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1. DESIGNAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO 
O problema da definição de arte 

 

2. RAZÕES JUSTIFICATIVAS DA AÇÃO E SUA INSERÇÃO NO PLANO DE ATIVIDADES DA 
ENTIDADE PROPONENTE: PROBLEMAS/NECESSIDADES DE FORMAÇÃO IDENTIFICADOS  
É amplamente reconhecido que a robustez científica é um dos pilares do êxito pedagógico e do sucesso 
profissional do professor. Três condições estão tipicamente associadas à robustez científica: a formação 
de base, o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos na formação de base e a sua atualização. 
Esta ação tem em vista contribuir para a satisfação destas duas últimas condições: aprofundamento e 
atualização científica do conhecimento sobre uma importante secção do programa de filosofia do 
ensino secundário, que é a estética e filosofia da arte. 
No âmbito da estética e da filosofia da arte, um dos temas centrais a lecionar no 10.º ano diz respeito 
ao conceito de arte e sua definição. Dado ser este um problema relativamente ao qual a filosofia 
contemporânea das últimas décadas tem acrescentado numerosos e importantes contributos — 
muitos deles impulsionados por novas e surpreendentes formas de produção artística que é preciso ter 
em conta — a necessidade de atualização e de aprofundamento dos conteúdos a lecionar, torna-se 
evidente.  
Pretende-se que esta ação contribua para uma lecionação didática e cientificamente mais segura. 
Nesse sentido, ao longo da formação, os formandos irão elaborar materiais e recursos didáticos 
completamente novos, com vista à sua aplicação em sala de aula, assim contribuindo para a renovação 
das práticas pedagógicas dos docentes. Estes materiais e recursos serão coletivamente discutidos 
(quanto à sua acuidade teórica, à sua adequação didática e ao seu potencial pedagógico) nas sessões 
práticas e teórico-práticas, assentes num trabalho colaborativo de aberta partilha de ideias e de mútuo 
aperfeiçoamento. A ideia é que os recursos a elaborar funcionem como casos práticos que suscitem 
perplexidade nos alunos, de modo a que os alunos sejam capazes de autónoma e intuitivamente 
descobrir uma ilustração (nuns casos) ou um desafio filosófico (noutros casos) às teorias da definição a 
analisar nas aulas, assim potenciando a desejável discussão filosófica subsequente. 

 

3. DESTINATÁRIOS DA AÇÃO 
Professores do ensino secundário do grupo 410 (Filosofia) 

 

4. EFEITOS A PRODUZIR/OBJETIVOS 
Pretende-se que os formandos: 
- Reconheçam diferentes tipos de definições de arte e modos de as classificar; 
- Identifiquem expressões populares das diferentes perspetivas sobre a noção de arte; 
- Identifiquem as principais motivações filosóficas de cada proposta de definição de arte; 
- Caracterizem o contexto histórico e filosófico de cada proposta de definição de arte; 
- Ilustrem cada proposta de definição de arte com exemplos adequados de obras de arte; 
- Reconstituam os principais argumentos que sustentam cada proposta de definição de arte; 
- Apresentem objeções e eventuais contraexemplos às diferentes propostas de definição de arte; 
- Relacionem o problema da definição com os problemas da avaliação e do valor da arte; 
- Conheçam a literatura filosófica mais recente sobre o problema da definição de arte; 
- Elaborem os seus próprios materiais (seleção de textos, recolha de exemplos paradigmáticos de 
obras de arte, depoimentos de artistas, etc.)   



 

5. CONTEÚDOS DA AÇÃO – 25 horas 
1. Apresentação, organização e planeamento da ação (1 hora síncrona) 
- Objetivos a alcançar e conteúdos a tratar 
- Metodologia adotada: organização do trabalho a desenvolver 
- Recursos: documentação de apoio e textos de referência 
 
2. Contextualização histórica e filosófica do problema da definição de arte (1 hora síncrona) 
- Estética ou filosofia da arte?   
- Distinguir os problemas da definição, da interpretação, da avaliação e do valor da arte 
 
3. Tipos de definições e modos de as classificar (1 hora síncrona) 
- Definições essencialistas e definições não-essencialistas da arte 
- Definições funcionalistas e definições procedimentalistas da arte 
- Definições estéticas e definições não-estéticas da arte 
- Definições reais e definições nominais da arte 
 
4. Perspetivas essencialistas tradicionais (2 horas síncronas) 
- A definição representativista (Platão, Aristóteles e Danto) 
- A definição expressivista (Tolstói e Collingwood) 
- A definição formalista (Bell e Fry) 
- Objeções às definições anteriores 
 
5. Perspetiva cética (1 hora síncrona) 
- A indefinibilidade da arte e a arte como conceito aberto (Wittgenstein e Weitz) 
- A diferença entre definir arte e identificar objetos de arte 
- Objeções à perspetiva cética 
 
6. Perspetivas não-essencialistas (2 horas síncronas) 
- A definição institucionalista (Dickie) 
- A definição historicista (Levinson) 
- Objeções às definições anteriores. 
 
