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Filosofia C4N2



FILOSOFIA DA MENTE

• Filosofia da Mente é a parte da epistemologia
que estuda a mente do ser humano e o
cérebro

• Capítulo 03 Onde está o nosso conhecimento? 
p.36-40.

• Essa Filosofia defende que o cérebro foi o
produto de uma evolução milhares de anos,
no qual ele partiu do cérebro reptiliano,
passou para o límbico e chegou ao neocórtex.





Cérebro

• Teoria do Cérebro :

a. Reptiliano – funções vitais e instintos.

b. Límbico – funções emocionais.

c. Neocórtex – organização dos pensamentos.



Leia a história de Phineas
Gage no nosso livro!
O livro diz que Gage
deixou de ser Gage!



Saúde do Cérebro

1. Dormir uma boa noite de sono

2. Fazer exercícios físicos e mentais

3. Alimentar-se bem

4. Cuidar da saúde emocional



Consciência 

1. Consciência é intencional – foco. Exemplo:
quando você busca um lápis na mesa, seu
cérebro se dirige ao lápis e não ao copo. Isso
se chama intencionalidade.

2. Consciência visual (noesis) se liga à imagem
(noemata – conteúdo intencional).

3. Consciência tem um conteúdo, o
conhecimento (objeto).





Capítulo 6 p. 69-74 

1. Primeira Natureza – biológica, física

2. Segunda natureza – cultura

3. Cultura é

a. Vestígio de tudo o que adquirimos ao longo de nossa 
história.

b. A soma dos fazeres humanos.

c. Fruto de um trabalho de construção, assimilação de 
ações, que é internalizado.

 Tradição é algo que passa de pessoa para pessoa ou de 
um grupo humano para outro grupo humano



Cultura

(1) Não existem normas absolutas
para avaliar uma cultura (2)
supervalorização da própria
cultura em detrimento das outras

Traços são os menores elementos que
permitem a descrição da cultura.
Complexos são conjuntos de traços

(1) Qualquer alteração cultural,
seja em traços ou complexos (2)
dinâmica cultural em que os traços
se difundem de uma sociedade a
outra

(1) É a fusão de duas culturas modificando
ambas. (2) é o processo de aprendizagem
de uma cultura desde a infância

Relativismo cultural (1) e 
Etnocentrismo (2)

Mudança  (1) e 
difusão (2) cultural

Traços (1) e complexos 
(2) culturais

Aculturação (1) 
endoculturação (2)

Atenção para os

processos de 

Aculturação: 

Assimilação, 

Sincretismo e 

Transculturação


