
 

 

 

Filosofia da mente 

Prof. Dr. Victor Ximenes Marques 

2º. quadrimestre de 2021 

Datas e horários: 2as. feiras das 14h00 às 16h00, 4as. feiras das 14h00 às 16h00 

 

1. OBJETIVOS 

A disciplina “Filosofia da mente” tem como objetivo familiarizar os estudantes com os 

principais problemas e autores da filosofia da mente contemporânea. O curso será ministrado 

a partir de uma perspectiva naturalista, enfatizando o diálogo entre filosofia e ciência natural 

(especialmente a biologia evolutiva, a neurociência e as ciências cognitivas), expondo as 

possibilidades, e problemas, de uma interpretação materialista dos fenômenos mentais. Ao 

final do curso, o aluno deve ser capaz de, refletindo criticamente sobre a diversidade de 

posições encontradas na literatura contemporânea, formular sua própria compreensão global 

sobre os debates correntes e articular um esboço, refletido e informado, de sua solução para 

os problemas discutidos. 

 

 

2. CONTEÚDO 

A história do problema mente-corpo. O desenvolvimento da ciência e as teses materialistas 

sobre a mente. As críticas ao dualismo cartesianos e os desafios à naturalização. Revolução 

cognitiva, Inteligência Artificial e o modelo computacional. Behavorismo, funcionalismo e 

materialismo eliminativista. Evolução e naturalismo biológico. Enativismo e o modelo 

biológico. Evolução cultural e linguagem. Concepção histórico-materialista do fenômeno 

mental. Autores contemporâneos: John Searle, Daniel Dennett, David Chalmers, Patricia 

Churchland, Antonio Damásio, Peter Godfrey-Smith, Francisco Varela, Miguel Nicolelis, 

Sidarta Ribeiro. 

 

 

3. MÉTODO 

Serão realizados dois encontros síncronos durante a semana, nos horários previstos para a 

disciplina em grade, em uma sala do zoom: https://us02web.zoom.us/j/85671029555 



 

 

A presença nos encontros não é obrigatória. Todos serão gravados e ficarão disponíveis 

assincronicamente na seguinte playlist do youtube: 

https://youtube.com/playlist?list=PLLVlUxyV9B8dellx7GpL5v7ALklQdSmcI 

O cronograma detalhado, incluindo textos de apoio e sugestão de materiais em vídeo, pode 

ser encontrado no seguinte link: https://docs.google.com/document/d/1-

l1SX47iYT__I7VQ0E7CZ8lOfCYKbMozJdX5zVThtxo/edit?usp=sharing 

O acompanhamento do curso será feito pelo SIGAA, sem uso de nenhum outro Ambiente 

Virtual de Aprendizado. A comunicação com os alunos acontecerá via SIGAA, por e-mail e pelos 

encontros síncronos (por esses meios, podem ser marcados sessões de atendimentos adicionais aos 

dois encontros síncronos semanais). Não será exigido nenhum outro software específico.  

Os encontros síncronos serão parte aula expositiva, parte debate com os alunos presentes. 

Serão tratados problemas filosóficos e os estudantes serão estimulados a articularem seus próprios 

posicionamentos. Frequentemente, será feito uso de “experimentos mentais”, descrevendo também 

as conclusões dos autores e as críticas mais frequentes na literatura. A turma será instigada a relatar e 

comparar as diferentes intuições entre os estudantes frente a esses experimentos mentais. A 

comparação entre posições divergentes e o debate entre as posições no interior da turma busca 

garantir a cada um a liberdade intelectual (assim como inculcar a curiosidade intelectual) para que o 

aluno faça sua própria pesquisa e formule de maneira informada sua própria conclusão. 

 

 

4. CRONOGRAMA 

 

Semana 1 

Introdução do professor e da disciplina. Esboço de uma visão panorâmica, introdutória, sobre 
o desenvolvimento da filosofia da mente como disciplina especializada.  

 

Semana 2 

 
A filosofia da mente de Aristóteles. O dualismo cartesiano: a questão da imortalidade da alma, 
a separabilidade e independência entre mente e corpo, o desafio da imagem científica de 
mundo e a separação entre sujeito e objeto. 
 

 

Semana 3 



 

 

 
O materialismo. Controvérsias entre dualistas e materialistas na filosofia da mente 
contemporânea. Fisicalismo: definição, estratégias e problemas. 

 

Semana 3 

Os desafios para o materialismo e as dificuldades da naturalização: teleologia, normatividade e 
intencionalidade. Experiência subjetiva e qualia: o que é ser como um morcego; o quarto de 
Mary; zumbis fenomenológicos. 

 

Semana 4 

 
Inteligência - natural e artificial. Máquina de Turing e teste de Turing. A tese 
computacionalista. A inteligência biológica. IA forte e IA “fraca”.  

 

Semana 5 

 
O behaviorismo filosófico de Ryle: o fantasma da máquina e o erro categorial. Funcionalismo. 
Múltipla realizabilidade. Identidade entre cognição e processamento de informação. 

 

Semana 6 

 
A filosofia da mente de John Searle: o experimento do “quarto chinês”, o naturalismo biológico 
e o dualismo de propriedade. A filosofia da mente de Daniel Denett: a mente explicada 
naturalisticamente, a ideia perigosa de Darwin, mágica de verdade. 

 

Semana 7 

A filosofia da mente de David Chalmers: o problema difícil da consciência, a solução 
panpsiquista. A neurofilosofia de Patricia Churchland: o materialismo eliminativista, a 
identidade entre filosofia da mente e neurociências. 

 

Semana 8 

 
A crítica ao cognitivismo de Francisco Varela: autopoiese, biologia da intencionalidade, 
neurofenomenologia e enação. A neurociência filosófica de Antonio Damásio: o cérebro como 
servo do corpo, as emoções e a evolução do Eu cognitivo.  

 

Semana 10 

A filosofia da biologia de Godfrey-Smith: a vida animal e a origem da mente, outras 
consciências. Miguel Nicolelis e o cérebro relativístico: o cérebro humano como o centro do 
nosso universo, e os limites do computacionalismo. 

 



 

 

Semana 11 

 
Enação e Corpos linguísticos: agência sensória-motora e a evolução linguístico-cultural. Uma 
filosofia da mente materialista histórica: materialismo evolutivo e co-evolução biologia-cultura. 

 

Semana 12 

 
Sonho, ciência e consciências com Sidarta Ribeiro. Discussão final e elaboração de sínteses. 
 

5. AVALIAÇÃO 

 

3 atividades obrigatórias: 1. Um texto de apresentação no começo do curso; 2. Um projeto do 

trabalho final, a ser entregue até o dia 22 de março; 3. Um trabalho final (ensaio filosófico 

argumentativo, autoral), a ser entregue até o dia 14 de abril. 

 

6. BIBLIOGRAFIA 

Livros de consulta sugeridos: 

 

Leclerc, André. Uma introdução à filosofia da mente. Editora Appris, 2018. 

Churchland, Paul. Matéria e consciência: Uma introdução contemporânea à filosofia da mente. 

Editora Unesp, 2004. 

 

Sugestões de leitura complementar para cada dia de aula pode ser encontrada no cronograma 

detalhado do curso: 

https://docs.google.com/document/d/1UwtXEiY5Lr0QWo5-qiDU7ec-

HiNLlphIDH5OP7x5uLc/edit?usp=sharing   


