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Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0

EMENTA (Unidade Didática) 
 
A relação entre o campo da estética e a psicologia. O estudo das reações estéticas. A 
psicologia e a arte.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

A presente disciplina teórica será ofertada durante período especial devido à pandemia
do COVID-19 e considerando a Res. 65/20 do CEPE. Atividades semanais assíncronas
e síncronas serão propostas a seguir.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) *

Unidade I: Conceitos da estética marxista
- Fonte e natureza do estético
- Diferenciação entre o campo da estética e a arte
- Hostilidade entre arte e modo de produção capitalista
- A teoria do reflexo e a defesa do realismo
- O particular como categoria estética
- A situação estética

Unidade II: Elementos para análise da situação estética em Vigotski
- Elementos para uma educação estética
- Desenvolvimento da imaginação e o processo criativo
- Arte e vida social: a arte como técnica social do sentimento
- Catarse artística em Vigotski e Lukács

OBJETIVO GERAL

Compreender os conceitos básicos da teorização sobre arte em autores do campo da
estética  marxista.  Analisar  a  proposta  uma psicologia  da  arte  em Lev Semionovich
Vigotski. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Compreender a arte como parte do processo de humanização.
Analisar as funções sociais da arte e sua relação com o cotidiano e a ciência.
Discutir a hostilidade entre arte e o modo capitalista de produção.
Retomar aspectos do desenvolvimento da imaginação e do trabalho criativo na obra de 
Vigotski.
Apresentar a concepção de arte como técnica social do sentimento em L. S. Vigotski.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas síncronas (com duas horas semanais),
iniciando em 04 de novembro de 2020 e finalizando em 24 de março de 2021 (com
período de recesso de 21 de dezembro de 2020 a 19/01 de 2021 e de 15/02/2021 a
20/02/2021). Das 30 horas da disciplina, 26 serão compostas por aulas síncronas e 4
horas serão compostas por atividades assíncrona, tendo por base vídeos e podcasts
disponíveis online.
O detalhamento da distribuição das aulas está no cronograma anexo.

As aulas síncronas ocorrerão nas quartas-feiras das 15:30 às 17:30h.

a) sistema de comunicação: será disponibilizado um email específico para contato
com o docente.
As atividades assíncronas orientadas e as atividades para controle de frequência
deverão ser enviadas semanalmente para esse email, nos prazos combinados.
As atividades síncronas ocorrerão pela plataforma Teams ou Zoom.
Quando  o  estudante  não  conseguir  acessar  a  atividade  síncrona,  um  email
relatando o problema deve ser enviado ao docente em até 24 horas para que as
atividades e conteúdo lhe seja repassado.
Os textos serão disponibilizados em formato digital por pasta do Google Drive ou
indicados os links de acesso. 

b) modelo de tutoria: O docente conduzirá as atividades síncronas de exposição e
debate. O docente estará disponível por um tempo combinado ao final de cada
aula  síncrona  para  acompanhamento  e  dúvidas  dos  estudantes.  O
acompanhamento em qualquer tempo será realizado pelo email indicado.

c) Material  didático  para  as  atividades  de  ensino: Links  para  os  textos  em
formato digital, vídeos, podcasts e orientações das atividades assíncronas serão
disponibilizados na pasta do Google Drive da disciplina.

d) Infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina:
para cursar a disciplina é necessário acesso à plataforma TEAMS ou ZOOM,
email pessoal registrado na UFPR e acesso à internet.

e) Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem
utilizados  pelos  discentes: na  primeira  aula  serão  apresentados  os
procedimentos  adotados  na  disciplina.  Durante  as  primeiras  semanas  esses
procedimentos  serão  relembrados  e  orientações  para  as  atividades  serão
disponibilizadas na pasta virtual da disciplina.

f) Identificação  do  controle  de  frequência  das  atividades:  o  controle  de
frequência será realizado pela entrega semanal de atividade sobre o texto base
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da aula síncrona e sobre os vídeos e podcast das aulas assíncronas.

g) Indicação do número de vagas: 25 vagas.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação consistirá na entrega semanal de algumas questões ou breve comentário
crítico sobre os textos das aulas síncronas ou vídeos e podcast das aulas assíncronas. 
As orientações para a realização de cada uma das atividades estarão na pasta digital
da disciplina.
A entrega da atividade semanal servirá de base para o controle de frequência e para a
composição  da  nota  da  disciplina  (somatória  simples  da  nota  de  cada  atividade),
totalizando 15 atividades curtas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

FREDERICO, C.  A arte no mundo dos homens: o itinerário de Lukács. São Paulo:
Expressão Popular, 2013.

