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São aqui apresentadas algumas das mais bem sucedidas pretensões metafísicas do materialismo contemporâneo   ጀ 

essencialmente especificadas no âmbito da filosofia da ciência e no âmbito da actual filosofia da mente.

A partir de um enquadramento fornecido pela noção metafilosófica de superveniência e pela formulação modal das 

variedades fraca, forte e global da superveniência [Capítulo 1], são aqui apresentadas algumas das mais bem sucedidas 

pretensões metafísicas do materialismo contemporâneo - essencialmente especificadas no âmbito da filosofia da ciência e 

no âmbito da actual filosofia da mente de orientação funcionalista ou cognitivista [Capítulos 2, 3 e 4]. Discutem-se, depois, 

algumas propostas que têm por objectivo resolver - de modo naturalista, mas talvez já não integralmente materialista - o 

problema suscitado pela ocorrência de experiências conscientes ou fenomenais no mundo [Capítulo 5]. 
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