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INTRODUÇÃO 

 

“The Hidden Mind” é o título da edição especial da Scientific American de agosto de 

2002. Há exatos 10 anos, a Magazin Newsweek1 perguntava numa manchete: “Is the 

mind an illusion?” e respondia: “Yes, say the philosopher-scientists. The brain is a 

machine”. O então presidente americano George Bush havia  comentado, refererindo-

se à decada de 90 que aquela seria “a década do cérebro”, comentário que de alguma 

maneira impulsionou pesquisas na área, principalmente nos Estados Unidos e na 

Inglaterra2. A relação mente-corpo retomava com todas as forças o pensamento dos 

cientistas e filósofos (Flanagan 1992; Searle 1992; Wilson 1992; Crick 1994; Penrose 

1994; Churchland 1995; Dretske 1995; Tye 1995; Chalmers 1996; Lycan 1996).  

 

Ainda no começo da década de 1990, Daniel Dennett proclamava num artigo polêmico 

que nós, seres humanos, não éramos nada mais do que computadores sem mente - 

ao que John R. Searle rebateu com críticas vorazes. Na teoria de Dennett, o cérebro 

seria um computador, para o qual a consciência seria comparada apenas a um 

software. À subseqüente crítica de Searle, Dennett responde:  

 

“One side says ‘You can’t explain this’, the other says, ‘I can explain this little 

bit’. ‘Yes but you can’t explain the rest’. ‘OK, I’ll explain a little bit more’. The 

question is, is there always a residue left over that the other side is right about, 

that is simply unreachable by objective science? They say yes, I say no, and in 

a way it’s a point of faith”.(Wilson 1992) 

 

Por que a relação entre mente e corpo é um problema filosófico? Sabemos que de 

alguma forma, mente e corpo estão ligados. Mente e cérebro interagem de alguma 

forma, mas qual é o tipo desta relação?  

Perguntas aparentemente tão “misteriosas” quanto esta serviram para levantar esta 

questão. Muitas vezes, e na maioria delas, tais indagações aparentam ter respostas 

óbvias e imediatas, mas não há espaço para o trivial quando se estuda filosofia da 

mente. 

                                                             
1
 Newsweek. 20. April 1992. 46. 

2 Importantes títulos publicados entre 1992 e 1996: J. Searle: The Rediscovery of the Mind. Cambridge, Mass. 1992; O. 
Flanagan: Consciousness Reconsidered. Cambridge, Mass. 1992; G. Edelman: Bright Air, Brilliant Fire. New York 1992; 
F. Crick: The Astonishing Hypothesis: The Scientifc Search for the Soul. New York 1994; R. Penrose: Shadows of the 

Mind. Oxford 1994; P.M. Churchland: The Engine of Reason, the seat of the Soul. Cambridge, Mass. 1995; F. Dretske: 
Naturalizing the Mind. Cambridge, Mass. 1995; M. Tye: Ten Problems of Consciousness. Cambridge, Mass. 1995; D.J. 
Chalmers: The Conscious Mind. Oxford 1996; W.G. Lycan: Consciousness and Experience. Cambridge, Mass. 1996. 
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Tente-se responder à seguinte pergunta, por exemplo: cada um sabe o que é a 

experiência do “VER”, mas esta experiência é inacessível para outros, para qualquer 

outro. O que nos faz ver o vermelho da maçã vermelho? Sim, existe uma explicação 

física e neurofisiológica para o “vermelho”, mas isso basta para explicar a 

“experiência” subjetiva da cor vermelha da maçã? E se eu vejo uma cor, chamo-a de 

“vermelho” – quem me garante que esta mesma palavra “vermelho” para você – ou 

outro sujeito – não represente absolutamente outra experiência perceptiva, só 

acessível a quem vê a maçã? Esta questão simples basta para se perceber o quanto a 

linguagem está associada a experiências subjetivas e à tentativa de comunicá-las. E a 

linguagem é apenas um aspecto – e um meio – para se acessar e estudar a 

consciência. 

 

A pergunta “qual a relação entre mente e cérebro” constitui um problema filosófico 

antigo, anteriormente chamado de “Problema-Corpo-Alma”. De um lado, faz-se óbvio 

que nós, seres humanos, existimos na nossa qualidade de matéria física. No decorrer 

da evolução da vida na Terra, o ser humano surgiu a partir de outras formas menos 

complexas de vida, o que pode sugerir que em algum momento também a partir da 

matéria a consciência “emergiu”, e que portanto a consciência “é” de alguma forma – 

matéria. Por outro lado, nos parece óbvio que não somos apenas matéria, que 

vivemos e nos definimos como seres dotados de uma consciência, que temos uma 

vida mental. 
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Figura 1: Capa da Edição Especial da Scientific American de Junho - Agosto de 2002  
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Ultimamente (principalmente durante os últimos anos, fato que o presente trabalho 

pretende abordar) acompanha-se um crescente interesse geral no que se tem 

chamado de “Filosofia da Mente”. Academicamente o tema não é novidade, mas para 

o público externo à academia a abordagem do assunto causa surpresa. Estamos 

talvez  presenciando o nascimento de alguma idéia nova.  

 

O objetivo do filme “Waking Life”3, produzido e lançado em 2001 pelo diretor Richard 

Linklater, era o de reproduzir de alguma forma “fatos” (como nomeá-los?) e imagens 

que ocorressem somente na mente. Como produzir um longa-metragem que pudesse 

mostrar, de alguma forma, o que se passa – e COMO se passa - na mente? O diretor 

optou por um filme pictoricamente forte e distorcido -  e por diálogos interessantes ao 

redor do assunto “mente”. O resultado é um “filme-sonho” – um documentário 

fantasiosamente elaborado, cujas imagens distorcidas e personagens eloqüentes e 

desconexos “passeiam” pela idéia de mente. O título brinca com a noção de realidade 

(como Berkely o fez): estaremos feito sonâmbulos quando estamos acordados ou será 

que estaremos conscientes enquanto sonhamos? A preocupação de Linklater de 

entrevistar também pessoas “sem nenhum vínculo com a academia, somente com 

idéias interessantes” reflete um interesse crescente pelo tema. Linklater havia 

começado a Faculdade de Filosofia em Austin e voltou até lá para entrevistar alguns 

professores (por cujas idéias ele só veio a se interessar anos mais tarde). No filme vê-

se uma entrevista interessante com o professor David Sosa, que coloca a discussão 

dentro dos atuais debates sobre a mente: ele fala no livre arbítrio (que é um 

desdobramento natural da questão) e nos conceitos de liberdade segundo a mecânica 

quântica – ou não. Outros personagens discutem a noção de responsabilidade 

enquanto lembram Sartre. Outros ainda lançam temas como o consciente coletivo e a 

linguagem. O personagem que discute linguagem diz que a linguagem permite que 

seja travada entre os seres humanos uma sensação de “comunhão” efêmera. Ao 

mesmo tempo que a linguagem é meio para comunicação, entretanto, é barreira4 

(Linklater 2001).  

 

Muitos congressos têm sido realizados ultimamente “em busca de uma ciência da 

consciência”, principalmente em Tucson, Arizona, onde David Chalmers é diretor do 

Centro de Estudos da Consciência da Universidade do Arizona5 . Em Tucson já foram 

                                                             
3 Ficha Técnica do Filme: http://www.wakinglifemovie.com/ 
4 esta barreira só é transposta pela Arte, na minha opinião: na Arte existe uma “para-linguagem” que 
permite a comunhão de duas ou várias pessoas. Isso é o que nos emociona na arte – a noção de um 
infinito dentro do efêmero 
5 Center for Consciousness Studies at the University of Arizona 
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realizados alguns importantes Congressos “Toward a Science of Consciousness”, 

sendo que os anais de cada um desses congressos representam uma referência 

mundial para os pesquisadores da Consciência. O último congresso realizado em 

Tucson aconteceu em Abril de 2002, sendo que houve em Março de 2003 um 

congresso na mesma cidade apenas sobre Mecânica Quântica e consciência (“The 

Quantum Mind”). 

 

 

Figura 2: Poster da Conferência “Quantum Mind”, em Tucson, Arizona, de 15 a 19 de Abril de 2003 (2002; 2003) 

  

 

 

 

 

A questão da mente consciente costuma ser dividida da segunte formas (em três 

direções a princípio incompatíveis entre si): 

 

a. Fenômenos mentais não são fenômenos físicos;  

b. Fenômenos mentais são causalmente ativos na esfera dos fenômenos 

físicos;  

c. A esfera dos fenômenos físicos é causalmente fechada.  
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Os dualistas aceitam as duas primeiras hipóteses e entendem a terceira como falsa, 

pois fenômenos físicos não podem constituir uma esfera fechada, já que a mente 

influencia em todos os fenômenos físicos. Os materialistas aceitam a terceira hipótese 

e negam as duas primeiras, pois acreditam que não há nada além de matéria.  

 

Muitas das posições filosóficas defendidas hoje em dia remontam a antigos pontos de 

vista da história da filosofia, muitas vezes retomando discussões da Antiguidade 

Clássica. Principalmente a discussão óbvia entre dualistas (que proclamam a 

existência de uma consciência independente de um corpo) e monistas materialistas 

(que explicam a existência da mente dentro de um mundo material).  

 

Pelo menos dois grandes avanços foram alcançados no decorrer do século XX:  

1. O “Problema Corpo-Alma” foi transformado na pergunta “Qual a relação entre 

cérebro e mente?”, e deve-se isso a muitas descobertas no campo da 

neurociência; 

 

2. O fato de que o uso dos computadores se espalhou em larga escala, e que 

muitas analogias puderam nascer daí, juntamente com perguntas levantadas 

pelo estudo da inteligência artificial. Inclusive chegou-se com a IA ao 

questionamento do que é a inteligência – e com este tipo de indagação 

aproximou-se cada vez mais da consciência. Mesmo sem intenções claras 

neste sentido, a inteligência artificial levantou o problema da mente através de 

um enfoque peculiar: a IA preocupa-se com a construção de “máquinas que 

possam pensar”. Para tal, depara-se a todo instante com questões com as 

quais a filosofia se preocupa, numa tentativa de reconstrução da inteligência 

humana. Ou seja, a IA de uma forma geral tenta refazer o percurso da 

evolução natural.  

 

Houve quem tentasse negar a existência de fenômenos mentais, explicando o 

comportamento pelo próprio comportamento, como foi o caso do Behaviorismo, na 

década de 50. O Behaviorismo representou um dos principais impulsos para o 

nascimento da Propaganda – como a entendemos hoje. A “engenharia social”, que 

consistia na aplicação de verdadeiras “manobras” a uma sociedade, tinha no 

behaviorismo sua base estrutural. Como cita Chomsky em “Media Control”, na década 

de 30 se assistiu com sucesso a transformação de uma população pacífica numa 

população raivosa, ávida por violência e guerra – graças a uma forte propaganda 
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política (até que ponto este texto de Chomsky não aplica-se à reação americana à 

guerra de 2003 contra o Iraque?). Viu-se o nascimento de conceitos “vazios”e uma 

veiculação de idéias “fracas” – que tinham como objetivo apenas a transformação de 

um determinado comportamento por completo. O behaviorismo atingiu seu auge com 

a eficiência da transformação do comportamento da sociedade como um todo. Até 

então, “consciência” era um termo estranho ao vocabulário da psicologia americana 

porque o behaviorismo anulava a mente. A partir do meio da década de 50 viu-se o 

nascimento das ciências cognitivas, o que impossibilitou a permanência do uso dos 

conceitos behavioristas no meio científico. Não se admitiria mais daquela forma que a 

consciência fosse negada (admitiriam-se outras novas maneiras...). 

 

Para preencher as lacunas e erros levantados pelo Behaviorismo, nasceram outras 

teorias: teoria da identidade-tipo, identidade-ocorrência6, funcionalismo, materialismo 

eliminativo, etc, enfim, chegou-se ao estudo da Mente tal qual entendemos hoje. O 

Behaviorismo foi substituído por outras teorias - que por sua vez também levantaram 

outras críticas. O debate enfim criou elos sucessivos e por vezes concomitantes de 

idéias auto-excludentes ou conflitantes – até que hoje temos um vasto emaranhado de 

teorias, dentre as quais há inúmeras subdivisões. Não cabe aqui relacioná-las uma a 

uma; porém algumas, as consideradas historicamente e conceitualmente importantes 

– serão discutidas. 

 

A mencionada revista Scientific American de 2002, entitulada “The Hidden Mind” exibe 

em sua capa uma ilustração que nos lembra um iceberg – um rosto de um homem 

está de perfil e parcialmente imerso na água, percebendo-se apenas emersos olhos, 

boca e nariz. Os títulos dos diversos artigos mencionam palavras como “puzzle”, 

“problem”, “body-mind”, etc. Termos que sugerem que o assunto parece importante 

para que mereça  atenção e estudo, mas que ao mesmo tempo indicam que existe um 

certo “mistério”, como sugere a própria ilustração. Uma ponta de iceberg é apenas um 

sinal; estaremos presenciando um novo rumo das ciências cognitivas, o nascimento de 

uma nova ciência ou apenas a uma bela discussão filosófica – que terá cumprido seu 

papel quando se esgotarem seus argumentos? Não há como prever a resposta desta 

pergunta.  

 

Pouco difundido no Brasil, o estudo da Mente e da Consciência ganhou grande 

impulso nos Estados Unidos e nos países de língua inglesa, emergindo como uma 

área por definição multidisciplinar. A riqueza de respostas provenientes de olhares 



 

 

10 

distintos deu ao estudo da consciência um aspecto particularmente interessante, 

refletido nos vários debates entre filósofos, lingüistas, neurocientistas, matemáticos, 

etc. As questões de fundamento, de reflexão a priori ao lado do levantamento de 

dados empíricos começam a formar conclusões relevantes. 

