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I. IDENTIFICAÇÃO 
Curso: Psicologia  Semestre: 2018.2 Turma: Optativa 

Disciplina: PSI 5160 - Psicologia e Arte Horas/aula semanais: 4 Horário: 513304 
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II. EMENTA 
Arte e estética. Psicologia e Arte. Relações arte e vida. O/a expectador e a obra de 
arte. Pesquisas e intervenções psicológicas no diálogo com linguagens artísticas em 
diferentes contextos e condições.  
 
III. TEMAS DE ESTUDO 
A disciplina será desenvolvida com foco no tripé arte, estética e psicologia. Além de 
estudos e problematizações sobre esses campos, será investido na experiência 
artístico-estética dos/as alunos/as, no diálogo com artistas, críticos de arte e 
psicólogos/as que assumem a arte como mediadora de suas práticas profissionais. As 
unidades temáticas a serem trabalhadas serão: 
 
1) Arte, estética e experiência estética; 

2) Arte e vida 

3) O/a expectador/a e a obra de arte; 

3) Psicologia e arte: diálogos. 

 
IV. OBJETIVOS 
1. Compreender as semelhanças e diferenças entre os conceitos de arte, estética e 
experiência estética; 

2. Problematizar as relações entre arte e vida; 
3. Possibilitar e refletir sobre a condição de expectador/a de arte e seus possíveis 
efeitos; 
4. Analisar os discursos de artistas e críticos de arte sobre arte e as relações arte e 
vida; 

          



 

 

5. Analisar pesquisas e intervenções psicológicas que trabalham com arte em 
diferentes contextos e condições. 

  

V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA 
 

AULA DATA Atividades/temas de estudo Materiais de referência 

1 02/08 Apresentação do plano de ensino; curso 
cinema e experiência estética 

Xavier, I. (1988). Cinema: 
revelação e engano. O olhar, 11, 
367-383. 

2 09/08 Arte Brasileira Hoje Texto 1 
Apresentação de artistas (duplas) 

3 16/08 Conversa com curadora de arte Escrita 1: encontro com a arte 
contemporânea brasileira (entrega 
23/08) 

4 23/08 Estética Texto 2 

5 30/08 Conversa com psicóloga/oficina Textos 9 a 12 (escolher) 

6 06/09 Experiência estética Texto 3 e 4 

7 13/09 Arte e vida 1 Texto 5 

8 20/09 Semana da Psicologia  

9 27/09 Conversa com psicóloga/oficina Textos 9 a 12 (escolher) 

10 04/10 Arte e vida 2  Texto 6 

11 11/10 Conversa com psicóloga/oficina Textos 9 a 12 (escolher) 
(Escrita 2: data de entrega: 18/10) 

12 18/10 SEPEX  

13 25/10 O expectador/a e a obra de arte Texto 7 

14 01/11 Visita a espaços expositivos (Escrita 3: data de entrega: 22/11) 

15 08/11 Arte e vida 3 Texto 8  

16 15/11 Conversa com artista  

17 22/11 Fechamento da disciplina – Psicologia e arte  

18 29/11 Nova avaliação  

 
VI.MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO 
a) Leitura e discussão de textos; 
b) Aulas expositivas - dialogadas;  
c) Oficinas estéticas; 
d) Visitas a exposições de arte; 
e) Conversas com artistas, críticos de arte e psicólogos/as que assumem a arte como 
mediadora de suas práticas profissionais; 
f) Elaboração de trabalhos escritos – narrativas das experiências estéticas; 
g) Elaboração e apresentação de trabalho com recursos estético-artísticos. 
 

VII.AVALIAÇÃO 
Serão duas as formas de avaliação:  
a) apresentação, em duplas, de artes/artistas contemporâneos brasileiros no dia 
09/08;  
b) produção de 3 narrativas das experiências estéticas possibilitadas/promovidas na 
disciplina: 1) encontro com a arte contemporânea brasileira (data de entrega: 23/08); 



 

 

2) psicologia e arte, conversa com psicólogos/as (data de entrega: 18/10); 3) visita a 
espaços expositivos (data de entrega: 22/11) . A narrativa é em primeira pessoa, 
baseada na experiência de cada aluno/a em diálogo com os textos indicados para 
leitura. Cada narrativa deverá ter no máximo 3 páginas, em espaço 1,5 ou duplo.  
 
A atribuição de notas para a avaliação 2 (b) (narrativas escritas) levará em conta os 
seguintes critérios: 
a) Qualidade da escrita das narrativas; 
b) Problematização da experiência a partir do diálogo com ao menos um dos textos 
trabalhados na unidade de ensino (para cada narrativa, é necessário o diálogo com um 
texto diferente); 
c) Evidências de implicação com a atividade; 
d) Pontualidade na entrega das narrativas. Em caso de atraso, serão descontados 
pontos, progressivamente. 
 