7. Alternativa à definição: caraterizar a arte em vez de a definir (30 minutos síncronos) 
- A caraterização naturalista (Dutton) 
- A caraterização histórica (Carroll) 
 
8. Avaliação (1 hora e 30 minutos síncronos) 
- Apresentação e apreciação de trabalhos 
- Avaliação da ação 
 
10 horas de sessões síncronas em plataforma Zoom: (Secções 1 e 2 = 2h) + (Secções 3 e 4 = 3h) + 
(Secções 5 e 6 = 3h) + (Secções 7 e 8 = 2h) 
 
15 horas de sessões assíncronas em plataforma Moodle: (Secção 4 = 5 horas) + (Secção 5 = 3h) + 
(Secção 6 = 5h) + (Secção 7 = 2h)  
 

 Total: 25 horas 

 

6. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO 
Haverá sessões teóricas, sessões práticas e sessões mistas (teórico-práticas). 
Todas as sessões teóricas serão sessões síncronas em plataforma Zoom, que é bastante acessível e 
tecnicamente muito fiável. As sessões teóricas destinam-se a expor a cartografia concetual das 
diferentes abordagens ao conceito de arte e o enquadramento histórico e filosófico de cada proposta 
de definição. 
Algumas sessões síncronas, em plataforma Zoom, terão uma componente teórico-prática. A 



componente prática destas sessões consiste na interpretação em conjunto com os formandos das 
passagens relevantes de textos filosóficos de referência sobre as diferentes propostas de definição. 
Inclui também a análise partilhada de alguns exemplos de obras de arte.   
As sessões práticas serão sessões assíncronas, realizadas com recurso à plataforma Moodle, com a qual 
muitos professores estão já familiarizados. Estas sessões destinam-se à apresentação e partilha dos 
resultados das pesquisas propostas pelo formador e ao esclarecimento das dúvidas que essas pesquisas 
vão levantando aos formandos, encarando a plataforma Moodle como um espaço de reflexão 
conjunta. As pesquisas a realizar são de três tipos: seleção de textos relativos a cada proposta de 
definição, que sejam didaticamente adequados para trabalhar com os seus alunos; seleção de obras de 
arte (pintura, música, cinema, literatura, arquitetura, etc.) que melhor ilustrem as diferentes propostas 
de definição apresentadas; possíveis contraexemplos às definições e aspetos a discutir. 
Os formandos deverão elaborar uma proposta de planificação a aplicar nas suas aulas sobre uma das 
definições discutidas, a qual deverá incluir como recursos a) um curto texto de enquadramento, b) um 
curto texto de referência, c) exemplos de obras de arte ilustrativos, e d) exemplos de obras de arte 
suscetíveis de desafiar a definição em causa.  
O recurso às plataformas Zoom e Moodle é da maior importância para os muitos professores 
espalhados pelo país que se encontram geograficamente afastados dos Centros de Formação onde este 
tipo de oferta formativa, já de si tão escassa, é oferecido. Trata-se de optar pelo meio que melhor se 
ajusta a uma desejável democratização da oferta de formação numa área com implicações diretas no 
desenvolvimento da atividade profissional dos professores da disciplina de Filosofia.    

 

7. CONDIÇÕES DE FREQUÊNCIA DA AÇÃO 
• Obrigatoriedade de frequência de 2/3 das sessões síncronas e a realizar todas as tarefas propostas. 

 

8. FORMA DE AVALIAÇÃO 
Os formandos serão chamados a desenvolver, faseadamente ao longo da formação, um trabalho 
prático de aplicação dos conteúdos abordados, o qual se deverá traduzir na planificação da lecionação 
de uma das propostas de definição de arte discutidas. Os trabalhos são realizados individualmente.  
 
Os formandos serão avaliados numa escala de 1 a 10 valores, de acordo com os seguintes elementos de 
avaliação e respetivas ponderações: 
- participação nas sessões (40%) 
- trabalho individual solicitado (60%)  
 
e de acordo com os critérios previamente estabelecidos, conforme indicado na Carta Circular CCPFC – 
3/2007 – Setembro 2007, com a menção qualitativa de: 
- 1 a 4,9  valores – Insuficiente; 
- 5 a 6,4 valores – Regular; 
- 6,5 a 7,9 valores – Bom; 
- 8 a 8,9 valores – Muito Bom; 
- 9 a 10 valores -  Excelente. 
 
* A Ação será avaliada: 
a) pelos formandos: resposta a um inquérito elaborado para o efeito; 
b) pelo formador: resposta a um inquérito elaborado para o efeito; 
c) pelo Centro de Formação: elaboração de um relatório global de avaliação com base nos 
instrumentos avaliativos utilizados por formandos e formador. 

 

9. LISTA DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Almeida, Aires e Murcho, Desidério, (2014), Janelas Para a Filosofia, Lisboa, Gradiva. (Cap. 4) 

Bell, Clive, (1949), Arte, Lisboa, Texto & Grafia, 2009 (Cap. 1) 

Carroll, Noël, (1999), Filosofia da Arte, Lisboa, Texto & Grafia, 2010. (Caps. I, II, III e V) 

D’Orey, Carmo, org. (2007), O que é a Arte? A perspetiva Analítica, Lisboa, Dinalivro. 



Dutton, Denis, (2009), Arte e Instinto, Lisboa, Temas e Debates, 2010. (Cap. 3) 

Galvão, Pedro, org. (2013), Filosofia: Uma Introdução por Disciplinas, Lisboa, Edições 70. (Cap. 11) 

Moura, Vítor, org. (2009), Arte em Teoria: Uma Antologia de Estética, V. N. de Famalicão, Editora 

Húmus 

Tolstói, Lev, (1898), O Que é a Arte?, Lisboa, Gradiva, 2013. 

Warburton, Nigel, (2003), O Que é a Arte?. Lisboa, Bizâncio, 2007 

 
Data: 05.01.2017 
Assinatura: 
Aires Almeida 
 