 

Atualmente o problema encontra-se ainda fechado à Academia: não se vêem 

discussões abertas ao público em geral, como por exemplo é o caso da biologia com a 

questão dos clones ou dos transgênicos. O tema “consciência” ainda gera um certo 

desconforto no público alheio à questão, mesmo quando este está dentro da 

Academia. O assunto no Brasil pode mesmo ainda não ser visto como científico, não 

causando surpresa se algumas vezes pudermos encontrar livros sobre a Mente ou 

Consciência nas estantes das bibliotecas intituladas “esotéricos”, o que contribui muito 

para a imagem “questionável” que alguns estudiosos do assunto suscitam, mesmo 

dentro das universidades. Esta situação assemelha-se a situação da Cosmologia da 

década de 70 – sendo que a Cosmologia então já contava com uma observação 

importante acontecida na década de 40 (a observação de que o Universo estava num 

processo de expansão), que havia trazido a discussão formalmente para dentro do 

território científico.  

 

Como citado anteriormente, e apesar de ainda não ser reconhecidamente “científico”, 

vê-se que de alguma forma há um “ressurgimento” do tema da consciência (e sua 

eterna inacessibilidade) nos roteiros dos filmes: várias produções cinematográficas 

(americanas, em maioria) vêm abordando o tema da consciência, dentre os quais 

poderíamos citar Quero ser John Malkovich7 e Minority Report8. Para não mencionar o 

óbvio Artificial Intelligence. Em Quero Ser John Malkovich, pensa-se sobre todas as 

conseqüências perceptuais que uma “troca de corpo” possa vir a causar. Em Minority 

Report, uma função da consciência está sendo abordada. E em sendo uma função, 

estamos claramente discutindo um problema fácil, como proposto por David Chalmers. 

Embora fantasias por definição, os roteiros destes filmes abordam de uma forma ou de 

outra a questão da “ligação entre mente e corpo”.  

 

Enfim, pode-se assistir a discussões intermináveis entre defensores de uma ou outra 

corrente ontológica (isto é, dualismo ou monismo). A ciência progride – muitas vezes 

apesar da inconsistência das posições ontológicas e de seus protagonistas. Para que 

                                                             
6 No inglês: Token-Identity 
7 Dirigido por Spike Jonze, com John Malkovich, John Cusack, Catherine Keener e Cameron Diaz 
8 Dirigido por Steven Spielberg, com Tom Cruise, Samantha Morton e Max von Sydow 
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progrida, obviamente deve deixar discussões filosóficas profundas; entretanto o forte 

elo entre ciência e epistemologia num momento de nascimento de um campo é 

inevitável. É este o momento que assistimos. 

 

 

O objetivo deste estudo é a colocação do problema e a organização das teorias da 

mente tais quais elas são hoje – sem se deixar de fazer uma importante releitura de 

Descartes.  

 

Ao longo do curso de Mestrado fui aos poucos me familiarizando com o estado atual 

das Teorias da Mente. Há ainda um longo caminho a percorrer (como indica a 

conclusão deste trabalho); por fim, precisei parar a pesquisa, antes que a tarefa de 

acrescentar mais uma idéia tornasse meu curso de mestrado eterno. A idéia de 

relacionar consciência e moral ficou, portanto, para uma próxima etapa. 

 

Vale dizer que minha idéia inicial era a de reservar um capítulo sobre as principais 

teorias da mente que envolvem Mecânica Quântica, e não apenas discutir a teoria de 

Penrose e Hameroff, como faço no capítulo 5. Entretanto, ao longo dos anos de 2002 

e 2003, com o contato com filósofos e idas a congressos, me interessei pela filosofia 

de Chalmers e outros filósofos, e foi inevitável que minha pesquisa se focasse não 

mais na teoria quântica de mente, mas no percurso da filosofia, principalmente a partir 

de Descartes. Foi portanto importante e inevitável a leitura de autores como David 

Chalmers e Daniel Dennett, para os quais dediquei os capítulos 3 e 4, 

respectivamente. Nestes capítulos abordo as idéias que considero mais importantes 

destes dois autores, bem como o seu reflexo imediato (como críticas e repercussão 

em geral) na filosofia. Ressalto que entender verdadeiramente duas idéias importantes 

como estas é um passo que considerei de grande importância na pesquisa, por isso os 

capítulos referindo-se a tais autores. 

 

O capítulo 1 trata de Descartes e de como a questão mente-corpo passou a ocupar o 

primeiro plano nas investigações filosóficas; ofereço também uma outra visão da obra 

de Descartes, que, por causa de alguns aspectos (como o “corte alma-corpo”) tem 

sido apontada como um “erro”. Defendo que na época, e para a filosofia, a obra de 

Descartes representou um grande passo. As últimas grandes tentativas de se chegar 

ao problema da mente, como o é conhecido hoje, haviam sido feitas pelos gregos, 

com sua teorias (modos de ver os objetos!) sobre os entes – ontologias – e 

epistemologias. E todo conhecimento se ocupa não dos objetos em si, mas da 
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maneira que temos para conhecê-los. Para isso a indagação do que é a mente. Quer-

se ampliar o umwelt (no sentido dado por Peirce a umwelt) individual e da espécie - 

para conhecer melhor a realidade. É tudo uma questão de epistemologia! 

 

O capítulo 2 passa ao século XX e discute como as discussões a respeito da filosofia 

da mente voltaram a ocupar lugar importante na filosofia. Começo introduzindo a idéia 

do Behaviorismo e as respostas imediatas dadas a esta escola. E assim por diante: o 

vai-e-vem (a dança) das idéias faz a história e o progresso da ciência e da filosofia.  

 

Os capítulos 3 e 4 tratam dos autores citados, e o capítulo 5 trata brevemente das 

teorias quânticas da mente; o capítulo 6 é reservado para questões que apareceram 

ao longo da elaboração da tese mas que não couberam formalmente no trabalho em si 

- como as conseqüências morais do estudo da consciência, que apontam uma direção 

para uma futura pesquisa. 

 

Além de fazer a referência bibliográfica esperada, optei por acrescentar notas de pé de 

página quando julguei necessário. 

 

Obviamente, não há “resposta final” na minha tese – porque ela não existe. Como se 

faz óbvio, o que torna este tema rico não pode ser o número de respostas oferecidas, 

mas a riqueza das discussões.  
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CAPÍTULO 1 

Como Descartes viu o Problema 

 

Ao longo do século XVIII, a filosofia se volta para dentro – para a “alma”. O “eu” é uma 

substância incorporal, enquanto que o corpo, assim como todas as causas, é 

substância corporal (herança dos estóicos). Qual deveria ser então a relação entre 

estes dois tipos de substâncias independentes e autônomas? Para colocar nas 

palavras de hoje – como se dá a interação entre mente e corpo? Como se dá esta 

interação na física? 

 

A própria formulação da pergunta direciona a resposta. Nas filosofias da mente, há 

vários artifícios para que a teoria permaneça como consistente. Muitas vezes os 

argumentos surgem para sustentar um argumento anterior e sustentar a coerência da 

teoria.  

 

Na dúvida da existência de tudo, Descartes diz que só garante a sua existência porque 

pensa. O sistema que Descartes propôs em Discurso do Método baseia-se no método 

de duvidar sistematicamente; para começar, podemos confiar apenas no que não 

levanta dúvida. O argumento do sonho – que diz que todas nossas experiências 

poderiam ser alucinações, já que num sonho acontece o mesmo – leva a conclusão de 

que não podemos partir da premissa que existe a matéria. Se nossos corpos são 

materiais, eles são a principio pelo menos “duvidosos”.  Mas uma dúvida da qual 

duvidamos seria auto-referente – e poderíamos através dela estarmos certos de que 

pensamos – e portanto que existimos. Este argumento é o famoso “cogito”(Descartes 

1997).  

 

1.1. A questão mente-corpo. Res Cogitans e Res Extensa 

 

A busca da garantia das existências por Descartes passa por várias conjecturas e 

experimentos mentais, por questionamentos acerca da natureza da luz, do mecanismo 

da visão - para por fim tanger a cognição. Para resolver o problema, além do Cogito, 

Ergo sum, Descartes cria a res cogitans, matéria pensante sem a qual não há 

cognição. Na filosofia deve-se afastar sempre o perigo do negativo. O perigo do 

negativo para Descartes é o perigo do engano. 
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Ao contrário do que se diz hoje, Descartes não buscava partir a realidade e fundar o 

“Pai dos dualismos”. Hoje defende-se que Descartes foi o grande responsável pela 

desastrosa divisão mente / corpo e por vários erros, inclusive erros conceituais da 

medicina, que hoje coloca como um dos itens de “saúde” o item “saúde mental” (essa 

categorização em si, ainda que trazendo o “mental” para o campo por excelência físico 

da medicina – traz em si ainda a do dualismo: não se ouve falar em “saúde renal”, por 

exemplo).  

 

Descartes quis chegar a uma explicação do entendimento através da matéria. Mesmo 

que localizando a ligação com uma “alma imaterial” na glândula pineal, Descartes 

trouxe esta relação para dentro do cérebro. A glândula pineal foi ao seu ver uma 

ligação entre corpo e a alma imaterial. Matéria pensante: há quatrocentos anos o 

problema da mente já era tratado assim. Como: por que caminha-se tanto e progride-

se tanto quando se trata das funções neurológicas (easy problems de Chalmers) e 

ainda não se consegue responder à pergunta levantada por Descartes sobre a matéria 

pensante? Em resumo,e repetindo David Chalmers: o que faz do problema difícil, difícil 

é a experiência da consciência.  

 

Há autores que apontam Descartes como fundador do “grande erro”, do pai de todos 

os erros – a divisão mente-corpo. Mas as grandes tentativas anteriores de se chegar 

ao problema da mente, como o é conhecido hoje, haviam sido feitas pelos gregos, 

com sua teorias (modos de ver os objetos!) sobre os entes – ontologias – e 

epistemologias. E todo conhecimento se ocupa não dos objetos em si, mas da 

maneira que temos para conhecê-los.  

 

Em cartas trocadas com a princesa Elizabeth, que com freqüência pedia-lhe 

conselhos, Descartes diz muitas vezes que um remédio “para o corpo” seria sempre 

apenas parte da solução das doenças, já que “uma alma saudável” fazia-se essencial 

para o bem-estar de um indivíduo.  

Se atualmente encontramos alguma familiaridade na afirmação de que nossas mentes 

podem agir sobre nossos corpos, devemos isso à difusão da “terapia” de Descartes. 

 

Atualmente falar em Descartes é lembrar de forma inevitável a separação mente - 

corpo. Além do argumento do “cogito”, a Descartes é atribuída de forma imediata, hoje 

em dia, esta divisão – e outra decorrente desta, aparentemente – a divisão “razão-

emoção”, como discutida por Damasio (Damasio 1995). 
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Em artigo publicado em 20029, G. Kirkeboen faz do título sua  pergunta: “Descartes 

embodied psychology: Descartes or Damasios error? “ em óbvia crítica ao 

neurocientista português Antonio Damasio, cuja obra entitulada “O Erro de Descartes” 

(1994) aborda o corte entre “razão e emoção” e entre mente e cérebro.  Kirkeboen 

defende que Descartes nunca considerou o que hoje chamamos de “cognição” ou 

“pensamento” sem levar o corpo em consideração (Kierkeboren 2002).  

 

Na lista de “Traité de L’Homme” Descartes relaciona  respiração, batimentos 

cardíacos, recepção de sons, luz, temperatura, retenção de idéias, entre outros. Para 

todos estas funções a alma não precisaria existir. Colocaram para Descartes, 

incredulamente, a seguinte questão: “quando uma ovelha vê um lobo e sai correndo – 

será que tal fato pode ocorrer na ausência de uma alma sensível?”. Ao que Descartes 

respondeu que SIM. E completou: no caso de humanos, também, uma explicação 

“mecanicista” poderia responder por algumas funções (Descartes 2000) (Rorty 1999). 

Hoje sabemos pela neurociência que agressividade e medo são reações 

desencadeadas pelo sistema límbico – e que algumas respostas imediatas que 

acontecem no corpo não passam pelo córtex frontal. Precisamente medo e raiva 

(agressividade) fazem parte dos circuitos de Papez e relacionam-se com tálamo, 

hipotálamo e amígdalas. Num trabalho apresentado em Tucson, 2002, Ralph Adolfs 

analisa o comportamento de uma mulher que teve suas amigdalas extraídas. Através 

de diversos desenhos e entrevistas, chega a conclusão de que a mulher 

aparentemente não experienciava a sensação do medo (ela podia expressar através 

de desenhos vários sentimentos, como “alegria” – representada pelo rosto de uma 

pessoa sorrindo, etc – mas o desenho para “medo” era inexpressivo, semelhante ao 

desenho representando “indiferença”) . As amígdalas são responsáveis pela sensação 

do medo e pela agressividade – o que significa dizer que a sensação do medo existe – 

mas é posterior a uma resposta de certa forma autônoma, disparada pelo sistema 

límbico. A consciência do medo segue a reação correspondente (há quem ilustre esta 

reação com a frase “não se sai correndo porque se está com medo, mas se está com 

medo porque se sai correndo”). Há psicólogos cuja prática de trabalho está baseada 

nesta “situação inversa”: ao passo que Freud tratava a “neurose” para aliviar efeitos da 

histeria, estes psicólogos tratam do corpo primeiro, como meio para o bem-estar total. 

Um exemplo é o trabalho de Nicolau Maluf10 com a síndrome do pânico. 

 

                                                             
9 Journal of The History of Neurosciences - Volume 10, Issue 2, August 2001, Pages 173-191  
ISSN: 0964-704X 
10 Nicolau Maluf é psicólogo reichiano.  
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1.2. O que Descartes estava realmente procurando? 

 

 “De Homine” foi escrita – como muitas outras obras – no período em que Descartes 

estava no Holanda. Foi terminada em 1633, perto da condenação de Galileu – fato que 

mudou o destino da obra então. Descartes optou por não publicá-la. De Homine foi 

publicada postumamente. Nesta obra Descartes propõe um mecanismo de reação 

autônoma em resposta a estímulos externos. Segundo este mecanismo, estímulos 

externos afetam as extremidades periféricas das fibras nervosas, que em resposta 

afetam suas extremidades centrais. Quando acontece este “deslocamento” nas 

extremidades centrais, o padrão do “espaço interfibrilar” muda e deixa que os 

ESPÍRITOS ANIMAIS passem em direção aos nervos apropriados. 