A nota final (NF) será o resultado da média aritmética das 4 atividades avaliativas. Para 
fins de arredondamento de notas, será considerado o compromisso do aluno com as 
aulas, com as leituras indicadas, as atividades e discussões coletivas, bem como a 
qualidade da conversa com as pessoas convidadas.  
 
OBSERVAÇÕES:  
1) Sobre o andamento das aulas: 

a) Manter os celulares desligados e usar criteriosamente equipamentos 
eletrônicos; 

b) Participar no processo de aprendizagem (ouvindo, debatendo, sugerindo, 
formulando perguntas aos/às convidados/as, instigando reflexões com base nos 
textos e aulas); 

c) Ler com antecedência e trazer os textos recomendados para consulta em sala. 
 
VIII. NOVA AVALIAÇÃO   
Conforme previsto no Artigo 70, parágrafo 2º da Resolução 017/CUn/97 (Regulamento 
dos Cursos de Graduação da UFSC), terá direito a uma nova avaliação, ao final do 
semestre, o aluno com frequência suficiente (FS) e média das avaliações do semestre 
entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco). A nota final, neste caso, será o resultado da 
média aritmética entre a média das avaliações do semestre e a nota obtida pelo aluno 
nessa nova avaliação, conforme previsto no Artigo 71, parágrafo 3º da citada 
Resolução.                                                         
      
IX. REFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS 
VIGOTSKI, Lev S. Psicologia da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
FARIAS, Agnaldo. Arte Brasileira Hoje. São Paulo: Publifolha, 2002. 
LARROSA BONDÍA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Rev. 
Bras. Educ., Abr 2002, no.19, p.20-28.  
SILVA, André Luiz Picolli da; VIANA, Terezinha de Camargo. Caracterização da Produção 
Brasileira em Artigos Científicos sobre Arte e Psicologia (2004-2014). Psico-USF, Abr 
2017, vol.22, no.1, p.109-120.  
 



 

 

X.  REFERÊNCIAS – Indicação de Leituras de acordo com o Cronograma  
 
 
Arte e estética  
1) FARIAS, Agnaldo. Arte Brasileira Hoje. São Paulo: Publifolha, 2002. 
Complementar: HIRIART, Hugo. ¿Que es el arte? Una definición. Em: (In)Disciplinas: 
estética e história del arte ne el cruce de los discursos. Anais do XXII Coloquio 
Internacional de Historia del Arte, Universidad Autónoma de México, 1999, p.123-128. 
2) SOBRAL, Adail. A estética em Bakhtin (literatura, poética e estética). Em: Luciane de 
Paula, Grenissa Stafuzza (org.) Círculo de Bakhtin: teoria inclassificável.Vol.1. 
Campinas/SP: Mercado das Letras, 2010, p.53-88. 
 
Experiência estética 
3) PEREIRA, Marcos V. O limiar da experiência estética: contribuições para pensar um 
percurso de subjetivação. Pro-Posições, Abr 2012, vol.23, no.1, p.183-198.  
4) LARROSA BONDÍA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Rev. 
Bras. Educ., Abr 2002, no.19, p.20-28.  
 
Arte e Vida 1 
5) VIGOTSKI, Lev S. Psicologia da arte.  São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
 
Arte e Vida 2 
6) VOLOSHÍNOV, V.N. A palavra na vida e a palavra na poesia: introdução ao problema 
da poética sociológica. Em: A construção da enunciação e outros ensaios. São Carlos: 
Pedro & João Editores, 2013 (p.71-100). 
Complementar: Reis, Alice C. e Zanella, Andréa V. Arte e vida, vida e(em) arte: 
entrelaçamentos a partir de Vygotsky e Bakhtin. Psicologia Argumento (PUCPR. 
Online), v. 32, p. 97-107, 2014. 
 
O/a expectador/a e a obra de arte 
7) RANCIÈRE, Jacques. O espectador emancipado. Revista Urdimento, n.15, 
outubro/2010, disponível 
em:http://www.ceart.udesc.br/ppgt/urdimento/2011/Urdimento%2015.pdf 
 
Arte e Vida 3 
8) SANT'ANNA, Sabrina Marques Parracho; MARCONDES, Guilherme; MIRANDA, Ana 
Carolina Freire Accorsi. ARTE E POLÍTICA: A CONSOLIDAÇÃO DA ARTE COMO AGENTE 
NA ESFERA PÚBLICA. Sociol. Antropol.,  Rio de Janeiro ,  v. 7, n. 3, p. 825-
849,  Sept.  2017 . Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2238-
38752017000300825&lng=en&nrm=iso. 
 
