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1. Descrição e ementa da disciplina:
tema: Fundamentos da percepção digital: Sinestesia, percepção,
cultura e cognição
No contexto da cultura contemporânea, o conceito de sinestesia
parece ter adquirido um estatuto peculiar, sendo invocado num sem
número de trabalhos acadêmicos, que vão desde relações estéticas
restritas a áreas específicas da criação artística -- a música ou a
literatura, por exemplo --, aos estudos sobre a cultura digital e
hipermídia, e finalmente os estudos sobre a consciência. Tendo em
conta os vínculos entre percepção e sentido, entre percepção e
linguagem, e tomando a sinestesias como fenômeno perceptivo
singular, a disciplina vai examinar um conjunto de textos que cobre
desde a fenomenologia da sinestesia — os relatos dos sinestetas,
como em Duffy (2001) —, até os trabalhos classicos de Marks (1978)
na psicologia, os textos referência de Cytowic (1989, 1993), até dos
neuroscientistas (Baron-Cohen e Harrison, 1997; Ramachandran e
Hubbard), passando pelos artistas (Messiaen, Steen, Fischinger,
Wilfred e outros) e filósofos (Merleau-Ponty, 1994). Colocada no
contexto do debate das ciências cognitivas, a discussão da sinestesia
assume dimensão renovada, com consequencias, como notaram
Simon Baron-Cohen e John Harrison (1997) em diversas áreas,
inclusive nos estudos contemporâneos de filosofia da mente. O curso
é oportunidade de passar em revista seleção de uma ampla
bibliografia recolhida ao longo de uma década, tendo como base as
relações entre percepção, sentido e cultura digital tal qual formuladas
em nossos trabalhos mais recentes.
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2. Detalhamento da ementa da disciplina em unidades de conteúdo
Aula 01:
Apresentação do programa: percepção e sentido
Aula 02:
cultura digital e sinestesia
Aula 03:
Sinestesia e experiência: fenomenologia e sentido
Aula 04:
Sinestesia e psicologia: Marks e as dimensões comuns da percepção
Aula 5
Gestalt, Marks, Ramachandran, Hubard: Sinestesia, percepção e
linguagem
Aula 06:
A experiência da arte I -- poéticas low tech
Aula 07:
A experiência da arte II -- poéticas contemporâneas
Aula 08:
Sinestesia e consciência: Cyowic e os novos modelos da consciência.
Aula 09:
Neurosciência: diversos modelos localizacionistas
Aula 10:
Sinestesia e cultura: oralidade, livro, sinestesia.
Aula 11:
Infocognição, tecnoestése: as interfaces digitais e questão e
hiperestesia
Aula 12:
Sinestesia e filosofia da mente
Aula 13:
Sinestesia e cognição: consequências do modelo biológico para uma
teoria interdisciplinar da sinestesia
Aula 14:
Apresentação de seminário
Aula 15:
Apresentação de seminários
Aula 16:
Apresentação de seminários
Aula 17:
Conclusão do curso e síntese das discussões conduzidas.
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4. Avaliação
A avaliação levará em conta apresentação de seminário, participação
em aula e trabalho escrito sobre tema discutido no curso.