 

Os “espíritos animais” eram normalmente citados por diversos naturalistas, e muitas 

vezes eram espíritos completamente corpóreos – como nos mostra o quinhentista 

Telésio, que imaginava-os deslocando-se através das estruturas dos nervos, ocos, 

tubulares. Mas os papéis dos muitos tipos de “espíritos” eram complexos. Materializá-

los, para outros autores, era um processo bastante complicado, principalmente 

durante a Idade Média, quando se recorria aos tais espíritos para eliminar a lacuna 

entre mente e corpo. Era comum se ver o espírito como uma matéria tão tênue que se 

havia transformado na alma, ou como uma alma tão espessa que se havia 

transformado em matéria. Como assinalou Telésio, qualquer que fosse a posição 

adotada a este respeito, só havia uma diferença de grau entre mente e matéria. Sendo 

assim, a idéia do espírito seria supérflua, já que sua função seria a de ligar duas 

categorias qualitativamente diferentes. Telésio usa o termo “espírito” apenas para 

elaborar uma fonte de naturalismo que viesse a explicar sensação e extensão em 

pessoas e animais. 

 

Considerados estes antecedentes, o risco enfrentado por Descartes seria o de explicar 

muito por meios corporais – até fazer da alma uma entidade corpórea, talvez.  

 

Fazia parte da tradição cristã que a alma não podia ser localizada, embora várias 

funções da mente poderiam ser localizáveis. A meta de Descartes era a de mostrar 

que várias funções psicofisiológicas que sempre tinham sido reconhecidas como 

corporais podiam ser explicadas de um modo que não tornava a matéria senciente. O 

que há de original aqui é que Descartes, interpretando as faculdades em termos 

corporais, não contradizia o princípio mecanicista central – de que a matéria é inerte. 
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Citando Gaukroeger: a questão é saber se isso resultaria numa explicação 

reducionista ou eliminatória do orgânico. Estaria Descartes dizendo que a explicação 

da constituição dos corpos orgânicos era diferente da que se costumava dar, ou será 

que os próprios corpos orgânicos eram completamente diferentes do que normalmente 

se supunha serem? Estaria ele dizendo que a estrutura e o comportamento dos corpos 

deviam ser explicados do mesmo modo que se explicavam a estrutura e o 

comportamento das máquinas, efetivamente? Pretendia ele mostrar que uma (forma 

de) cognição verdadeira ocorria nos animais e podia ser captada em termos 

mecanicistas, ou estaria querendo mostrar que a cognição não ocorreria em absoluto 

e que, em vez de um processo cognitivo, tinha-se meramente um processo mecânico? 

Em suma, estaria ele querendo explicar a cognição animal ou explicar que ela não 

existia? (Graukroger 2000) 

 

Através da explicação de Descartes do movimento automático (o movimento reflexo) 

percebe-se uma correlação completa entre informação sensorial e resposta motora. O 

homem-máquina é o exemplo clássico:  
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Figura 1.1: “O Homem-Máquina” de Descartes (Graukroger 2000) 

 

O pé (B) está perto de uma fogueira (A). Como as partes do fogo se movem muito 

rapidamente, elas deslocam a área cutânea que tocam, puxando a ponta do fio C que 

se encontra ali. Quando esta é puxada, o poro D, que se localiza no cérebro – onde o 

fio termina – é simultaneamente aberto, como acontece quando puxamos uma corda. 

Ao mesmo tempo, o sino que se encontra em sua outra extremidade toca. Estando 

aberta a entrada do poro D, os espíritos animais da cavidade F entram e são 

transportados através dele,  
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“...em parte até os músculos que servem para afastar o pé do fogo, em parte até os 

que servem para fazer os olhos e a cabeça se voltarem para fitá-lo, e em parte para 

até os que servem para fazer as mãos avançarem e o corpo inteiro se curvar, de modo 

a protegê-lo” (Graukroger 2000). 

 

Vale salientar que a ilustração, ao contrário do que se imagina a princípio, não foi feita 

por Descartes, tendo sido desenhada para o texto publicado postumamente. É 

tentador interpretar a cavidade F como sendo a própria glândula pineal, mas não se 

pode fazê-lo. Descartes fala em “cavidade” apenas e não discute se a seqüência 

envolve ou não a glândula pineal.  

 

Para Descartes, este movimento é tão mecânico que ele o compara em determinado 

momento ao órgão de uma igreja (“...haveis de saber como os foles impelem o ar para 

o interior dos receptáculos (...) Podeis pensar no coração e nas artérias de nossa 

máquina, que impelem os espíritos animais para dentro das cavidades de seu cérebro, 

como semelhantes aos foles...”) (Graukroger 2000).  

 

Apesar de ser somente em Meditationes que Descartes promove seu famoso corte 

entre corpo e alma (com os conceitos de res extensa e res cogitas), em “De Homine”, 

escrito por volta de 1630,  já percebe-se que “espíritos animais” referem-se claramente 

a reações que para Descartes não incluiriam “alma” em seu processo. Nesta obra 

Descartes lista funções nas quais a alma não precisaria estar envolvida.  

 

Alma e mente para Descartes são termos que têm absolutamente o mesmo 

significado. Ele nunca trabalhou na distinção entre ambos. Na sua concepção, a alma 

racional é entidade separada do corpo e ligada a ele somente pela glândula pineal11 

(“escolhida” por Descartes como “ligação mente-corpo” por não se apresentar de 

forma duplicada e simétrica em ambos hemisférios – e por ser, no que Descartes se 

enganou, unicamente humana)12 (Descartes 2000).  

                                                             
11 Curiosamente, o “terceiro olho” hindu corresponde a altura da glândula pineal (hipófise). 
 
12 Trecho de Passions de L’Ame, que explica porque a glândula pineal é a “sede” da alma:  

 
Art. 32. Comment on connait que cette glande est le principal siege de l’ame. 
 
La raison qui me persuade que l’ame ne peut avoir en tout le corps aucun autre lieu que 
cette glande ou elle exerce immediatement ses fonctions est que je considere que les 
autres parties de notre cerveau sont toutes doubles, comme ainsi nous avons deux 
yeux, deux mains, deux oreilles, et enfin tout les organes de nos sens exterieurs sont 

doubles; et que, d’autant que nous avons qu’une seule et simple pensee d’une meme 
chose en meme temps, il faut necessairement qu’il y ait quelque lieu ou les deux 
imagesqui viennent par les deux yeux, ou les deux autres impressions qui viennent d’un 
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Em suma, o fluxo de espíritos animais poderia ou não se tornar consciente – caso 

viesse a ser consciente, era o corpo agindo sobre a mente. Ao contrário, nas ações 

voluntárias, a alma iniciaria um fluxo de “espíritos animais” numa direção oposta. Em 

outras palavras, a mente também poderia agir sobre o corpo. 

 

Há, em resumo, quatro tipo de situação: <1> um estímulo que resulta numa reação 

motora imediata e não requer nenhuma representação; <2> um estímulo que resulta 

numa reação motora imediata, mas requer um reconhecimento; <3> um estímulo que 

resulta numa reação motora adiada; <4> um estímulo que não resulta numa reação 

motora.  

 

Como se não bastasse, Descartes abordou outros problemas cognitivos: no primeiro 

capitulo do Le Monde, no qual Descartes está prestes a introduzir uma cosmologia e 

uma teoria da luz mecanicista, lê-se: 

 

As palavras, bem como sabeis, não têm qualquer semelhança com as coisas 

que significam, mas, ainda assim, fazem-nos pensar nessas coisas, muitas 

vezes sem querer prestamos atenção ao som das palavras ou das sílabas. 

Assim, pode suceder-nos ouvir um enunciado cujo sentido compreendemos 

perfeitamente, sem que depois saibamos dizer em que língua ele foi proferido. 

Ora, se as palavras que não significam nada, a não ser por convenção 

humana, bastam  para fazer-nos pensar em coisas com as quais não têm 

semelhança, por que não teria também a natureza criado algum sinal para nos 

fazer ter a sensação da luz, mesmo que o sinal não contenha em si nada que 

se assemelhe a essa sensação? Não foi assim que a natureza criou o riso e as 

lagrimas, para nos fazer ler a alegria e a tristeza no rosto dos seres humanos? 

 

Descartes além de tentar entender a explicação causal da transmissão da luz, também 

tinha que lidar com a questão de como é representada a informação visual. 

 

                                                             

deul object par les doubles organes des autres sens, se puissent assembler en un avant 
qu’elles parvienent a l’ame, afin qu’elles ne lui represent pas deux objects au lieu d’un: 
et on peut aisement concevoir que ces images ou autres impressions se reunissent en 
cette glande par l’entremise des esprits qui remplissent les cavites du cervau; mais il n’y 
a aucun autre endroit dans le corps ou elles puissent aisi etre unies sinon ensuite de ce 
qu’elles le sont en cette glande. 

 

Os artigos seguintes são entitulados “Que le siege des passions n’est pas dans le coeur” e 
“Comment l’ame et le corps agissent l’un contre l’autre”. 
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Sobre os animais, considerados por Descartes seres “autômatos” (e aqui deve-se ler 

autômatos na concepção da época: “coisa dotada de movimento próprio”), estes não 

“têm consciência do que estão vendo”: embora haja representação na glândula pineal, 

“os animais não vêem como vemos quando estamos cientes de ver, mas apenas 

quando nossa mente está em outro lugar”.  

 

Talvez Descartes não fosse tão “dualista” para sua época: durante séculos a alma 

existiu sempre separada do corpo. Descartes “localizou-a”. Talvez Descartes pudesse 

mesmo ter sido visto como materialista nos dias em que viveu, caso sua obra 

houvesse sido mais divulgada.  

 

Posteriormente, no século XVIII, La Mettrie interpretou um dos trabalhos de Descartes 

de maneira a conferir-lhe característica “materialista”.  Em L’Homme, Descartes 

discorre sobre a idéia dos animais serem autômatos. La Mettrie estendeu a idéia dos 

autômatos aos seres humanos numa obra de 1747, entitulada “O Homem-Maquina”. 

Desta época datam muitas anedotas maldosas sobre a conduta pessoal de Descartes 

(Graukroger 2000).  

 

A hipótese do éter, com a qual Descartes compactuava, contava também com a 

simpatia do público. Deveria sempre existir matéria – para que os planetas girassem 

em torno do sol, para que os objetos fossem postos em movimento, enfim, a hipótese 

do éter no século XVII se propunha a explicar muitos fenômenos.   

 

O único problema que não se poderia explicar com a existência do éter era a 

existência de uma alma não material, separada do Corpo.  

 

O que Descartes propôs foi uma alma separada do corpo, mas ao mesmo tempo 

ligada a ele através da glândula pineal.   

 

 

 

1.3. Respostas a Descartes: Leibniz, Berkeley, Spinoza 

 

A história da relação entre mente e corpo desde Descartes vem sendo a história das 

tentativas de contornar ou derrubar o “impasse cartesiano”. Spinoza, Leibniz, 

Malebranche e os materialistas La Mettrie e Cabanis formularam teorias filosóficas 

com o objetivo de responder ao “dualismo cartesiano”. La Mettrie, na obra L’Homme 
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Machine, estendeu o conceito de que os animais são autômatos – desenvolvida por 

Descartes em seu L’Homme – aos seres humanos, fornecendo uma visão materialista 

da mente e sugerindo que o próprio Descartes tivera essa visão. No século XVIII o 

próprio Descartes foi visto como instigador da doutrina perniciosa do materialismo – 

exatamente o contrário da idéia de Descartes que fazemos hoje13 (Graukroger 2000).  

 

Para Leibniz, a alma não poderia colocar em movimento nada material. Leibniz 

comparou alma e corpo a dois relógios que trabalham absolutamente encompassados. 

Para que haja essa perfeita concordância, só há três caminhos: 1. influência mútua 

(interacionismo); 2. pela influência de um esforçado trabalhador que se empenha e 

fazê-los trabalhar sempre juntos (ocasionalismo); 3. pelo fato de ambos terem sido 

feitos tão precisamente que sua harmonia está assegurada para o resto da vida 

(paralelismo). Leibniz rejeita o interacionismo porque é impossível conceber partículas 

materiais passando de um estado para o outro. A idéia de um Deus ex-machina 

intervindo o tempo todo também não lhe convence – só lhe resta então o paralelismo.  

Ao contrário do que se possa imagina à primeira vista, os “Prinicipia” de Newton 

representaram o enfraquecimento deste argumento contra o dualismo. A lei da 

gravidade trouxe para o cenário a idéia de uma “força misteriosa” à distância, que 

sugeria a exitência de outras forças agindo também sem contato. 

 

 

 

 

 

                                                             
13

 ...a história, como os filósofos, sabe se valer de princípios do marketing... 
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Figura 1.2. Leibniz: - Se todas as mudanças nos movimentos são determinadas por colisões entre partículas materiais, 

então aqui não há lugar para que almas IMATERIAIS influenciem o mundo material (através da glândula pineal - ou de 

qualquer outra glândula!). (Papineau 2002) 

 

 



 

 

24 

 

 

 

Figura 1.3. Ao contrário do que se possa imaginar, depois dos Principia de Newton esta hipótese com “bases físicas” 

contra o dualismo perdeu forças: a idéia da AÇÃO À DISTÂNCIA foi tão impactante  a ponto de trazer à tona 

novamente discussões sobre forças vitais e forças mentais...(Papineau 2002) 
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Berkeley, bispo inglês, escreveu em 1710 “A Treatise concerning the Principles of 

Human Knowledge”. Nessa obra, Berkeley rejeita a idéia de uma substância material. 

Para que alguma coisa exista, ela deve ser percebida ou perceber – ou seja, é a 

mente percebendo ou sendo percebida por ela mesma. Para resolver o problema da 

interação mente-corpo, em resumo, Berkeley optou por mover tudo, tudo mesmo, para 

o lado do mental. Assim o problema da interação teria seu fim.  

