
PRESS RELEASE EDITORIAL  

Título A Desumanização da Arte 

Autor José Ortega y Gasset 

Editora Nova Vega 

Colecção Passagens  Prefácio Luís de Sousa Rebelo 
 

Maria Filomena Molder 

Género Ensaio   
  
  
  
  

Edição 5.ª edição 

Páginas 136  Data 12-06-2018 

Ilustrações Não tem  Preço 12,00 € + IVA (12,72 €) 

Formato 11 x 19 cm  ISBN 978-989-750-073-2 

Acabamento brochado  EAN 9789897500732 

   
 

 

 
 Sobre o livro 

Esta obra constitui um documento essencial da estética 
europeia do século XX. O livro de Ortega y Gasset deixa-
se provocar pela enorme mutação artística originada 
pelos movimentos modernistas dos anos 20. Dedicado à 
estética, renovando neste domínio a estética e a história 
da arte pós-romântica, tem implicações bem mais vas-
tas: é um momento essencial do projecto filosófico de 
Ortega, de que um dos elementos mais originais con-
siste na procura e fundamentação do «Sentimento esté-
tico da vida», que antecipa muitas das tendências do 
pensamento contemporâneo. A presente edição com-
porta um prefácio de Maria Filomena Molder, filósofa e 
professora catedrática de Estética, que interpreta o pro-
jecto de Ortega à luz de novas concepções filosóficas e 
estéticas e é fundamental para a compreensão do pen-
samento desse grande filósofo e humanista espanhol. 

 

Sobre o autor 

José Ortega y Gasset (09/05/1883 – 18/10/1955) foi o 
filósofo espanhol mais proeminente do século XX, tendo 
exercido uma enorme influência na cultura ibérica e 
europeia. Fortemente marcado pela fenomenologia 
alemã, a sua obra desdobra-se numa série de frentes 
intelectuais, dando conta da capacidade de intervenção 
de Ortega, que se expressa no jornalismo, na edição,    
de que a famosa Revista del Occidente é o cume. A 
multiplicidade dos interesses de Ortega assenta na tem-
tativa de fundar o racionalismo na vida, de que depen-
dem os princípios de «uma alegre aceitação do real» ou 
«o imperativo de uma vida plural». Daí a importância da 
sua análise da política, de que se destaca o influen-
tíssimo livro La Rebelión de las Masas, ou da estética 
onde A Desumanização da Arte ocupa um importante 
lugar. Perseguido político, Ortega foi obrigado a viver por 
longos períodos no estrangeiro, tendo passado alguns 
anos em Lisboa, onde escreveu La Idea del Teatro. 
Senhor de uma escrita límpida e clássica, são de 
salientar as seguintes obras: Qué es Filosofia?, Historia 
como Sistema, Meditaciones del Quijote, Em Torno a 
Galileo, El Hombre y la Gente. 

 

Destaques 

• Reflexão sobre a estética europeia do século XX; 

• Livro essencial para um melhor conhecimento do projecto filosó-

fico de Ortega y Gasset. 
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