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TÓPICOS ESPECIAIS EM FILOSOFIA DA MENTE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

 

Professor: Giovanni Rolla  

Contato: rollagiovanni@gmail.com 

Horário: Sexta-feira, das 08:50 às 12:30 

Atendimento: a combinar 

 

Objetivos e metodologia: 

 

 Apresentação e discussão dos avanços ocorridos nos últimos 30 anos nas ciências 

cognitivas e na filosofia da mente com ênfase nas concepções enativa, corporificada e 

ecológica da cognição. 

 

Conteúdo programático: 

 

1. Cognitivismo clássico: representacionalismo e computacionalismo 

2. Críticas ao cognitivismo clássico 

3. Virada pragmática nas ciências cognitivas: noções de enativismo e de cognição 

corporificada 

4. Variedades de Enativismo 

5. Enativismo e Psicologia Ecológica 

6. Tese da continuidade forte entre vida e mente: duas interpretações 

7. Explicações enativistas da emergência da cognição superior 

8. Codeterminação entre organismo e mundo: deriva natural e construção de nicho 
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Avaliação: 

 

Os(as) discentes serão avaliados continuamente ao longo dos 15 a 18 encontros 

semanais previstos de acordo com o calendário acadêmico. A avaliação será com base na 

participação em aula, incluindo: discussão das leituras realizadas previamente, 

questionamentos levantados e sugestões de discussão. A participação em cada aula 

contará (no máximo) 1 ponto para a média final.  

Alternativamente, para os(as) discentes que não se sentirem confortáveis com a 

participação em aula, será concedida a chance de entrega de um artigo autoral sobre 

algum dos assuntos trabalhados em aula. A primeira entrega será no dia 4 de novembro. 

O artigo, então, será lido e comentado pelo professor, e os(as) discentes deverão entregar 

uma segunda versão no dia 25 de novembro. Cada entrega valerá 5 pontos na média final. 

 

Datas: 

 

 Primeira aula: 19/08 

 Último aula: 09/12 
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