Berkeley inicia seu Tratado com uma carta a Deus (“My Lord, ....”). Em determinados 

trechos (abstraindo o estilo linguístico) não há como datar o trabalho. O próprio tema 

central do tratado permanece um tema atual – um tratado que diz respeito aos 

princípios do conhecimento humano. É a própria questão da realidade – como se 

chega a conhecer realmente a natureza? Entretanto, a conclusão de Berkeley 

surpreende: após análises dos sentidos, “paixões da alma” e análises dos “objetos” 

(como a mesa sobre a qual escreve), ele escreve:  

 

Some truths are so near and obvious to the mind that a man need only open his 

eyes to see them. Such I take this important one to be, viz., that all the choir of 

heaven and furniture of the earth, in a word all those bodies which compose the 

mighty frame of the world, have not any subsistence without a mind, that their 

being is to be perceived or known; that consequently so long as they are not 

actually perceived by me, or do not exist in my mind or that of any other created 

spirit, they must either have no existence at all, or else subsist in the mind of 

some Eternal Spirit- it being perfectly unintelligible, and involving all the 

absurdity of abstraction, to attribute to any single part of them an existence 

independent of a spirit. To be convinced of which, the reader need only reflect, 

and try to separate in his own thoughts the being of a sensible thing from its 

being perceived. 

From what has been said it follows there is not any other 

Substance than Spirit, or that which perceives.(Berkeley 1996) 

 

Em 1674, após ter lido a obra de Descartes, Malebranche publica “De la Recherche de 

la Verité”, onde argumenta que tanto a alma quanto a matéria de Descartes (res 

cogitans e res extensa) não tem poder para CAUSAR nada. Deus deve ser a única e 

verdadeira causa. Só Deus pode intervir para produzir a experiência.  

 

Malebranche foi importante divulgador da obra de Descartes; inclusive, muitos dos 

“empiristas britânicos” devem o conhecimento da obra de Descartes a Malebranche. 

Entretanto, uma tradução perfeita de uma obra não representa o mesmo que uma 
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divulgação que priorize determinadas características do trabalho em detrimento de 

outros.  

 

Spinoza, que queria manter a noção de Deus como única causa real e verdadeira, 

sem com isso sacrificar a idéia de causalidade nos planos mental e físico, abandonou 

a idéia das duas substâncias de Descartes. Com isso criou a teoria do “duplo aspecto”, 

segundo a qual mental e físico são simplesmente aspectos diferentes da mesma 

substância14. Spinoza nega qualquer relação de causalidade entre espírito e corpo e 

recusa superioridade de um sobre o outro. Assim promove uma inversão moral (moral 

para Descartes: quando o corpo agia, a alma padecia – e a alma não atuava sem que 

o corpo padecesse por sua vez). Segundo a Ética, o que é ação na alma é também 

necessariamente ação no corpo e o que é paixão no corpo é também 

necessariamente paixão na alma. Nehuma preeminência de um sobre o outro 

(paralelismo). 

 

 

La Mettrie que expôs idéias materialistas com sua obra “L’Homme machine”, publicada 

em 1748. Nesta obra, La Mettrie aplica aos seres humanos a idéia dos autômatas de 

Descartes (que Descartes aplicou aos animais). O livro foi queimado publicamente, e 

La Mettrie foi obrigado a procurar proteção de Frederico, o grande, em Berlim, mas até 

sua morte, em 1751, ele continuou publicando.  

 

Alguns anos antes, em 1720, Voltaire escrevia sobre Descartes: 

 

“ Nosso Descartes, que nasceu para desencavar os erros da Antigüidade e 

substituí-los pelos seus, instigado por um espírito sistematizador capaz de 

cegar os maiores dentre os homens, imaginou haver demonstrado que a alma 

é idêntica ao pensamento, assim como a matéria e, a seu ver, o mesmo que a 

extensão. Ele afirmou que pensamos constantemente e que a alma já entra no 

corpo dotada de todas as noções metafísicas, conhecendo Deus, o espaço e o 

infinito e dispondo de todas as idéias abstratas – em suma, plena de erudição, 

uma erudição que ela lamentavelmente esquece ao deixar o ventre 

materno.”(Graukroger 2000) 

 

                                                             
14 Para Spinoza, essa única substância era Deus. Apesar de fenômenos mentais só poderem determinar 
outros fenômenos mentais e fenômenos físicos outros físicos, para Spinoza mente e corpo existem de 
alguma forma ligados numa coordenação preestabelecida – já que ambos são atributos do mesmo Deus. 
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Como comentamos, o século XVIII viu uma reação ao tratamento dualista que 

Descartes dirigiu ao problema mente-corpo.  

 

Não convém falar aqui em Kant, tamanha a importância e riqueza de sua obra, que 

mereceria o espaço de um outro trabalho inteiro. Pode-se dizer que Kant, como nas 

suas próprias palavras, “foi acordado de um sono dogmático” pelo empirismo de 

Hume. A sua concepção do “a priori sintético” constitui um grande passo 

epistemológico – e hoje poderia ser descrito como um avanço nas ciências cognitivas. 

A forma COMO se entende e se representa um objeto depende dos sentidos e da 

percepção (Wahrnehmen = tomar por verdade, em alemão!) – mas depende sobretudo 

também de um “a priori sintético” – uma “idéia” que existe antes da formação da 

representação mental.  

Kant chegou às conclusões que expõe em Crítica à Razão Pura através de 

indagações a respeito da Natureza do universo. O Universo seria eterno ou não? 

Através de duas provas lógicas envolvendo experimentos mentais, Kant prova ambas 

hipóteses: o universo É eterno e o Universo NÃO é eterno. A isso (provas consistentes 

de asserções que se excluem) ele chama de Antinonimia . A conclusão seguinte, 

grosso modo, indica que tempo e espaço portanto são conceitos “a priorísticos”, ou 

seja, são conceitos que existem no equipamento mental, e que o ser humano impõe à 

observação do mundo.  

 

Com o passar do anos no século XIX, a relação entre mente e corpo se tornava cada 

vez mais evidente e intrigante.  

 

Como ilustração - um poema de Emily Dickinson, que  viveu entre 1830 e 1886:  

 

The Brain - is wider than the Sky - 

For - put them side by side - 

The one the other will contain 

With ease - and You - beside- 

 

The Brain is deeper than the sea - 

For - hold them - Blue to Bue - 

The one the other will absorb - 

As sponges - Buckets - do 
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The Brain is just the weight of God - 

For - Heft them - Pound for Pound - 

And they will differ - if they do - 

As syllable from Sound - 

(Dickinson 1924) 

Dois grandes temas convergiam e chamavam atenção de filósofos e psicólogos: o 

primeiro tratava da localização das funções cerebrais, enquanto o segundo envolvia 

uma crescente demanda pelo entendimento dos fenômenos mentais: crenças, traumas 

psíquicos, sugestões mentais. Notava-se que tais fenômenos traziam alterações 

radicais nos estados do corpo.  Hodgson publicou em 1870 “The Theory of Practice”, 

no qual ele compara estados mentais a cores na superfície de um mosaico: as 

pedrinhas que formam o mosaico equivalem aos eventos neurais, enquanto as cores 

são os seus respectivos estados mentais.  
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CAPÍTULO 2  

Como o problema tomou forma no século XX 

 

2.1. A relação ente Mente e Corpo e as Classificações das Teorias 

 

Uma teoria filosófica da mente deve propor-se a explicar de forma plausível as 

características dos fenômenos associados à mente humana. Se a teoria propõe-se a 

negar estas qualidades então precisa expor as razões pelas quais nossa intuição 

possa sugerir o contrário.  

 

Descartes formalizara a idéia de que o “espírito”, se opondo ao  “corpo físico”, não 

poderia se estender a este. A dificuldade era – como visto anteriormente - exatamente 

como explicar o fato de que este “espírito não físico” pudesse exercer influência sobre 

um cérebro essencialmente físico.  

 

Fenômenos mentais, ao contrário de fenômenos físicos, são na maioria das vezes 

conscientes. Por exemplo, a reprodução das células se dá “no escuro” (=sem que 

tomemos conhecimento), mas a maioria dos estados mentais são conscientes. 

Exemplos de estados ditos mentais são, por exemplo, a experiência do sentido do 

odor de uma rosa, o paladar amargo de um limão, a imagem do vermelho de uma 

maçã. Estes estados são fenômenos (ao contrário dos nounema de Kant) de caráter 

puramente subjetivo. Os filósofos dão o nome de “qualia” a estes fenômenos.  

 

Um outro lado marcante da mente é a intencionalidade15, que é a faculdade da mente 

de se relacionar com fatores externos à mente, e de representá-los. Estados mentais 

têm em maioria um objeto e um conteúdo semântico. Se quer, deseja, pensa – mas 

não somente – se quer, deseja, pensa algo ou em algo. Há uma clara analogia com a 

gramática neste caso: intencionalidade relaciona-se com verbos transitivos. 

Estados de consciência existem apenas enquanto são percebidas por um sujeito16. 

Esta é uma condição essencial para sua existência, donde se pode concluir que estes 

estados têm uma categoria ontológica diferente de fenômenos físicos no mundo, e que 

também o sujeito tem um acesso privado a estes fenômenos – na sua perspectiva de 

primeira pessoa. Esta inacessibilidade é extensiva a todos os outros observadores: 

                                                             
15 Conceito discutido em Dennett e Searle – ver Capítulo 4 
16 Schlicht, Tobias, 2001. Bewußtseinszustände existieren nur, insofern sie von einem Subjekt 
wahrgenommen werden.  
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não se têm acesso aos fenômenos mentais de outrem. Somente o sujeito conhece 

seus estados mentais. Esta autoconsciência, que parece é na verdade uma 

capacidade de observar o observador (perceber que se sente / observa / deseja, etc) 

parece ser característica dos seres humanos (Schlicht 2001). Como evitar mais um 

“estranho loop”? Há recursividade, como aponta Searle, na definição da consciência, 

seja lá qual ela for. 

 

A polêmica que a definição de “consciência” envolve toma forças aqui, dada sua 

própria natureza: se fenômenos mentais são inacessíveis, como pode-se concluir que 

determinados animais também não possuem autoconsciência – ou uma consciência 

semelhante em muitas formas à consciência humana? Para responder a tal pergunta, 

basta dizer que atualmente nos é suficiente o estudo do cérebro de várias espécies e 

de suas funções, bem como a observação do comportamento. Não há em resumo 

como fazer uma “objetivação de fenômenos subjetivos”! 

 

Deve-se citar além disso o  amplo uso da linguagem como o fazemos, e de como a 

linguagem está intimamente relacionada à consciência (para Dennett, inclusive, a 

linguagem é uma ferramenta para a própria evolução da mente, numa perspectiva 

histórica)17. A linguagem que usamos é característica dos seres humanos, e segundo 

Chomsky, nascemos “prontos” e completamente aptos para aprender uma linguagem. 

Chomsky inclusive refere-se de forma figurada a um “órgão da linguagem”: 

 

A faculdade da linguagem pode ser entendida como um “órgão da linguagem”, 

no sentido como se refere aos sistemas visual, auditivo, imunológico ou 

circulatório. Desta forma, um órgão não é uma parte que possa ser removida 

do corpo deixando o resto intacto: é um subsistema de uma estrutura ainda 

mais complexa (Chomsky 2000). 

 

A aquisição de uma linguagem parece muito com o próprio crescimento dos órgãos 

em si: é algo que acontece a uma criança, não algo que a criança faça.  

 

A gramática gerativa surgiu no contexto da “revolução cognitivista” da década de 1950 

(o conceito de “revolução” é discutível aqui), segundo Chomsky. Nesta época os 

avanços da ciência formal forneceram conceitos e princípios computacionais que 

permitiram que se capturasse, pelo menos em princípio, a idéia de “uso infinito de 

meios finitos”. A linguagem passava a ser então mais uma fonte e um meio para se 
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estudar a “mente” (ao mesmo tempo que é meio, entretanto, é “barreira”: numa 

recursividade, não se pode estudar a linguagem sem que se faça uso dela, a não ser 

que haja uma expansão dos meios e ferramentas de pesquisa). Pascal percebera isso 

muito bem(Eco 1998):  

 

Não podemos nos preparar para definir o ser sem incorrer neste absurdo: 

porque não podemos definir uma palavra sem começarmos pelo termo é, 

expresso ou subentendido. Então, para definir o ser, é preciso dizer é, e assim 

usar o termo definido na definição. 

 

 

Estas são apenas algumas das questões que uma teoria da consciência deve abordar.  

 

Descartes procurou o ato da existência do próprio “eu” através do pensamento, o que 

supera quaisquer dúvidas acerca de todo mundo externo. Atualmente não há uma 

classificação conceitual do problema que o coloque dentro de uma teoria naturalista; 

tampouco existe uma descrição científica do fenômeno.  

 

Quando se leva em consideração estas questões, a discussão torna-se atual. 

Entretanto, quando se discute a relação mente-cérebro, pouco se questiona sobre 

“cérebro”, mas há controvérsias ainda acerca do conceito de “mente”.  

 

Recentemente viu-se uma crescente busca aos conceitos de Consciência. A 

consciência transformou-se no “Hard-Problem” (o “Problema Difícil”, conceito criado 

por David Chalmers, em 1995). Entretanto, faz-se necessário dizer que não há o 

“problema da consciência”, mas que com este problema nascem vários outros, 

diferentes e interconectados entre si, como a pura questão de se estar “consciente de 

alguma coisa”, de se estar simplesmente “acordado” (awake, em inglês), ou de se ter a 

percepção de alguma coisa – como a percepção da visão ou a percepção de alguma 

dor (Chalmers 1995). 

 

Não é sempre claro nestas investigações quando “consciência” se refere aos 

fenômenos mentais como um todo, ou quando se refere a fenômenos mentais 

distintos.  

 

                                                             
17 Ver Capítulo 4 
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Há controvérsias acerca de vários conceitos fundamentais (e Chalmers introduz ainda 

mais um deles)18. Contudo, a ciência progride apesar da falta de consenso na 

definição de alguns de seus conceitos mais básicos (por exemplo os conceitos de vida 

e matéria são controversos; o mesmo acontece com a definição de “mente” e 

“consciência”). Para muitos filósofos, a consciência é um palco onde estão sob foco 

algumas “partes” da mente. A consciência estaria portanto sob este enfoque contida 

na mente. A mente seria então um conjunto maior, contendo inclusive o subconsciente 

(a mente seria o conjunto de Id, Ego e Superego).  

