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Nome da disciplina 

Filosofia da Mente 

 

Departamento 

Filosofia 
 

Professor Responsável  

Sérgio Ricardo Andrielli  
 

Número de vagas 

40 vagas  
 

Resumo da disciplina  

O que são a mente e a consciência? Qual é a relação entre a mente e o corpo, entre os 
eventos mentais e os eventos cerebrais? 

Ementa 

O dualismo mente-corpo consiste na tese de que a mente e o corpo são radicalmente 

distintos: a mente é imaterial, ao passo que o corpo é material. Mas as investigações em 

Psicologia e Neurologia minaram essa teoria e, para substituí-la, surgiram várias teorias 

materialistas que procuram explicar os eventos mentais como eventos físicos. O 

Behaviorismo, de maneira geral, defende a tese de que os eventos mentais tratados pela 

Ciência são apenas os eventos relacionados com o discurso e o comportamento. Por outro 

lado, a Teoria da identidade mente-cérebro e o Funcionalismo compartilham o ponto de 

vista de que os eventos mentais são acontecimentos no cérebro. 

Descrição por aulas 

Aula 01 

 Compreender a diferença entre fatos físicos e fatos mentais, entre 
mente e corpo. 

 Compreender e avaliar o dualismo mente-corpo de Descartes. 
 Compreender e avaliar os problemas do dualismo mente-corpo. 

 

Aula 02 

 Compreender o Behaviorismo como teoria materialista da mente 
e diferenciar o Behaviorismo psicológico do filosófico, ou 
analítico. 

 Compreender e avaliar as três objeções ao Behaviorismo 
analítico. 

 

Aula 03 

 Compreender a Identidade mente-cérebro como uma segunda 
teoria materialista da mente, suas bases científicas e vantagens. 

 Compreender o Funcionalismo como uma terceira teoria 
materialista da mente. 

 Compreender os dois problemas gerais das teorias materialistas 
da mente apontados pela subjetividade e pela intencionalidade.  

 
 
Foco da Eletiva 
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 Revisão de conteúdos 

 Resolução de exercícios desafiadores durante as aulas 

 Conteúdos extracurriculares 

 Aprofundamento de conteúdos 

 Estabelecimento de relações entre diferentes conteúdos 

 Composição de respostas de questões discursivas 

 


