [5. a) e b)], dando destaque à interpretação de 
Dufrenne, nas suas incidências éticas, ontológicas e metafísicas. 

 
Metodologias de ensino: 
A UC comporta uma componente de aulas teóricas apresentadas pelo Docente, de 

explanação de cada um dos itens presentes no Programa. Porém, esta parte teórica 
será lecionada, sequencialmente, logo nos primeiros encontros, aproximadamente, no 
primeiro terço das aulas previstas.  

Os outros 2/3 dos tempos letivos serão maioritariamente ocupados de modo mais prático: a) 
com debates / comentários sobre o conjunto dos textos escolhidos para suporte da 
unidade curricular; b) com a apresentação dos resultados da pesquisa e da elaboração 
do trabalho individual que cada aluno desenvolverá no contexto das principais linhas 
programáticas da unidade curricular [pontos 3. 4. e 5. do Programa]. 

Avaliação: Resultará da média dos resultados obtidos nos seguintes itens, acordo com os 
respetivas ponderações: - Participação pertinente nas aulas: 25% - Elaboração de um 
trabalho escrito tematicamente bem definido, fundamentado e metodologicamente 
estruturado (e sua apresentação faseada nas aulas): 50% - Discussão final do trabalho 
com o docente: 25% 

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de 

aprendizagem da unidade curricular: 
As metodologias adotadas nesta unidade curricular estão articuladas coerentemente com os 

objetivos de aprendizagem apresentados.  
Deste modo, o Docente utilizará um método mais expositivo e explicativo para apresentar os 

principais conceitos, definições, doutrinas e textos de contextualização e de 
fundamentação requeridos pelos conteúdos programáticos. 

Porém, o que caracteriza esta unidade curricular, é a possibilidade, senão mesmo a exigência, 
de o aluno intervir diretamente, de modo livre, responsável e maduro nas seguintes 
situações: a) na apresentação e discussão / debate dos textos previamente 
selecionados e de leitura obrigatória, no contexto da unidade curricular; b) na conceção, 
elaboração e apresentação de um trabalho escrito, de cariz monográfico, cuja evolução 
deverá ser objeto de partilha e de diálogo na turma e finalmente entregue ao Docente. 

Para que todo o processo se desenvolva de acordo com o espírito e a pedagogia da 
Instituição, o docente e os estudantes empenhar-se-ão em implementar as 
metodologias que permitam a proximidade, a cumplicidade, a colaboração estreita, a 
partilha da investigação, bem como o exercício do diálogo crítico, capaz de iluminar 
caminhos de paulatina melhoria dos processos, das aprendizagens e dos produtos 
alcançados. 

 
Bibliografia: 
Dufrenne, M. Phénoménologie de l’expérience esthétique, PUF, Paris, 1953 
ID. Esthétique et Philosophie, T. I, II, III, Éd. Klincksieck, Paris, 1967, 1976, 1981 
Goodman, N. Modos de fazer mundos, trad. A Duarte, Asa, Porto, 1995 
Kant, I. Crítica da Faculdade do Juízo, Intr. trad e notas A Marques e V Rohden, IN-CM, 

Lisboa, 1992 



 

3 
 

Lories, D. Expérience esthétique et ontologie de l’oeuvre. Regard “continental” sur la 
philosophie analytique de l’art, Acad. Royale de Belgique, Bruxelles, 1989 

Massin, M. Expérience esthétique et art contemporain, Presses Univ. Rennes, 2013 
Messori, Rita. Poetiche del sensibile. Le parole e i fenomeni tra esperienza estetica e 

figurazione. Quodlibet Studio, Macerata, 2013 
Morais, C. (Org). Estética Fenomenológica: Transformações Contemporâneas. Rev. Port. de 

Fil., T. 67, 3, 2011 
Ricoeur, P. A Metáfora Viva, Trad. J Costa /A Magalhães, Int. M B Pereira, Rés, Porto, 1983 

[Sétimo Estudo: Metáfora e referência] 
Schaeffer, J-M. L’expérience esthétique, Gallimard, Paris, 2015 

 