 

Como esperar que a classificação de Teorias da Mente fosse tarefa simples? Como 

quaisquer classificações, a classificação de teorias requer conceitos básicos e claros. 

Como não há consenso sobre os conceitos mais básicos referentes à mente, 

encontram-se na literatura diversas definições de “fisicalismo”, por exemplo. Alguns 

autores, ao invés de usarem o nome “Teorias da Identidade” usam apenas 

“Fisicalismo”, por exemplo.  

 

O surgimento de uma nova teoria ou idéia é imediatamente levado pelos filósofos mais 

preocupados com definiçoes “ao grupo ao qual a idéia deve pertencer”. Se não uma 

idéia nova não pertence nem a “A” nem a “B”, possivelmente ela será criticada por 

isso: não-A e não-B não significa para os filósofos “o universo menos A e B”; significa 

que a teoria está “errada” porque não se enquadra nem em A, nem em B. Talvez aí 

esteja a importância da contribuição da ciência, que não se ocupa basicamente da 

definição de conceitos filosóficos, bem como da verdadeira liberdade filosófica. 

Lembrando Umberto Eco:  

 

... o ornitorrinco não é horrível, mas prodigioso e providencial para por à prova 

uma teoria do conhecimento. A propósito, pela sua aparição muito remota no 

desenvolvimento das espécies, insinuo que não seja feito com pedaços de 

outros animais, mas que outros animais que são feitos dos seus pedaços. (...) 

Para falar rapidamente, Kant não sabia nada sobre o ornitorrinco, paciência, 

mas o ornitorrinco, para resolver a sua própria crise de identidade, deveria 

saber algo sobre Kant (Eco 1998).  

 

 

                                                             
18 Ver Capítulo 3 
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Enfim, como a própria definição de cada um destes grupos de teorias leva a um 

questionamento ontológico, esta é uma boa maneira de se entender o “estado da arte” 

da Teoria da Mente no contexto do século XX. 

 

Algumas formas de classificação das teorias, como as discutidas por Chalmers em 

“Consciousness And Its Place in Nature” envolvem definições filosóficas precisas e 

meticulosas; aqui, entretanto, opto por uma “classificação geral” num contexto histórico 

bem definido – o contexto do século XX - a partir de 1950 (Chalmers (a ser publicado, 

artigo disponível online)). 

 

2.2. Dualismo 

 

Idéias dualistas a respeito de mente-corpo normalmente são associadas a René 

Descartes, que muitas vezes é considerado o fundador da filosofia da consciência.  

Daí portanto o termo “dualismo cartesiano”.  

Descartes foi o primeiro filósofo a considerar o antigo problema “Alma-Corpo” 

relacionando-o primeiramente a uma filosofia do mundo físico  e posteriormente à 

realidade externa e à realidade interna – relativa aos estados mentais.  Ele separou 

substância corpórea (res extensa) de uma substância não corpórea (res cogitans). A 

consciência para Descartes é uma matéria (uma substância) que não ocupa espaço e 

que pensa. 

 

O ser humano é portanto, para Descartes e nas teorias dualistas de substância, 

dotado de uma uma alma imaterial e de um corpo material. No século XX encontramos 

conhecidos representantes de outra forma de dualismo – o chamado “dualismo de 

propriedades”  – como o filósofo Karl Popper e o neurocientista e prêmio nobel John C. 

Eccles. Entretanto, Eccles diferencia-se de Descartes quando propõe que a mente não 

constitui outra matéria. O desenvolvimento da física mostrava que as substâncias 

deveriam se evidenciar na Natureza de alguma forma através de características 

físicas. Eccles separa-se portanto dos dualistas que defendem duas substâncias 

diferentes (dualistas de substância). Mais adiante, com David J. Chalmers encontra-se 

a distinção entre processos conscientes (experiência da consciência) e processos 

físicos do cérebro (Popper 1977) (Eccles 1977). 

 

As posições dualistas levantam para começar dois problemas importantes, a saber: 
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1. Como pode um “espírito” ou “mente” ou “alma” ou “substância imaterial” agir 

sobre o corpo material e vice-versa? Como se dá esta interação (problema 

levantado primeiramente por Leibniz) ? 

 

Nós sabemos que fenômenos mentais produzem efeitos físicos e vice-versa: 

como discutido anteriormente, nossos desejos por exemplo causam 

movimentos (tenho sede e estendo meu braço até o copo d’água, por 

exemplo); e, pelo outro lado, a luz refletida em uma maçã nos me traz a 

experiência do vermelho. De que tipo é esta conexão  entre “mundo físico” e 

“mente”? 

 

2. O outro problema é de ordem epistemológica, e se refere à natureza 

psíquica do outro:  não tem-se acesso a realidade interna (aos estados 

mentais) de outrem, ainda assim aceita-se que o outro tenha percepções, 

desejos, pensamentos, etc – em tudo semelhantes ao que experienciamos na 

nossa qualidade de primeira pessoa.  

Este é um problema epistemológico antigo, que traz à tona outros tipos de 

problema, como a oposição entre objetividade e subjetividade e o lugar da 

realidade entre ambas.  

Não se tem como saber o que outra pessoa (ou ser) pensa ou sente em determinado 

momento, mas conclui-se - através de seu discurso (se for o caso) ou de seus atos. 

Cada sujeito tem um acesso único e privilegiado a sua própria consciência, o que 

proíbe qualquer exteriorização (lembro aqui a fala do Professor Kubrusly no seminário 

de Teoria da Mente em 22 de Maio de 2003, na COPPE: “Eu só falo sobre o que não 

sei. Porque o que eu sei transcende a linguagem”).   Como se pode então ter certeza 

de que os seres humanos que se observam estejam conectados de alguma forma 

com suas respectivas mentes – e não agindo de alguma forma como zumbis?  

Para resolver este problema, Descartes localizou a alma de cada indivíduo na glândula 

pineal, como exposto anteriormente. Entretanto, mesmo com esta forte asserção, a 

interação entre alma e corpo não é explicada claramente.  

 

John C. Eccles afirma com convicção que a mente deve ocupar um lugar no cérebro, e 

que interage de alguma forma com ele. Eccles usa como fundamento filosófico de sua 

teoria o Conceito dos 3 Mundos de Poper: no MUNDO 1 estão os objetos e grandezas 

físicas; no MUNDO 2 estão os estados de consciência e conhecimentos subjetivos de 

todos os tipos; no MUNDO 3 está o mundo da cultura realizada pelo homem, 

compreendendo a totalidade do conhecimento objetivo. Além do mais, se propõe que 
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existe uma interação entre esses mundos. Há uma interação recíproca entre o Mundo 

1 e o Mundo 2 e entre o Mundo 2 e o Mundo 3 - através da mediação do mundo 1 

(Eccles 1977; Popper 1977) 

 

Figura 2.1.  Representação dos “3 Mundos de Popper” – que abrangem tudo o que existe e que se experimenta (Eccles 

1977; Popper 1977) 

 

Na essência do Mundo 2, para Eccles, existe o “eu” ou o “ego” que é a base da 

identidade e continuidade pessoais, que cada um de nós experimenta durante toda a 

vida. Ainda segundo Eccles, na sua teoria: 

 

A mente autoconsciente19 está ativamente engajada na “leitura” de uma 

infinidade de centros ativos, nos níveis superiores da atividade cerebral, a 

saber, as áreas de ligação do hemisfério central dominante (...) Assim, 

propomos que a mente autoconsciente executa um papel superior de 

interpretação e controle dos eventos neurais.  

Um componente chave da hipótese é que a unidade da experiência consciente 

é proporcionada pela mente autoconsciente e não pelo mecanismo neural das 

áreas de ligação do hemisfério cerebral. Por isso tem sido impossível elaborar 

qualquer teoria fisiológica que explique como a diversidade de eventos 

cerebrais possa ser sintentizada de modo a proporcionar uma experiência 

consciente unificada, de caráter global ou gestalt.  
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Para se defender de críticas, Eccles completa: 

 

Pode-se alegar que esta hipótese é exatamente uma versão mais elaborada do 

paralelismo – um tipo de paralelismo seletivo. Entretanto, isso seria um erro. 

Ela é radicalmente diferente, porque as funções selecionadoras e integradoras 

são consideradas como atributos da mente autoconsciente, que tem assim um 

papel ativo e dominante. Enfim, a hipótese tem como componente principal a 

primazia outorgada à mente autoconsciente, que é o agente integrador que 

forma a unidade da experiência consciente a partir da imensa diversidade de 

eventos cerebrais. Podemos assegurar que a forte hipótese dualista-

interacionista que estamos desenvolvendo se recomenda pelo seu grande 

poder explanatório. Ela proporciona, em princípio, pelo menos as necessárias 

explicações para toda a gama de problemas que se relacionam com alguns 

aspectos da memória e ilusão e imaginação criativa. Porém o mais importante 

é restituir para a pessoa humana o sentido de maravilha, de mistério e de valor. 

Nas discussões existirão muitas mudanças com relação à maneira pela qual a 

interação Mundo 3 – Mundo 2 é requisito indispensável para o universo da 

pessoa humana – indispensável mas não suficiente.  

Finalmente podemos assegurar que a hipótese pertence à ciência porque está 

baseada em dados empíricos e é objetivamente testável. 

 

 

Para Eccles não é a glândula pineal, mas é o que ele chama de “Cérebro de Ligação” 

que é parte da grande área responsável pela ligação entre mente e cérebro. O termo 

“cérebro de ligação”, para Eccles, indica todas aquelas áreas do córtex cerebral que 

são potencialmente capazes de ficar em ligação direta com a mente autoconsciente. 

De acordo com evidências empíricas, para Eccles somente uma zona especializada 

dos hemisférios cerebrais está em conexão com a mente autoconsciente. 

 

                                                             
19 Os termos “consciente” e “autoconsciente” são discutíveis; entretanto aqui mantive o conceito de 
Eccles. 
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Figura 2.2. Diagrama do fluxo de informações para interação mente-cérebro. Os três componentes do mundo 2: sentido 

exterior, sentido interior e o ego ou “eu” estão diagramados com suas conexões. Também ilustradas as linhas de 

comunicação através da interface, entre o Mundo 1 e o Mundo 2, isto é, o cérebro de associação para os e dos 

componentes do mundo 2. O cérebro de Associação tem a disposição colunar indicada. Devemos imaginar que a área 

do cérebro de Ligação é enorme com centenas de milhões, ou mais, de módulos abertos, e não apenas os quadros 

simples ilustrados aqui (Eccles 1977; Popper 1977) 

 

Como argumento a favor da divisão entre mente e cérebro, Eccles sugere por exemplo 

que a atenção, característica única da mente, pode-se concentrar em fatos diferentes, 

e que há uma discrepância temporal entre eventos mentais e neurais; finalmente, 

pode-se observar a influência da mente sobre o cérebro em atos como o de resgate de 

memórias, antes apreendidas pela atenção. Especialmente o caráter “único” da 

consciência não poderia ser todo resgatado apenas pelas ações individuais e 

desiguais dos neurônios – deveria sim ser produto de uma consciência independente.  

 

Percebe-se no trecho acima o quanto Eccles quer “restituir” à pessoa humana o 

“sentido de maravilha”. Entretanto, lembrando Kant, “todo entendimento é um 

conhecimento adequado às nossas intenções”. O “sentido de maravilhamento” e o 

valor conferido ao ser humano e sua criatividade podem estar presentes em outras 

hipóteses que não considerem a mente da forma como Eccles a considera. Ou seja, 
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mesmo em hipóteses não dualistas, em que o ser humano não é de forma alguma a 

peça central da vida na Terra nem o fim e objetivo de toda Evolução natural, pode-se 

encontrar ainda na criatividade humana a sua força e seu valor.  

 

Enfim, apesar de Eccles marcar claramente a diferença entre mente e cérebro, 

encontram-se em sua teoria os mesmos problemas encontrados na hipótese dualista 

de Descartes. 

 

Na Filosofia atual há um consenso de que uma substância “do espírito” equivalente a 

uma “res cogitans” levantaria muitos problemas acerca da interação mente-corpo. O 

fato de se aceitar que exista uma “consciência” ou uma “mente” não implica no fato de 

que a existência destes seja como a existência de um corpo físico. Se pode encarar a 

consciência como uma propriedade ou caraterística dos homens e animais – em 

contraposição a coisas como pedras ou mesas ou canetas. Pode-se esclarecer ainda 

que estas propriedades ou características  não podem ser reduzidas a propriedades 

físicas.  

 

Prosseguindo, o cérebro apresenta ainda características que não se apresentam em 

nenhum outro objeto – que são as características não físicas como sensações de dor, 

estados mentais como desejos ou crenças, etc. Esta posição é chamada de Dualismo 

de propriedades e sobre ela diferentes teorias podem ser erguidas.  

 

Uma das teorias baseadas no dualismo de propriedades é o Epifenomenalismo. Os 

representantes desta teoria sustentam que os fenômenos mentais são oriundos 

certamente de fenômenos físicos (cerebrais) – mas que certamente o contrário não é 

verdadeiro – ou seja, os fenômenos mentais não são causalmente ativos na esfera 

fechada do mundo físico. A consciência para os defensores desta teoria é portanto um 

epifenômeno, um fator coadjuvante apenas, que não exerce nenhum papel no 

comportamento humano. Daí segue-se que nossos atos não derivam de nossas 

decisões, julgamentos ou desejos.  Toda a vida na Terra como se apresenta agora, 

para os epifenomenalistas, pode ocorrer sem que homens ou animais 

experienciassem desejos, crenças ou convicções. Ao invés de dizer que nós 

exercemos ações intencionais, a teoria defende que os atos simplesmente acontecem. 

Apesar de duvidável plausibilidade, o epifenomenalismo ainda encontra hoje em dia 

defensores. 
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Outra forma de dualismo, já existente na época de descartes, é o ocasionalismo. 