LUKÁCS,  G.  Introdução  a  uma  estética  marxista.  Rio  de  Janeiro:  Civilização
Brasileira, 1978.

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. As ideias estéticas de Marx. São Paulo: Expressão Popular,
2010.  

VIGOTSKI, L. S. Psicologia da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

ALEA, T. G. Dialética do espectador. São Paulo: Summus, 1984.

CICARTE.  Breve  diccionario  marxista  de  estética.  Buenos  Aires:  Ediciones
DIALECTICA, 1989.

FREDERICO, C. Marx, Lukács: a arte na perspectiva ontológica. Natal: Edufrn, 2005.

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. Cuestiones estéticas y artísticas contemporáneas. Cidade
do México: 1996. 

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A.  Convite à estética.  Rio de Janeiro:  Civilização Brasileira,
1999.

TEPLOV,  R.  M.  Aspectos  psicológicos  da  educação  artística.  In:  LURIA  et  al.
Psicologia e pedagogia II. Lisboa: Editorial estampa, 1991. p. 123-153.

TERTULIAN,  N.  Georg  Lukács:  etapas  de  seu  pensamento  estético.  São  Paulo:
UNESP, 2008.

VIGOTSKI, L. S. Psicologia pedagógica. Porto Alegre: Artmed, 2003
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VIGOTSKI, L. S.  Imaginação e criação na infância. São Paulo: Expressão Popular,
2018.

Professor da Disciplina: Vitor Marcel Schühli

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): schuhli@ufpr.br / vitorschuhli@yahoo.com.br
Assinatura: __________________________________________

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  Profa. Dra. Elaine Cristina Schmitt Ragnini 
Assinatura: __________________________________________

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância.

CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA:

Aula 1 (04/11) - Apresentação do programa, da estrutura da disciplina, das formas de
avaliação e controle de presença, combinar as formas de comunicação.
Alguns elementos históricos do distanciamento entre arte e grande público.

Aula 2 (11/11) – Apontamentos de Marx e Engels sobre a fonte e a natureza do estético.

Aula 3 (18/11) – Origem e natureza da relação estética em Adolfo Sánchez Vázquez.
Diferenciação entre o campo da estética e a arte.

Aula 4 (25/11) - A hostilidade entre a arte e o modo capitalista de produção.

Aula 5 (02/12) – A concepção de arte em Lukács: o projeto da estética e a defesa do
realismo

Aula 6 (09/12) – A concepção de arte em Lukács: a teoria do reflexo

Aula 7 (16/12) – A concepção de arte em Lukács: Relações entre arte, vida cotidiana e
ciência: o particular como categoria estética. 

17/12 a 17/01 – RECESSO

Aula  8  (20/01) –  ASSÍNCRONA –  retomada  das  concepções  Lukacsianas.  Atividade
orientada.

Aula 9 (27/01) – ASSÍNCRONA – atividade orientada com base em vídeo e podcast.

mailto:schuhli@ufpr.br
mailto:vitorschuhli@yahoo.com.br
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Aula  10  (03/02) –  A  relação  sujeito-objeto  em  Adolfo  Sánchez  Vázquez:  a  situação
estética.

Aula 11 (10/02) – A educação estética em Vigotski e Teplov

15/02 a 21/02 – RECESSO

Aula 12 (24/02) – Desenvolvimento da imaginação e processo criativo em Vigotski

Aula 13 (03/03) – Arte e vida social em Vigotski: a arte como técnica social do sentimento

Aula 14 (10/03) – Arte como catarse em Vigotski

Aula 15 (17/03) – A catarse artística em Lukács: a arte como autoconsciência e memória
da humanidade. Fechamento da disciplina.

22/03 a 26/03 – Período de exame final e lançamento de notas.
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