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1. Descrição e ementa da disciplina  

Tema: Percepção, cognição e cultura tecnológica 

Não há teoria do conhecimento ou modelo cognitivo que possa prescindir de uma teoria 

da percepção. Desde Descartes, para quem a percepção era fonte de ilusões a serem 

corrigidas pela razão, até as teorias contemporâneas da percepção enativa, inúmeros 

filósofos, psicólogos e cientistas trataram a questão da percepção de diferentes formas. 

Hoje, também a IA depende de estratégias de obtenção de informações para gerar 

respostas para diferentes perguntas que lhe são hoje colocadas, e, num contexto de 

IoT, pode-se dizer que também as máquinas e as coisas percebem o mundo de 

diferentes maneiras. Por outro lado, desde as intuições pioneiras de Walter Benjamin, 

e, posteriormente, McLuhan, se entende que as tecnologias criam um ambiente que 

solicita novas formas de atenção e acoplamento, modulando o sensório humano em 

novas e inesperadas formas. 

A disciplina terá, assim, como seu tema principal a percepção, as variadas formas com 

que se procurou compreendê-la, de Descartes ao enativismo contemporâneo, 

procurando desvendar o impacto da cultura digital sobre o sensório. 

 

1° semana  

 Apresentação do curso; 

 

2° semana 

 Percepção, experiência e teoria do conhecimento 

 

3° semana  

A estrutura da experiência; 

 

4° semana 

 Percepção e teoria da mídia; 

 

5° semana  

 Modelos teóricos: fenomenologia e gestalt; 

 

6° semana 

 Percepção e semiótica; 

 

7° semana   

Percepção ecológica; 

 



8° semana   

Enativismo; 

 

9° semana  

Percepção e inteligência artificial: IA e hermenêutica – as pre-estruturas 

conhecimento 

 

10° semana  

Tópicos especiais: percepção e cultura; 

 

11° semana   

Tópicos especiais: percepção, tempo e espaço; 

 

12° semana  

Tópicos especiais: percepção de cor; 

 

13° semana  

Tópicos especiais: percepção e linguagem; 

 

14° semana  

Tópicos especiais: percepção e consciência; 

 

15° semana  

 Inteligência artificial, conhecimento e percepção; 

 

16° semana   

Robótica e percepção; 

 

17° semana   

Encerramento e sínteses conclusivas. 
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4.Avaliação 

Os alunos serão avaliados por três critérios: 

(a) Presença e partipação em aula; 

(b) Apresentação de um seminário; 

(c) Trabalho escrito. 

 

 

 

 