Tendo seu primeiro representante em Leibniz, o ocasionalismo supõe que fenômenos 

físicos e mentais têm existência independente entre si. Entretanto, ambos tipos de 

fenômenos estão intimamente interligados. Para Leibniz, Deus haveria deixado ambos 

lados tão perfeitamente correspondentes que  eles seguem em perfeita 

correspondência. Leibniz chama este característica de “harmonia pré-estabelecida” 

entre corpo e espírito e compara-a a dois relógios absolutamente precisos, 

previamente “acertados”. Nicolas Malebranche foi um outro defensor de uma outra 

forma de  Ocasionalismo, para a qual haveria uma harmonia precisa entre os dois 

lados, mas às custas da intervenção divina. Por causa de seu forte comprometimento 

com concepções teológicas, estas teorias não chegaram a apresentar uma explicação 

que pudesse ser considerada forte, embora o argumento de Leibniz contra o 

materialismo seja considerado fundamental na história da relação mente-corpo. 

 

As teorias dualistas encontraram o seu maior obstáculo na explicação da “interface” 

entre mente e corpo – e na explicação de como uma mente não material pode exercer 

influência sobre um corpo material. A maioria dos filósofos da atualidade defende 

posições sobretudo materialistas, que apresentam-se de várias distintas maneiras – 

entre as quais na tentativa de reduzir fenômenos mentais a fenômenos puramente 

físicos. Uma destas é o Behaviorismo Lógico, que teve seu auge na década de 50. 

 

2.3. O Behaviorismo Lógico. Gylbert Ryle e “O Fantasma na Máquina”. Erro de 

Categorização.   

 

A posição do Behaviorismo é uma clara resposta ao dualismo – segundo alguns, até 

mesmo pela época em que se formaram suas principais idéias, o Behaviorismo é 

também uma resposta à Psicanálise. 

 

Gilbert Ryle procura mostrar, em The Concept of Mind, que a posição dualista que 

interpreta matéria e espírito como substâncias diferentes e independentes entre si é 

causa de grande confusão. Ryle refere-se à  doutrina de Descartes como a “doutrina 

do fantasma na máquina” – porque a teoria não explica como o espírito imaterial age 

no corpo material. O componente epistemológico do Dualismo, segundo o qual cada 

ser humano tem acesso privilegiado a sua consciência leva a crer, para Ryle, que não 

se tem acesso aos estados mentais alheios e que não se pode concluir nem se há no 

outro ser humano estados mentais semelhantes. Ryle caracteriza a falha do Dualismo 

como um erro de categorização, posto que as teorias dualistas apresentam os 
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fenômenos mentais de tal forma como se estes já pertencessem a uma categoria, 

enquanto que na verdade eles pertencem a outro. Para exemplificar o que é um erro 

de categoria, Gilbert Ryle usa a analogia da universidade: uma pessoa que visita uma 

universidade percebe todas as partes que constituem uma universidade: biblioteca, 

salas de aula, auditórios, foyers dos prédios, habitação dos estudantes. Entretanto, 

este visitante estaria enganado se pensasse que a universidade é algum objeto 

diferente daquilo que percebe.  

 

Outro exemplo: a água fervente. A efervescência da água não constitui um objeto 

separado da água; a água simplesmente ferve a 100. Ferver é simplesmente um 

comportamento da água, não parte dela – como “estar atento” é também 

simplesmente o comportamento de um sujeito. 

 

Ryle brinca: alguém que se pergunte como um pobre trocador partido ao meio possa 

ter 2 ou 3 filhos já parte de um pressuposto errado – o de aceitar que uma pessoa 

partida ao meio possa existir. Ryle diz que o dualismo parte de uma premissa segundo 

a qual a mente – ou espírito, ou alma, como em Descartes – existe, é imaterial e ligado 

ao “Eu”, constituindo realidade diferente de coisas físicas por causa de sua 

imaterialidade. Uma concepção correta do problema mente-corpo seria a que a que 

mostrasse que só se pode falar sobre aspectos do comportamento humano. Não há 

causas mentais que possam intervir na esfera fechada dos fenômenos físicos.  

 

Para Ryle, o fato por exemplo de “Maria” estar chateada deve poder ser percebido 

através do comportamento de Maria. Entretanto, pode-se até dizer que Maria está 

chateada em determinado momento, mesmo que ela não pareça chateada. Um vidro 

pode ser descrito como frágil, mesmo se não esteja se quebrando; Ryle diz que isso 

se deve à “disposição” do vidro de se comportar de determinada forma em 

determinadas condições (como se quebrar sob determinada pressão) – assim como 

Maria só parecerá chateada em determinadas condições. 

 

Num exemplo clássico, segundo uma exposição behaviorista padrão, dizer que João 

acha que vai chover é simplesmente dizer que João está inclinado a fechar as janelas, 

guardar os apetrechos de jardim e levar um guarda-chuva se sair à rua.  O 

behaviorismo sustenta que a mente é somente o comportamento e disposições para o 

comportamento. No modo formal do discurso, sustenta que afirmações sobre 

fenômenos mentais podem ser traduzidas em afirmações sobre comportamentos 
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possível e real (lembrar do caso de Maria estar chateada sem mostrar que está – 

porque só mostraria em determinadas circunstâncias).  

 

Uma conseqüência direta da polêmica tese de Ryle foi uma temporária “paralisia” da 

filosofia da mente, que em seguida não produziu nada que pudesse ser considerado 

uma teoria (uma teoria da mente, diga-se). Em contraposição, a filosofia viu-se 

trocando a mente e seus fenômenos pelo estudo dos fenômenos relacionados ao 

comportamento. Carl Hempel afirma:  

 

There would seem to be an intractable residue of concepts clustering around the 

notions of consciousness, experience, sensation, and mental imagery, where 

some sort of inner process story is unavoidable (Place 1956). 

 

O behaviorismo afastou um dos problemas do dualismo: pelo dualismo, não se tem 

como dizer que exista uma outra mente que não a relacionada à primeira pessoa. O 

behaviorismo, pois bem, anulou a “outra mente” – e até mesmo a “mente” (a “primeira 

pessoa”)! Não se tem mais que explicar a misteriosa existência de fenômenos mentais 

de qualquer ordem – seja da perspectiva da primeira pessoa ou não. 

 

2.3.1. As Objeções ao Behaviorismo 

 

As objeções ao behaviorismo podem ser divididas em dois tipos: uma é óbvia e 

intuitiva. Sabe-se, pela qualidade de primeira pessoa de cada indivíduo, que não 

existe apenas o comportamento. Existem fenômenos mentais!  

Outro tipo de objeção ao behaviorismo lógico é de característica técnica: já que a 

noção de “disposição” faz-se tão importante para o comportamento final – em que 

consiste realmente esta “disposição”? nas palavras de Searle, ninguém jamais 

conseguiu tornar o conceito de disposição totalmente claro. Até porque: 

 

1. Para fazermos uma análise da crença em termos de comportamento, parece 

que temos que fazer referência ao desejo, e vice-versa! Caímos aqui num 

paradoxo. A crença de João que vai chover só se manifestará em João 

fechando as janelas se e somente se admitirmos hipóteses adicionais, como a 

de que João não quer que a água da chuva passe pelas janelas. Entretanto, se 

esta hipótese não for verdadeira – suponha-se que João gosta da água da 

chuva entrando na sua sala – ele então não estará disposto a fechá-las. Sem 

algumas hipóteses desta ordem – sobre os desejos de João e suas crenças – 
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parece que não podemos chegar à conclusão de que fechar janelas = achar 

que vai chover. 

2. O behaviorismo de certa forma deixa de lado as relações causais entre estados 

mentais e comportamento. Quando identifica por exemplo o sofrimento com a 

disposição para o sofrimento, exclui o fato de que o sofrimento causa o 

comportamento. De modo semelhante, pode-se analisar crenças e desejos.  

 

A teoria do behaviorismo evitou a interação mente-corpo por simplesmente negar a 

existência da mente.  

Na crítica de Searle, que muitas vezes mostra-se muito irônico e indignado, apesar de 

todas as objeções técnicas, são na verdade as objeções ligadas ao senso comum as 

mais “embaraçosas”. O absurdo do behaviorismo está no fato de que ele nega a 

existência de quaisquer estados mentais internos. Há apenas o comportamento 

exterior. Isso é totalmente contrário ao nosso senso usual sobre o que é ser humano. 

Por este motivo os behavioristas eram alvo de muitas piadas – como que poderiam 

“simular anestesia” ou – na famosa piada do casal após o sexo: “Querida, foi bom para 

você, como foi para mim?”.  

Há também uma objeção vinda do senso comum que diz que poderia existir “bons 

atores”. Um “superator” que  simulasse dores horrendas, enquanto que poderia existir 

também um “superespartano”, que poderia empenhar-se em simular “dor nenhuma”, 

apesar de sofrer com alguma grande dor. Este argumento chama-se 

“superator/superespartano” (Searle 1992). 

 

Em resumo, as tentativas de Ryle e Hempel de transformar expressões mentais em 

físicas, em última análise, falharam. Entretanto, o objetivo das teorias materialistas 

subseqüentes foi também o de reduzir fenômenos mentais a acontecimentos 

puramente físicos. O dualismo havia deixado problemas suficientemente grandes para 

que tantas teorias viessem tentar evitar entre outros problemas, o problema da 

interação. 

 

Observação – (aula da disciplina “Minds and Machines”, ministrada pelo 

Profesor Alex Byrne, no MIT20, quando se quer introduzir aos alunos da 

graduação a idéia do Behaviorsmo): (Byrne) 

 

                                                             
20 http://mit.edu/abyrne/www/24119.html 
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Imaginemos que de um dia para o outro fossemos obrigados a conviver com 

marcianos: eles são em tudo semelhantes a nós;  apenas dois pequenos 

detalhes nos permitem a diferenciação:  eles são verdes e sua estrutura interna 

é completamente outra, totalmente diferente da nossa.  

Para nossa surpresa, entretanto, o convívio com os marcianos parece fácil: em 

todos os atos,  eles são parecidos conosco. Em resumo, eles se comportam 

como nós nos comportamos. Claro, eles ainda são a tensão social do 

momento, porque eles são verdes, e nos fazem refletir...  nos perguntamos o 

tempo todo:  

Será que os marcianos passaram longo tempo nos observando e estão 

fingindo um comportamento semelhante ao nosso? 

Será que eles sentem mesmo o que reportam? 

Será, enfim, que os marcianos têm a mesma mente que estamos habituados a 

experienciar? 

 

Decididos a não perpetuar a tensão social, o lider dos marcianos toma a 

palavra: "Vejo que vocês têm dúvida a respeito de nossas experiências da 

consciência. Mas vejam bem: se vocês nos fizerem cócegas, não vamos rir? 

Se vocês nos beliscarem, não vamos gritar "ai"? Em tudo, não somos idênticos 

a vocês? De que mais vocês precisam?". 

 

A tensão continua no ar. E continuará até sermos vencidos pelo cansaço. A 

questão continua: os marcianos têm mente? 

 

Os behavioristas não hesitariam em dar esta resposta de forma afirmativa, e 

daí nascem várias discusões. Mas para o teórico do behaviorismo,  o 

comportamento exprime a mente (Byrne 2001). 

 

2.4. Teorias da Identidade. Cérebro e Mente. Smart, Feigl. 

 

Conceitos como o de "identidade" passam a ser discutidos e revisados quando surge 

uma teoria se propondo a explicar a mente pela sua identidade com eventos 

neurofisiológicos.  

Em resumo, e antes de abordar as teorias em si, vale a pena saltar para a crítica final 

de Kripke às Teorias da Identidade: "Tudo é o que é, e não outra coisa" (Kripke 1980).  

Em resumo, uma coisa é idêntica a si mesma, e não a outra coisa. Isso, se 

conseguirmos definir o que é esta "coisa". 
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Por volta de 1956, John Smart e Herbert Feigl estavam desenvolvendo trabalhos de 

forma completamente independente, ambos curiosamente defendendo o mesmo ponto 

de vista: o da identidade entrte cérebro e mente (Feigl 1958; Smart 1959).  

 

Enquanto o Behaviorismo Lógico se ocupava com o comportamento em detrimento 

dos eventos mentais, as teorias da identidade defendiam que, por serem empíricos, 

sintéticos e contingentes, os estados mentais eram idênticos aos estados do cérebro e 

do sistema nervoso central(Place 1956);(Smart 1959).  

As teorias da identidade simplesmente concluíram que poderia sim, haver a mente; 

entretanto, ela deveria estar identificada com eventos “paralelos” no sistema nervoso.  

 

2.4.1. Verdades Necessárias e Verdades Contingentes 

A discussão sobre o que é uma VERDADE não cabe aqui; apenas para se discutir o 

que a Teoria da Identidade considerava “idêntico”, consideremos que haja o “terceiro 

excluído”, ou seja, consideremos a lógica clássica e os conceitos de identidade, 

verdade necessária e verdade contingente. 

 

Para ilustrar o conceito de identidade, levemos em consideração: 

1. Lula = presidente da república 

2. 4+9=13 

3. Água = H20  (analogia de Feigl)(Feigl 1958) 

4. Número de Planetas = 9 

5. Calor = movimento das moléculas 

 

... há verdades chamadas “”verdades necessárias” e outras chamadas “verdades 

contingentes”. Uma sentença verdadeira é contingente apenas se ela pudesse ser 

falsa em outra realidade. Exemplos de sentenças contingentes: 

 

6. Faz sol em 22 de outubro de 2002 

7. Não existem gatos verdes 

8. Existem buracos negros 

 

As verdades necessárias não poderiam ser falsas em outras realidades.  Para usar o 

jargão, uma sertença é verdadeira e necessária se puder ser considerada verdadeira 

em todo mundo possível. 
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Exemplos de verdades necessárias são: 

 

9. Tudo é auto-semelhante 

10. Ou faz sol, ou não faz sol 

11. Há uma função no conjunto dos números reais que é contínua sempre 

 

Algumas sentenças de identidade são verdadeiras e contingentes, como por exemplo 

1 e 2 acima. Algumas sentenças são verdadeiras e necessárias, como a 3 (a discutir).  

