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EMENTA

Intencionalidade como marca do mental. Crenças e desejos e suas diferentes condições de satisfação. A
percepção  e  a  crença  na  existência  do  objeto  percebido.  Ação  e  intenção.  Opacidade  de  estados
intencionais. Intencionalidade coletiva como base do mundo social.  

OBJETIVOS

 Reconhecer o papel da intencionalidade como propriedade fundamental de determinados tipos de
estados mentais.

 Distinguir tipos de estados mentais com conteúdo proposicional por meio de sua direção de ajuste
(direction of fit).

 Identificar as condições para a ocorrência de percepções, e sua relação com crenças.
 Compreender a noção de ação por meio da noção de intenção.
 Reconhecer a intensionalidade-com-s de estados intencionais.
 Compreender a noção de intencionalidade coletiva e de ação conjunta.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Discutiremos  uma propriedade  fundamental  de  estados  mentais:  a  intencionalidade.  Tomaremos como
base as posições de John Searle a respeito dessa noção, e investigaremos os diferentes aspectos que o
autor reconhece como determinantes na natureza de diferentes espécies de estados intencionais.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

 Trabalho em dupla no valor de 5 pontos.
 Prova no valor de 10 pontos.
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Será apresentada ao longo do curso.