Arte e Psicologia: diálogos 
9) SILVA, André Luiz Picolli da; VIANA, Terezinha de Camargo. Caracterização da 
Produção Brasileira em Artigos Científicos sobre Arte e Psicologia (2004-2014). Psico-
USF, Abr 2017, vol.22, no.1, p.109-120.  

http://www.ceart.udesc.br/ppgt/urdimento/2011/Urdimento%2015.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2238-38752017000300825&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2238-38752017000300825&lng=en&nrm=iso


 

 

10) ANDRIOLO, Arley. A "psicologia da arte" no olhar de Osório Cesar: leituras e 
escritos. Psicol. cienc. prof., Dez 2003, vol.23, no.4, p.74-81. 
11) COSTA, Luis Artur; ZANELLA, Andréa Vieira; FONSECA, Tania Mara Galli. Psicologia 
social e arte: contribuições da revista Psicologia & Sociedade ao campo social. Psicol. 
Soc., Dez 2016, vol.28, no.3, p.604-615. 
12) WEDEKIN, Luana M. Kandinsky Pesquisador da Psicologia e da Arte. Trivium (Rio de 
Janeiro. Online), v. 8, p. 74-85, 2016. 
 
Referências Outras 
ANDRÉ, Carminda Mendes. Arte, Biopolítica e Resistência. Rev. Bras. Estud. Presença, 
Dez 2011, vol.1, no.2, p.426-442. 

BRITO, Renan De Vita Alves de; ZANELLA, Andréa Vieira. Formação ética, estética e 
política em oficinas com jovens: tensões, transgressões e inquietações na pesquisa-
intervenção. Bakhtiniana, Rev. Estud. Discurso, Abr 2017, vol.12, no.1, p.42-64 

FAVARETTO, Celso F. Deslocamentos: entre a arte e a vida. ARS (São Paulo), 2011, 
vol.9, no.18, p.94-109. 

FRANCESCHINI, Erica; FONSECA, Tania Mara Galli. Arte e loucura como limiar para 
outra história. Psicol. USP, Abr 2017, vol.28, no.1, p.14-22. 

MAHEIRIE, Kátia et al. Imaginação e processos de criação na perspectiva histórico-
cultural: análise de uma experiência. Estud. psicol. (Campinas), Mar 2015, vol.32, no.1, 
p.49-61. 

REIS, Alice Casanova dos. Arteterapia: a arte como instrumento no trabalho do 
Psicólogo. Psicol. cienc. prof., Mar 2014, vol.34, no.1, p.142-157. 

ROLNIK, Suely. Despachos no museu: sabe-se lá o que vai acontecer. São Paulo: 
Perspec., Jul 2001, vol.15, no.3, p.03-09. 

SCHLINDWEIN, Luciane Maria. As marcas da arte e da imaginação para uma formação 
humana sensível. Cad. CEDES, Dez 2015, vol.35, no.spe, p.419-433. 

SILVA, Silvia Maria Cintra da. Algumas reflexões sobre a arte e a formação do 
psicólogo. Psicol. cienc. prof., Dez 2004, vol.24, no.4, p.100-111. 

SILVA, Silvia Maria Cintra da et al. Estágio em psicologia escolar e arte: contribuições 
para a formação do Psicólogo. Psicol. cienc. prof., 2013, vol.33, no.4, p.1014-1027.  

STUBS, Roberta et al. Corpos, subjetivações estéticas e arte e feminismos: passagens 
na pesquisa em Psicologia. Fractal, Rev. Psicol., Dez 2015, vol.27, no.3, p.211-218.  

THOMAZONI, Andresa Ribeiro and Fonseca, Tania Mara Galli. Obra de arte como 
território de existência. Fractal, Rev. Psicol., Dez 2011, vol.23, no.3, p.523-534 

VASCONCELLOS, Erika Antunes; GIGLIO, Joel Sales. Introdução da arte na 
psicoterapia: enfoque clínico e hospitalar. Estud. psicol. (Campinas), Set 2007, vol.24, 
no.3, p.375-383.  

ZANELLA, Andréa Vieira, BALBINOT, Gabriela; PEREIRA, Renata S. Re-criar a (na) renda 
de bilro: analisando a nova trama tecida. Psicol. Reflex. Crit., 2000, vol.13, no.3, p.539-
547.  

ZANETTI, Fernando Luiz. O encontro da arte com a educação: o papel do saber 
psicológico. Educ. rev., 2018, vol.34. 

ZANELLA, Andréa Vieira. “Pode até ser flor se flor parece a quem o diga”: Reflexões 
sobre educação estética e o processo de constituição do sujeito In: DA ROS, A.V. 
MAHEIRIE, K. ZANELLA, A.V. Relações estéticas, atividade criadora e imaginação: 



 

 

sujeitos e/em experiência. Florianópolis: Editora da UFSC: NUP/CED/UFSC, 2006, p. 33-
47. 

 

XI. HORÁRIO DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS 
Quintas-feiras, das 16h30 às 17h30 na sala 11A. Outras possibilidades de horário 
deverão ser agendadas diretamente com a professora e a estagiária de docência. 


