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PROGRAMA DE ENSINO 
I. IDENTIFICAÇÃO 
Curso: Psicologia Disciplina:  PSI 5160 – Psicologia e Arte 
Horas/aula semanais: 4 Pré-requisitos: ---- 

 
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. OBJETIVOS  
Ao final da disciplina, o aluno deverá ser capaz de: 
 

 Compreender as semelhanças e diferenças entre os conceitos de arte, estética e experiência 
estética; 

 Problematizar as relações entre arte e vida; 

 Possibilitar e refletir sobre a condição de expectador/a de arte e seus possíveis efeitos; 

 Analisar os discursos de artistas e críticos de arte sobre arte e as relações arte e vida; 

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

 Compreender as semelhanças e diferenças entre os conceitos de arte, estética e experiência 
estética. 

 
IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   
 
 
 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. 
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