O filósofo Saul Kripke, que pensou criticamente as teorias da identidade, apontou, 

numa argumentação clássica (em "Naming and Necessity"(Kripke 1980)) que há 

também outros tipos de exemplos de sentenças verdadeiras. Em particular, ele chama 

de "identidade teórica" as sentenças como a 5 (Calor = movimento das moléculas) - 

que, se verdadeiras, são necessariamente verdadeiras. Apesar de poder existir 

qualquer coisa que se pareça, tenha todos os aspectos da água, tenha ainda gosto da 

água, não pode existir uma amostra de água que não seja H2O.  Então, se Kripke 

estava correto, a verdades 5 é necessária, contrariamente ao que Smart e Place 

argumentaram. Para eles, a verdade 5 seria apenas contingente.  

   

O que advém imediatamente do paralelismo trazido pela identificação entre eventos 

mentais e neurofisiológicos remete-nos de alguma forma a um dualismo de 

propriedades. Lembra, também, a excitação das fibras C de Descartes, quando 

identifica a dor, por exemplo, a estados neuronais. Citando Searle, Descartes poderia 

estar certo em pensar que fenômenos mentais existem de forma independente, mas, 

com as teorias da identidade, estava-se provando, com o aval da ciência, que na 

verdade Descartes estava errado.  

 

Então, segundo as teorias da identidade: 

 

Fenômenos mentais = Estados do cérebro e do sistema nervoso central 

 

A analogia clássica de Smart é a suposição de que um raio e descargas elétricas são 

entidades diferentes; ou seja, como discutido anteriormente, a asserção  

 

raio = descarga elétrrica  

 

é uma verdade necessária. 
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Havia se tornado claro, no desenvolvimento da ciência, que raios eram apenas 

correntes de elétrons. Feigl também propôs, numa asserção clássica e aqui já 

discutida, uma analogia semelhante com a água: a água, em todas as suas diversas 

formas, nada mais era do que aglomerados de H20.  Mas para ele, esta deveria ser 

uma verdade contingente, e não necessária.  

 

Para Kripke, a identificação de estados mentais com estados físicos teria que ser 

necessária, pela própria definição de uma verdade necessária.  

 

Quando se leva em consideração que nascemos com determinadas sinapses 

estabelecidas, e que definimos outras sinapses ao longo da vida, é tentadora a 

hipótese da mente ser continuamente representada por eventos do sistema nervoso. 

Então, quais devem ser as dificuldades da teoria da identidade? 

 

2.4.2. Objeções às Teorias da Identidade 

 

Apesar de autores como John Searle apontarem outras críticas, um problema da teoria 

da identidade é o de definir o que é um evento mental - na sua “MENOR PARTÍCULA”. 

Qual a mínima partícula na esfera dos fenômenos mentais que pode ser idêntica à 

mínima partícula do outro conjunto? Falando em linguagem da teoria dos conjuntos: 

trata-se de uma relação biunívoca, onde se conhecem os conjuntos, mas não cada 

elemento. 

 

Em resumo, poderia se apontar o "elemento" do conjunto dos eventos mentais como 

um "qualia", mas como definir esse qualia sem levar em consideração qualias 

próximos (anteriores e posteriores?). Não há uma “descontinuidade, aparentemente, 

na consciência e nem aparentemente pode haver um qualia que se repita. Ou seja,  os 

elementos do conjunto [eventos mentais] estão sempre em evolução, ou seja, não 

podem ser repetidos nem mesmo em se tratando de um único indivíduo. 

 

Outras objeções às teorias da identidade são as seguintes: 

 

 

1. Dificuldades do senso comum: 

 

Se aceitamos que eventos neurofisiológicos são idênticos a fenômenos de dor, por 

exemplo, então deve haver dois conjuntos de características, um de cada lado, que 
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nos permitiriam definir claramente ambos os eventos e que nos possibilitariam afirmar 

a identidade.  

 

 

2. Objeções Técnicas: 

 

a. Será que há um e somente um tipo de estado neurofisiológico correspondente a 

cada estado mental ao qual seja idêntico? Mesmo que minha crença de que Brasília é 

a capital do Brasil,  parece-me difícil acreditar que toda vez que alguém acredita que 

Brasília seja a capital do Brasil, determinada configuração neurofisiológica se repita. 

Mesmo num mesmo indivíduo, a repetição de uma determinada configuração dos 

neurônios deve sofrer alterações com o acréscimo de informações ao longo do tempo 

(Searle 1992).  

 

b. Segundo a Lei de Leibniz, dois eventos só são idênticos se tiverem todas as suas 

propriedades em comum. Por exemplo: minha dor está no meu polegar, mas o seu 

estado fisiológico vai do meu polegar até o tálamo - e além disso.  

 

A resposta dos teóricos da identidade refere-se à primeira objeção apontada. Eles 

salientam que a UNIDADE MÁXIMA de análise é realmente a experiência da dor, e 

que esta experiência provavelmente tem lugar no sistema nervoso central.  

 

Repetindo Kripke, a identificação de estados mentais com estados físicos teria que ser 

necessária, e não obstante, não pode ser necessária, porque o mental não poderia ser 

essencialmente físico. Neste ponto encontramos então um paradoxo,  e, portanto, a 

Teoria da Identidade foi aqui logicamente impedida. Relembrando a frase de Kripke, 

citada anteriomente:  

 

Tudo é o que é, e não outra coisa (Kripke 1980). 

 

As teorias da identidade representaram uma fase otimista: era intrigante e excitante a 

idéia de que os eventos mentais pudessem ser os próprios processos cerebrais – 

como a ciência havia mostrrado antes que a luz era uma radiação eletrtomagnética e 

que os gens eram o próprio DNA. Mas inesperadamente, as teorias da identidade 

tiveram vida breve e sua queda precipitada começou apenas alguns anos depois de 

sua introdução. Entretanto, não resta dúvida de que as teorias da identidade 

representaram um avanço na filosofia da mente, posto que levantaram um debate 
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caloroso apontando para novos rumos. Por exemplo, essas teorias foram 

responsáveis pela definição dos parâmetros e vínculos fundamentais para os 

sucessivos debates, que definiram até os nossos dias um tipo de jargão.  

 

Segundo Jaegwon Kim, quando as teorias da identidade começaram a perder 

credibilidade no final dos anos sessenta e início dos setenta, poucos de seus teóricos 

voltaram a um cartesianismo ou a um dualismo mente-corpo. Quase todos os 

participantes do debate permaneceram fiéis ao fisicalismo e até mesmo os que 

refutaram a teoria de Smart e Feigl permaneceram fiéis a alguma versão fisicalista. Até 

que através dos anos setenta e oitenta, a bem dizer, até hoje, o problema mente-corpo 

– o nosso problema mente-corpo tem sido o de encontrar no mundo físico um lugar 

para a mente (Kim 2000). 

 

 

2.5. Monismo Anômalo 

 

O Monismo Anômalo do filósofo americano Donald Davidson é uma teoria que pode 

ser vista como uma resposta às pressões deixadas pelas Teorias da Identidade. De 

acordo com o Monismo Anômalo, eventos mentais são idênticos aos eventos físicos – 

MAS não redutíveis a ele.  

 

O artigo de Davidson, intitulado “Mental Events”, foi escrito em 1970, logo após o auge 

das discussões sobre das Teorias da Identidade. A maioria dos trabalhos de Davidson, 

principalmente os publicados após 1960, tiveram grande impacto sobre a Teoria da 

Semântica, Epistemologia e Ética.  

 

No fundo, na palavras de Rudolph Luthe: 

O problema central para uma tal teoria filosófica é a solução do conflito entre 

determinismo e autonomia. O determinismo parece exigir principalmente um 

aprisionamento tão estrito na rede causal que ele é necessário para explicar a 

causalidade dos acontecimentos físicos através dos eventos mentais. 

Entretanto, a autonomia exige uma independência tão estrita dos eventos 

mentais com relação à rede causal que ela é necessária para permitir a 

responsabilidade moral a seus efeitos no mundo físico. A autonomia e o 
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determinismo dos eventos mentais parecem ser tão necessariamente 

simétricos que eles se excluem mutuamente (Lüthe 1993). 

A solução central de Davidson para esse problema é a suposição de que essa 

contradição é apenas aparente. Na verdade, o determinismo e a autonomia dos 

eventos mentais podem ser reconciliados. Deve-se apenas interpretá-los 

corretamente. Assim, Davidson procura conceber a autonomia nesse contexto não de 

um modo enfático, como liberdade e auto-determinação, mas sim de um modo mais 

brando, como "não-estar-submetido-a-uma-lei". Ele então introduz o termo anomalia 

(dos eventos mentais) e procura demonstrar que uma tal anomalia não entra em 

conflito com um "determinismo" devidamente interpretado. Para Davidson, uma 

interpretação correta do determinismo exige uma teoria específica dos atos mentais, 

que ele chama de "monismo anômalo”. O problema da compatibilidade desse tipo de 

determinação com a anomalia dos eventos mentais exige a prova de que tais eventos 

não se contradizem necessariamente com os respectivos princípios associados às 

representações da causalidade, do determinismo e da anomalia dos eventos mentais.  

Isto é, a identidade não é entre estados mentais e estados físicos em geral, mas entre 

acontecimentos mentais e físicos particulares – ou seja entre “espécimes” (as menores 

unidades, os “tijolos” - tokens) mentais e físicos. 21 Por exemplo: o meu desejo de 

tomar um banho frio é também uma realização de um certo acontecimento físico, ou 

seja, o meu desejo de tomar um banho frio é idêntico a um certo estado físico do meu 

cérebro. Mas deste fato não se segue que exista uma identidade entre acontecimentos 

mentais do mesmo tipo, isto é, entre o desejo de outras pessoas de tomarem um 

banho frio ou entre este presente desejo e o meu desejo de tomar um banho frio em 

ocasiões diferentes, e acontecimentos do mesmo tipo físico.  

 

Logo, uma vez que nega a existência de uma identidade entre tipos físicos e tipos 

mentais, Davidson nega que certos estados mentais tipo, como crenças, recordações, 

decisões, etc., possam se reduzir a estados físicos tipo.  

 

Davidson apresenta a sua teoria a partir de três premissas aparentemente 

contraditórias entre si, que são: 

(P1) Pelo menos alguns acontecimentos mentais interagem causalmente com 

acontecimentos físicos (Princípio de interação causal). 

                                                             
21 Esta é a tese da “Token-Identity”, em contraste com a tese anteriormente apresentada das Teorias da 
Identidade  (de Tipo). 
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(P2) Onde houver causalidade22 deve haver lei, isto é, os acontecimentos ligados 

através de uma relação de causa e efeito devem obedecer a leis estritas (Princípio do 

caráter nomológico da causalidade).  

(P3) Não existem leis deterministas estritas a partir das quais se possam explicar e 

prever os acontecimentos mentais (Princípio do anomalismo do mental).  

Aparentemente, (P1) e (P2) implicam a negação de (P3), enquanto que (P2) e (P3) 

implicam a negação de (P1) e também (P1) e (P3) a negação de (P2). O argumento de 

Davidson consiste em defender que as três premissas são compatíveis entre si.  

Em resumo, após provar a compatibilidade das três premissas, Donald Davidson 

conclui que apesar de existir uma identidade entre acontecimentos mentais e 

acontecimentos físicos, daqui não se segue que os acontecimentos mentais possam 

ser reduzidos aos físicos, isto porque, num certo sentido, não há senão 

acontecimentos físicos.  

O monismo anômalo afirma assim a identidade entre espécimes (tokens) de 

acontecimentos mentais e espécimes de acontecimentos físicos, rejeitando a 

identidade dos tipos ou propriedades mentais e físicas. Note-se que todo o argumento 

é estabelecido com base na distinção entre o caráter intencional da explicação causal 

e o caráter extensional da relação causal.  

 

2.5.1. A Superveniência  

De acordo com Searle as discussões de superveniência foram originalmente 

introduzidas em conexão com a ética, e a noção em questão não era uma noção 

causal. Nos primeiros escritos de Moore [1922] e Hare [1952], a idéia era que 

propriedades morais são supervenientes em relação a propriedades naturais, que dois 

objetos não podem diferir unicamente com respeito a sua excelência, por exemplo. Se 

um objeto é melhor que o segundo, tem que haver alguma outra característica em 

virtude da qual o primeiro é melhor que o segundo. Mas essa noção de superveniência 

moral não é uma noção causal. Isto é, características de um objeto que o fazem bom 

não causam que ele seja bom, mas antes constituem sua excelência (Searle 1992).  

Entretanto, no caso da superveniência mente/cérebro, os fenômenos neurais causam 

os fenômenos mentais. Para Searle, há pelo menos duas noções de superveniência: 

                                                             
22 Se a causalidade (a estrutura causal) é a mesma ou não, é outra questão.  
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uma constitutiva e outra causal. Para as discussões da questão mente-corpo, somente 

a causal é importante. 

Freqüentemente se diz, em filosofia da mente, que o mental é superveniente em 

relação ao físico. O que se quer dizer com esta afirmação é que estados mentais são 

totalmente dependentes de estados neurofisiológicos correspondentes, no sentido de 

que uma diferença nos estados mentais envolveria necessariamente uma diferença 

correspondente nos estados neurofisiológicos. 

Melhor explicando: apesar de o mental não ser redutível ao físico, os acontecimentos 

mentais podem ser emparelhados com os físicos. Isto é, toda a descrição mental de 

um acontecimento pode ser emparelhada com uma descrição física de outro 

acontecimento. Isto leva Davidson a introduzir a noção de superveniência que nos diz 

que, uma propriedade mental M é superveniente em relação a uma propriedade física 

F, se não puder existir uma mudança em M sem que haja uma mudança em F; isto é, 

as propriedades mentais são supervenientes em relação às propriedades físicas. É 

este expediente que permite a Davidson defender uma posição monista (um monismo 

ontológico) não reducionista.  

