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Ementa 
 
Com o desenvolvimento de algumas categorias no campo da cognição humana, as propostas 
de teoria semântica passaram a enfrentar alguns dilemas: o teor composicional, seja em sua 
dimensão lexical – a composição de matrizes lexicais -, seja em sua dimensão sentencial – a 
composição de propriedades lexicais com relações sintagmáticas – se mostra agora diante 
de novas implicações. De um lado, o enativismo refuta a ideia de representações mentais e 
de codificação do significado – prática disseminada por grande parte das abordagens 
composicionais -, de outro a corporificação do significado cria novas exigências de 
representação que não reflete o que vemos nas abordagens tradicionais. Assim, a presente 
disciplina, pretende discutir alguns aspectos desse dilema moderno que se coloca para as 
teorias semânticas: como propor alguma forma de representação do significado que não 
viole nem o enativismo – fundamentado numa experienciação do significado -, nem a 
corporificação – fundamentada em compromissos sensório-motores do significado. 
 
Observação: esta disciplina se insere no contexto do subprojeto - Campo perceptivo: a 
experienciação direta e sua integração com processos que evolvem o lembrar e o projetar – 
integrado ao grupo COMPLEX COGNITIO. Uma primeira disciplina fora ofertada em 2016 - 
Sistemas perceptivos e categorização: amodalidades, modalidades, submodalidades e 
multimodalidades; uma segunda foi ofertada em 2018 – Sistemas perceptivos II: 
funcionalidades e integração sensorial; uma terceira foi ofertada em 2019 – Sistemas 
Perceptivos III: integração perceptiva, sinestesia e linguagem; em 2020 foi ofertada uma 
quarta disciplina - Sistemas perceptivos IV: enativismo, simulação corporificada e 
disjuntivismo. Nenhuma dessas disciplinas constitui um pré-requisito para a atual disciplina 
em oferta.   
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
 
BEYER, Christian Meaning, Context, and Background. In : Thomas Metzinger & Jennifer M. 
Windt (Eds). Open MIND. Satzweiss.com Print Web Software GmbH, Saarbrücken, 2020. 



 
BURNSTON, Daniel C. Fodor on imagistic mental representations In: RIVISTA 
INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA E PSICOLOGIA Vol. 11 (2020), n. 1, pp. 71-94  
 
GALLAGHER, S. (forthcoming). Interpretations of embodied cognition. In W. Tschacher and 
C. Bergomi (eds.), The Implications of Embodiment: Cognition and Communication. Exeter: 
Imprint Academic. 2020 
 
GLAUER, Ramiro. The Semantic Reading of Propositionality and Its Relation to Cognitive-
Representational Explanations - A Commentary on Andreas Bartels & Mark May In : Thomas 
Metzinger & Jennifer M. Windt (Eds). Open MIND. Satzweiss.com Print Web Software 
GmbH, Saarbrücken, 2020. ISSN 2039-4667; E-ISSN 2239-2629, 2020. 
 
MARI, H. Processamento categorial como atividade mental. In: Plural. Revista de Psicologia 
da FUMEC, n. 23, jan/jun, 2006, p. 69-86. (disponível em: 
http://www.pucminas.br/pos/letras/destaques.php);  
 
MARI, Hugo. Da diversidade cognitiva às formas de vida. In: CAVALCANTE, S., 
MILITÃO, J. (Orgs.). Linguagem e Cognição: desafios e perspectivas contemporâneas. 
Mercado das Letras. Campinas, 2919, p. 51-78.  
 
PIATTELLI-PALMARINI, Massimo. Minds with meanings (pace Fodor and Pylyshyn) In: 
RIVISTA INTERNAZIONALE DI FILOSOFIA E PSICOLOGIA Vol. 11 (2020), n. 1, pp. 1-
18 - ISSN 2039-4667; E-ISSN 2239-2629, 2020. 
 
VAN ELK, Michiel, SLORS, Marc and BEKKERING Harold, Embodied language 
comprehension requires an enactivist paradigm of cognition In: Frontiers in Psychology 
December 2010 - doi: 10.3389/fpsyg.2010.00234 

VERSTEGEN, Ian  True Realism Requires Representations: Enactivism versus Gestalt 
Theory In: Filosofia e scienza. Punti d'incontro passati e presenti . Fiorenza Toccafondi, ed. 
Firenze, 2012.  

http://www.pucminas.br/pos/letras/destaques.php

