
 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU em: ARTE E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

Unidades curriculares: 

 

1. O processo criativo na ciência e na arte 

Conceituação teórica e aplicação prática cotidiana do processo criativo e da experiência estética na ciência e na 

arte, advindas da filosofia, psicologia e neurociências. Os exemplos do Design Thinking e do Método P.E.R.A. de 

desenvolvimento criativo. Vivência das etapas do processo criativo a partir de experiências perceptivas da 

realidade corporal - sinestésica, plástica e de movimento. 

 

2. Experiência estética no processo criativo 

Sensibilização para a contemplação e apreensão dos significados e sentidos implícitos nos elementos naturais 

(visíveis, perceptíveis e invisíveis) e naqueles construídos pelo homem, incluindo os da arte e da comunicação 

visual. Com base em metodologia que conjuga técnicas orientais e ocidentais, atividades práticas de experiências 

estéticas vivenciais em diversas formas expressivas: expressão corporal, jogos dramáticos, desenho, pintura, 

modelagem, cerâmica, criação plástica tridimensional e música. 

 

3. Arte e ancestralidade 

Reflexões sobre o processo criativo em arte e uma perspectiva  de diálogo entre a ancestralidade e a 

emergência do novo, exercitando alternativas de mediação social em comunidades, questões míticas e 

cosmogonias de criação e interação com a natureza e o fazer social. Compreender os elementos 

constitutivos de concepções orientais (ancestrais) de Arte e seus possíveis diálogos com as 

concepções ocidentais (contemporâneas). 

 

4. História da arte e do desenvolvimento humano na cultura oriental 

Estudo das manifestações artísticas mais representativas dos povos orientais como a indiana, a chinesa e a 

japonesa, ao longo do desenvolvimento dessas culturas, estimulando o olhar sobre as suas singularidades e a 

reflexão sobre a função da arte integrada às práticas e vivências do cotidiano. 

 

5. História da arte e do desenvolvimento humano na cultura ocidental 

Abordagem pontual diacrônica na leitura de obras exemplares dos diferentes períodos da história da arte na 

cultura ocidental, com enfoque nas características da cultura de cada época, nos aspectos marcantes do 

desenvolvimento humano, implicações éticas e estéticas e possíveis relações com o pensamento de Mokiti 

Okada. 

 

6. Finalidade da arte e a leitura da obra a partir de Mokiti Okada 

Os níveis de significação na obra de arte e a sua finalidade no decorrer da história do pensamento ocidental. 

Identificação do papel da arte no pensamento oriental a partir da interpretação de Mokiti Okada. Finalidade da 

arte e autonomia da obra no pensamento contemporâneo. A missão da arte segundo Quintás e sua relação com a 

concepção de Mokiti Okada. 

 

7. O caminho da arte da cerâmica: do oriente ao ocidente 

Evolução da arte da cerâmica no oriente e no ocidente, percepção e contemplação de uma peça 

cerâmica. Experiência estética a partir da intuição sobre os elementos constitutivos da cerâmica: terra, 

água, ar e fogo. A análise do processo criativo nas diferentes etapas de produção cerâmica, a partir de 

reflexões e da experiência individual a respeito das relações da arte cerâmica com a espiritualidade nos 

contextos culturais do oriente e do ocidente.  

 

8. O caminho da arte do som: do oriente ao ocidente 

Busca de compreensão e análise do som através da historia da arte e da música partindo-se do pressuposto que o 

som é impalpável e invisível e este se torna o elo comunicante com o mundo material com o espiritual e invisível 

por este motivo seu uso é mágico em todas as culturas. Construção das relações e correlações do som entre o 

mundo modal das culturas orientais e o tonal das culturas ocidentais.   

 

 

 

 



9. Contemplação da natureza no caminho da arte no Japão 

A estética, a ética e a espiritualidade implícitas nas artes do Butsudo, o caminho de Buda, na concepção japonesa. 

Compreensão da cultura e da arte tradicional do Japão, a partir do conceito do ideograma “Do” (caminho). O 

papel da contemplação da natureza nas artes do zen-budismo, com participação do Chado, o caminho da 

cerimônia do chá e do Kodo, a arte da fragrância. A experiência do essencial no teatro Nô e o aprimoramento por 

meio do Kendo e do Kado, o caminho da Ikebana, arte da vivificação floral. 

 

10. O processo criativo como caminho do meio 

Fundamentos teóricos do processo criativo, suas etapas e técnicas contemplativas, segundo a psicologia da 

criatividade, assim como das características da pessoa criativa nos domínios emotivo e cognitivo e suas 

correspondências com os ensinamentos de Mokiti Okada. Análise dos resultados de sua aplicação no campo 

profissional ou no cotidiano.  

 

Metodologia do Trabalho Científico - em EaD 

Discussão sobre os principais tópicos da metodologia do trabalho científico pela construção do conhecimento, 

especificidades do campo da arte e da educação, com delimitação temática da pesquisa e do marco teórico. 

Normatização pela ABNT, para a realização do trabalho de conclusão de curso. 

 

         Expedições culturais 

Atividades de caráter complementar aos conteúdos teóricos abordados em aula e a experienciação prática e ao 

mesmo tempo significativa deste conhecimento, adquirindo um conhecimento vivo como nos indica Mokiti 

Okada. Ampliando o processo de ensino aprendizagem onde o aluno pode se tornar protagonista da aquisição de 

novos conhecimentos e a reflexão que se desdobra deste processo. Ação de aprendizado mútuo e coletivo 

permitindo um maior desenvolvimento da percepção e da criatividade. 

 


