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Prof. Luiz Henrique de Araújo Dutra 

Objetivos: A disciplina vai examinar o problema da relação entre 
corpo e mente, em particular se a própria questão pode ser levantada 
com proveito do ponto de vista filosófico, assim como do ponto de 
vista científico nos dias de hoje. Após examinar o problema tal como 
é colocado na filosofia moderna com Descarte e outros, vamos exa-
minar como nos séculos seguintes aconteceram as primeiras tentati-
vas de conceber a mente de maneira diversa, em direção a uma con-
cepção não dualista e mesmo materialista da mente humana. Por 
fim, chegaremos aos autores que, já no século XX, revolucionaram a 
filosofia da mente, como Ryle e Davidson. Vamos examinar também 
a concepção defendida pela tradição emergentista a partir dos auto-
res britânicos do século XIX, como Lewes, até os dias de hoje.  

Programa: 
1. Descartes e a distinção das substâncias 
2. Hobbes e a crítica ao dualismo cartesiano 
3. Malebranche e o ocasionalismo 
4. As críticas de Leibniz ao cartesianismo e seu monismo 
5. La Mettrie e a noção de homem-máquina 
6. Lewes e a relação entre mente e cérebro 
7. Flourens e Bernard sobre as funções do cérebro 
8. Ryle: o fantasma dentro da máquina 
9. Davidson sobre as leis psicofísicas e a superveniência 
10. A emergência da mente e suas condições de base 
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Atividades: A disciplina será desenvolvida com aulas expositivas da 
parte do professor na primeira metade do horário e seminários sobre 
textos escolhidos na segunda metade. A avaliação será feita com 
base em um trabalho escrito a ser entregue no fim do semestre. 


