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Ementa

A proposta do curso é  desenvolver tópicos da filosofia da mente a partir de textos chave, de
acordo com as pesquisas em andamento no departamento de Filosofia.

Programa

Nesta disciplina estudaremos os princípios de uma teoria recente da cognição, chamada
enativismo, e desenvolvimentos apresentados pelo enativismo linguístico. O foco será no
livro Linguistic Bodies: The continuity between life and language (2018). O livro apresenta,
segundo seus autores, a primeira teoria coerente não representacionalista da mente e da
linguagem humana. Isso significa rejeitar que processos cognitivos sejam melhor explicados
por meio de representações e operações mentais. A teoria conecta, então, explicações
dinâmicas da ação e percepção com a linguagem, ao oferecer um tratamento essencialmente
corporificado e social da mesma, chegando ao conceito de agência linguística a partir da tese
central enativista de continuidade entre vida e mente.

Objetivo

Compreender e explorar a concepção enativista linguística e possíveis desdobramentos.

Metodologia

Leituras, seminários, exposições e debates.
Material auxiliar: textos e vídeos

Avaliação

A avaliação será contínua durante o semestre, com atividades de reflexão em grupo a serem
acordadas em sala (como seminários, vídeos síntese, dentre outros) e um trabalho final de
aproximadamente 5 páginas, que envolverá uma dinâmica de revisão por pares.



Demais informações:

O material disponibilizado será em língua inglesa.

Referências principais:

Di Paolo, E. Cuffari, E. & De Jaegher, H. (2018) Linguistic Bodies: The Continuity between
Life and Language. MIT Press.

Varela, F., Thompson, E., & Rosch, E. (2016) The Embodied Mind (revised edition) MIT
Press.

* Demais referências podem ser indicadas no decorrer do curso.
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