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Unidade Curricular/ 

Curricular Unit 

Estética e teologia 

Docente responsável/ 

Responsible academic staff 

João Norton de Matos 

 

Outros docentes/ 

Other academic staff 

 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
 

A estética não é uma via secundária e pouco frequentada da teologia, mas uma via essencial que foi desleixada – escreve 
von Balthasar no início do seu estudo sobre os aspetos estéticos da revelação. Pretende este curso refletir e sensibilizar os 
alunos para a inflexão das tendências racionalista e moralista da teologia que a esvaziam das suas dimensões essenciais 
de beleza e espiritualidade. Da estética teológica, disciplina complexa na linha da teologia da Revelação lecionada no 
semestre precedente, apenas se lerão textos introdutórios. Incidiremos antes sobre a correlação entre a estética, da reflexão 
sobre a experiência sensível, o belo e a arte, e os aspetos culturais da economia da revelação, tais como a espiritualidade, 
a beleza, a arte, a arquitetura e a liturgia. Interessa-nos questionar, a partir do presente, as relações entre autonomia da arte 
e transcendência, estilo artístico e símbolo religioso, arquitetura e espaço litúrgico, poética e liturgia.  
 

 

Learning outcomes of the curricular unit  
 

(1000 caracteres incluindo espaços)  
 
 

 

Conteúdos programáticos 

1. 1.Provocação na fronteira da arte, da espiritualidade e do belo. 2. Declinação da noção de estética, nos territórios partilhados 
com a teologia. 3. Sobre o belo e o sublime. 4.O caso da crise moderna da arte sacra em França. 5. A arte como lugar 
teológico na teologia da cultura de Paul Tillich. 6. Arquitetura, humanismo e transcendência. 7. Arquitetura e espaço litúrgico 
na tradição da Igreja. 8. Poética da liturgia. 

 

Syllabus 

 
 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

A introdução à dimensão estética da teologia e da vida da Igreja não é apenas questão teórica, mas uma verdadeira iniciação 
às possibilidades dos sentidos, da inteligência e das linguagens poéticas e não verbais. Ela é também uma introdução ao 
conhecimento concreto dos movimentos de renovação da arte, da arquitetura e da liturgia cristãs no século XX, e à 
capacidade do discernimento cristão face às dificuldades e possibilidades próprias da sensibilidade estética e espiritual no 
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contexto da sociedade plural e secularizada em que vivemos, e aos desafios que daí se põem à missão da Igreja. Daí que a 
estética teológica apareça apenas como introdução dando lugar a aspetos práticos e pastorais da função estética na Igreja. 
Um forte suporte visual é de grande importância, abrindo um espaço de discernimento e dialogo sobre situações e obras 
concretas. 
 

 

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 
 

(1000 caracteres incluindo espaços) 
 
 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Estética, estética teológica, arte, beleza, arquitetura e liturgia. A cada passo haverá uma breve introdução teórica por parte 
do professor a estes aspetos de uma mesma rede temática. Seguir-se-á um diálogo sobre um texto previamente distribuído. 
Quase Todas as aulas terão um importante complemento de imagens com a função de dar a conhecer aspetos da tradição 
estética e artística do ocidente intimamente ligada à vida da igreja desde os pontos de vista teológico e pastoral. 
A avaliação será feita a partir de uma recensão critica de um texto proposto ou da apresentação e interpretação de uma obra 
de arte desde uma perspetiva espiritual, teológica ou litúrgica.  
 

 

Teaching methodologies (including evaluation) 

(1000 caracteres incluindo espaços) 
 
 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 
  

O apoio de textos e imagens ajudará a criar objetos comuns de referência - autores, factos históricos, obras de arte - numa 
disciplina onde o diálogo e a expressão de pontos de vista tem lugar, mas onde a aceitação duma pluralidade de 
sensibilidades espirituais, pode derrapar no sentido da subjetividade do gosto e da argumentação, do perigo real de um 
relativismo improdutivo.  
 
 

 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
  

(3000 caracteres incluindo espaços) 
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