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Objetivos:
Analisar a relação entre diferentes modos de conhecimento; discutir criticamente sobre a
relação entre processos imaginativos e o tema do ensino/ aprendizado das ciências e;
desenvolver as habilidades do estudante para a escrita a produção acadêmica.
Ementa: O curso explorará a relação de complementariedade entre diferentes modos de
conhecimento. A relação entre arte e ciência como caminhos complementares da criação do
conhecimento tem sido explorado, por exemplo, em alguns museus de ciência. Processos
psicológicos como a imaginação, intuição, “ah ah experience”, abdução, semiose afetiva;
conceitos filosóficos como estética, injustice epistêmica e os métodos artísticos podem tem
um papel relevante no trabalho da ciência e no ensino-aprendizagem da ciência. Conceitos
como, por exemplo, “beleza” ou “elegância” são muito relevantes na elaboração de teorias.
Por outro lado, como assinalado por John Dewey, a estética pode fundamentar o aprendizado
de conceitos da ciência pela “paixão” pela ciência. Usando como referência cultural
psychology, o curso discutirá a relação entre estética e conhecimento científico e como uma
fomenta a outra através da história e da cultura. Os estudantes tratarão dos tópicos do curso
relacionando-os com os temas dos seus próprios projetos de pesquisa e, ao final, produzirão
a primeira versão de um artigo.
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