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Objectivos

A disciplina debruça-se sobre as relações entre arte, cultura, psicologia e
desenvolvimento humano, dando, nesse âmbito, particular relevo às
relações entre a psicologia e a dança. Estudo de teorias psicológicas que se
debruçam sobre a psicogénese dos processos expressivos e comunicativos,
e da sua contribuição para o entendimento da dimensão psicológica da arte
- e da dança em particular -, e fundamentação e definição dos vários campos
de aplicação da psicologia arte e à dança.

- Enquadramento bio-psico-cultural dos fenómenos da arte/dança.
- Arte/dança e desenvolvimento humano.
O papel da experiência corporal e dos processos não verbais na génese da
vida psíquica e da comunicação humana.Desenvolvimento
psicológico/psicogénese do comportamento expressivo/artístico: percepção,
representação, e abstracção; evolução da percepção do tempo, espaço,
forma/cor e ritmo; corpo e movimento; comunicação não-verbal,
Conteúdos
comunicação simbólica, jogo e linguagem.
Programáticos em
- Psicologia da arte e da dança
Syllabus
Principais contributos teórico-conceptuais e metodológicos em psicologia
para o estudo da arte/dança. Processos comunicativo-perceptivos,
comportamentais, cognitivos e psicodinâmicos associados ao estudo da
atividade criativa, análise das obras, e prática da dança. Psicologia da
receção e da apreciação em arte/dança. Psicossociologia do gosto e do
julgamento estético.
- Psicologia e investigação em arte/dança

Avaliação

Contínua (frequências semestrais, visitas de estudo, trabalho de campo)
Exposição escrita e oral de um tema na aula (facultativo)
Ou
Exame final
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