Uma tal superveniência pode ser vista como dizendo que não podem 

existir dois acontecimentos idênticos no que diz respeitos às suas 

características físicas, mas que diferem no que diz respeito a alguma 

característica mental, ou que um objeto não pode diferir em relação a 

uma certa característica mental sem diferir numa certa característica 

física (Davidson 1980).  

 

Esta definição de superveniência tem o problema de ser ambígua, o que suscitou 

algumas críticas entre alguns dos comentadores de Davidson, uma vez que parece 

implicar duas coisas distintas: (i) que uma mudança das propriedades mentais de um 

certo acontecimento leva a uma mudança nas propriedades físicas desse mesmo 

acontecimento ou (ii) que uma mudança nas propriedades físicas de um 

acontecimento leva a uma mudança nas suas propriedades mentais. No entanto 

Davidson rejeita (ii). Num artigo retrospectivo onde Davidson pretende dissipar 

algumas das dúvidas que surgiram em volta da sua doutrina do monismo anômalo, é-

nos dada uma definição mais clara de superveniência:  

Um predicado p é superveniente em relação a um conjunto de 

predicados S - se, e só se, p não distingue quaisquer entidades que não 

possam ser distinguidas por meio de S. (Davidson 1979) 
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Citando a filósofa portuguesa Célia Teixeira (Teixeira): 

 

Esta definição afirma que uma mudança das propriedades (ou predicados) 

mentais de um acontecimento implica uma mudança nas propriedades físicas 

desse mesmo acontecimento. Mas daqui não se segue que as mesmas 

propriedades físicas mudem com as mesmas propriedades mentais. Pois, se 

tal fosse o caso, é porque existia uma identidade entre certos tipos de 

acontecimentos físicos e certos tipos de acontecimentos mentais, o que é algo 

que Davidson recusa. O que esta definição de superveniência pretende 

bloquear é a possibilidade de termos dois acontecimentos mentalmente 

distintos mas fisicamente indistinguíveis. No entanto, podemos ter dois 

acontecimentos fisicamente distintos mas mentalmente indistinguíveis. Ao 

suplementar o monismo anômalo com a noção de superveniência, Davidson 

pretende mostrar que apesar de existir uma identidade entre acontecimentos 

mentais e físicos daqui não segue que esta identidade possa ser tomada como 

uma forma de reducionismo, ou que existam leis causais estritas que liguem as 

propriedades mentais de um certo acontecimento com as suas propriedades 

físicas. O monismo anômalo assemelha-se ao materialismo na medida em que 

afirma que todos os acontecimentos são físicos, mas rejeita a tese, usualmente 

vista como essencial ao materialismo, de que os fenômenos mentais podem 

ser inteiramente explicados por meios físicos. 

 

Para ilustrar a última citação:  
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Fig. 2.3. Ilustração: O que a definição de superveniência pretende bloquear é a possibilidade de termos dois 

acontecimentos mentalmente distintos mas fisicamente indistinguíveis (a correspondência não é biunívoca). No 

entanto, podemos ter dois acontecimentos fisicamente distintos mas mentalmente indistinguíveis. Ao suplementar o 

monismo anômalo com a noção de superveniência, Davidson pretende mostrar que apesar de existir uma identidade 

entre acontecimentos mentais e físicos daqui não segue que esta identidade possa ser tomada como uma forma de 

reducionismo, ou que existam leis causais estritas que liguem as propriedades mentais de um certo acontecimento com 

as suas propriedades físicas. 

 

2.6. Funcionalismo 

 

Para introduzir a concepção do Funcionalismo, voltemo-nos à palavra Função e seu 

significado. 

 

O que torna dois estados fisiológicos ocorrências do mesmo tipo de estado mental é o 

fato de desempenharem a mesma função na vida total do organismo. Seguindo o 

exemplo de Searle sobre o Funcionalismo: 

 

Desta forma, por exemplo, minha crença de que está para chover será, em 

mim, um estado causado pela minha percepção da concentração de nuvens e 

do aumento das trovoadas; e, juntamente com meu desejo de que a chuva não 

entre pelas janelas, essa percepção, conseqüentemente, fará que eu as feche 

(Searle 1992).  

 

Com este exemplo, Searle conecta estímulos perceptuais (a percepção e crença de 

que vai chover) com um ato comportamental (fechar as janelas). O funcionalista pensa 
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em estados mentais como eventos mediando de forma causal entre estímulos de input 

e de output : o que faz um estado mental são as relações que ele guarda entre os 

estímulos perceptuais do sujeito e as suas respostas comportamentais.   

 

Putnam e Fodor defenderam uma posição um tanto óbvia, mas que havia sido deixada 

de lado pelas teorias anteriores (Putnam 1967; Fodor 1968).  

Foram motivados pelo argumento (surgido nas discussões levantadas pelas Teorias 

da Identidade) de que a dor não é idêntica a estados físico-químicos do cérebro. A 

correção que fizeram é a seguinte: o que é importante não é o fato de que as “fibras-c” 

estavam sendo disparadas (e sendo assim idênticas à dor); o importante em si é o que 

as fibras-c estão fazendo – e como estão contribuindo para a operação no organismo 

como um todo.  

 

Desta forma, Putnam e Fodor evitaram o argumento de que a dor, sendo idêntica ao 

disparo das fibras-c, deveria depender da existência de determinados estados físico-

químicos. Organismos que apresentam diferentes estados físicos também devem 

sentir dor, embora não apresentem as mesmas “fibras-c”. O importante é COMO 

determinadas funções ocorrem. 

 

Putnam comparou estados mentais a estados funcionais ou “lógicos” de um 

computador: assim como um programa pode ser executado em vários tipos de 

hardware diferentes, assim pode também um “programa psicológico” ser executado 

em diferentes organismos de diversas composições físico-químicas. Enquanto um 

teórico da identidade diria 

 

Estar no estado mental M é estar no estado neurofisiológico N 

 

A máquina funcionalista de Putnam (como ficou conhecido seu conceito) dizia 

 

Estar em M significa estar em algum estado psicológico desempenha o “papel R” no 

programa de computador relevante. O estado fisiológico de “fazer o papel R” implica 

em relacionar uma série de inputs físicos e output comportamentais – ou outras 

funções internas. O importante é que a relação entre input e output seja codificada 

pelo programa de computador, de forma a encontrar os pares (de input e output) 

adequados, um a um. 

 



 

 

55 

Em resumo, o funcionalista até aceita a idéia de uma mente não física, desde que esta 

mente esteja desempenhando os programas relevantes.  

 

Numa crítica ao funcionalismo, de acordo com Ned Block, afirma que esta teoria 

responde `a questão metafísica sem responder à questão ontológica: o funcionalismo 

nos diz o que as dores têm em comum (o que as faz serem dores): a sua função. 

Entretanto, o funcionalismo não nos diz se seres que têm dores têm também uma 

parte não física (Block 1997).  

 

Através de um teste de Turing23, fica claro entender que o funcionalismo, de uma outra 

maneira, deu continuidade às idéias do behaviorismo. Ambos entendem que a 

inteligência e os seres humanos podem ser comparados a uma máquina.  

 

2.7. O Materialismo Eliminativo 

 

Enquanto o dualismo definiu um dos extremos da filosofia da mente, encontra-se no 

outro lado do espectro o Materialismo Eliminativo – que nega a existência de 

fenômenos mentais. Ou talvez o materialismo esteja no outro extremo da linha que 

une o “idealismo” ao materialismo: ambos monistas, ambos evitam a interface mente / 

corpo se colocando ora do lado puramente mental, ora do lado puramente “material”, 

respectivamente. 

 

Segundo Chomsky não podemos nem mesmo falar de materialismo – porque não 

temos o conceito exato do que é matéria. A noção de extensão espacial (para 

lembrarmos Descartes) depende da primeira noção de matéria. Se há tal dependência,  

então há uma circularidade conceptual em torno do conceito de materialismo 

(Chomsky 1997; Chomsky 2000). 

A principal preocupação aqui, entretanto, é que a noção de extensão espacial é na 

verdade a noção de alguma coisa que é fisicamente extensa, ou seja, que ocupa um 

espaço físico. Parece-nos concebível que haja alguma coisa com extensão temporal. 

Não nos parece contraditório dizer que alguma coisa é temporal (ou temporalmente 

extensa) – mas não é um corpo. Sendo assim, a proposta de uma caracterização de 

um materialismo deve se concentrar na discussão e um espaço físico ou da extensão 

física. Neste caso, entretanto,  a ameaça de uma circularidade conceitual é 

transparente. Mesmo sem haver circularidade estrita neste caso, a noção pertinente 

de extensão espacial deve estar intimamente relacionada com a noção de material – 
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para que possa se trabalhar numa classificação genuína. No mínimo, precisa-se de 

uma explicação precisa de extensão espacial,  que será crucial para a elucidação do 

materialismo.  

 

A questão do materialismo é portanto mais complexa do que se possa imaginar à 

primeira vista. Entretanto, como a ciência progride apesar das lacunas deixadas pelas 

faltas de definições dos conceitos mais básicos (como o conceito de “corpo”, ou de 

“vida” ou mesmo de “consciência”), passemos à discussão do que representa a teoria 

do materialismo. 

 

Como já percebido desde a época de Leibniz, o problema todo da filosofia da mente 

está na interface entre fenômenos físicos e fenômenos mentais.  

Para eliminar o problema, pode-se negar a existência desta interface – negando 

portanto um dos lados, como o fez Berkeley (assumindo que tudo eram fenômenos 

mentais). O materialismo eliminativo nega o outro lado – exatamente os fenômenos 

mentais – trazendo todos os fenômenos para a esfera fechada dos fenômenos físicos 

(opção c da introdução).  

Enquanto defensores das teorias de identidade  aceitam o que foi traduzido para 

português como Psicologia Popular (Popular Psychology), os teóricos do Materialismo 

Eliminativo negam completamente que seus conceitos possam ser verdadeiros e 

compatíveis com a neurociência: 

 

Eliminative Materialism is the thesis that our common-sense conception of 

psychological phenomena constitutes a radically false theory, a theory so 

fundamentally defective that both the principles and the ontology of that theory 

will eventually be displaced, rather than smoothly reduced, by completed 

neuroscience (Churchland 1981). 

 

 

Segundo observação dos Churchlands, o número de sinapses e conexões existentes 

no cérebro igualam-se ao numero de partículas existentes no universo - um numero 

realmente inimaginável. 

Construir um programa de computador que simulasse esse numero absurdo 

certamente levaria à produção de um algoritmo que levaria alguns trilhões de anos 

para ser rodado, um típico problema não tratável. E seria possível então fazer isto? 
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Talvez sim, mas teríamos condições  de esperar alguns trilhões de anos para que se 

obtivesse então o resultado.  

 

Observação: Impossível aqui não lembrar de um caso da literatura: Em 1968  

“The Hitch-hikers Guide To The Galaxy” narra a confecção de um 

supercomputador que daria a resposta a tudo – a todos os porquês da vida, do 

universo e de “tudo”. Esse computador, para o autor Douglas Adams, numa 

fantasia, obviamente, nada mais é do que a Terra. Um belo dia, na data 

marcada, o computador convoca toda humanidade para dar afinal a sua grande 

resposta a tudo. Reúnem-se jornalistas, curiosos, todos ao redor da tela de 

interface. Afinal, surge a resposta, impressa num papelzinho: “The answer is 

42” (a resposta é 42). (Adams 1968) 

 

O Materialismo eliminativo, em resumo, acredita que os estados mentais são de 

alguma forma comparáveis aos “fluidos calóricos” e que fazem parte de uma teoria 

seriamente equivocada. Os temas mais discutidos dente os teóricos do materialismo 

eliminativo envolvem os conceitos de  crenças, pensamentos e desejos. A existência 

de estados mentais como dor e percepção visual também já foram questionadas 

(Churchland 1986). 

 

2.8. Uma visão resumida e atual do problema 

 

Há dois tipos de discussão aqui: a metafísica (qual é a verdadeira estrutura das coisas 

e do mundo) e a epistemológica (como podemos conhecer as coisas e o mundo). 

Comecemos pela metafísica e passemos depois à epistemologia. 

 

Grande parte do debate na Filosofia da mente tem sido em torno da viabilidade do 

fisicalismo (Hawthorne 2003).   

O fisicalismo tem basicamente a mesma visão de mundo que Democrates teve, 

quando disse que tudo que há no mundo, fundamentalmente, são átomos no vácuo. O 

que ele quis dizer com “vácuo” foi “espaço” e com “átomos”, “partículas”. Em termos 

contemporâneos, o fisicalista acredita que a física fundamental é uma descrição 

completa de tudo o que existe.  

Para ilustrar o conceito de fisicalismo, suponhamos que um “Deus” tenha resolvido 

criar o mundo. O que lhe foi preciso fazer? Para o fisicalista, nada além de colocar tais 
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partículas em tais posições, e conferir-lhes certas propriedades fundamentais. E nada 

mais; não haveria mais nada a fazer para que este mundo fosse criado.  

Nesta imagem, imaginemos que o Deus quisesse fazer uma mesa: tudo que deveria 

ser feito então, resumir-se-ia ao ato de colocar tais partículas da mesa com tais 

propriedades em tais posições – e a mesa já estaria feita em virtude desta 

“arrumação”.  

Assim, de acordo com o fisicalista, tudo que é preciso para se criar uma mente 

consciente é – colocar partículas num certo padrão. Isto é a consciência: um padrão 

particular de partículas.  

As analogias já citadas no Capítulo 2 são úteis aqui: voltemos aos modelos da água e 

do calor.  

A água, substância tão familiar, foi “desvendada” pela ciência: a água nada mais é do 

que uma arrumação de átomos de hidrogênio e de oxigênio. A água é H2O.  

O calor, como descoberto também pela ciência, é uma certa agitação de moléculas; 

quanto mais agitadas as moléculas, mais se tem calor. É isso apenas o fenômeno do 

calor: a agitação de moléculas.  

Então, de acordo com o fisicalista, a consciência nada mais é, fundamentalmente, do 

que um complexo (ainda que desconhecido) padrão de estímulos neuronais.  

A principal tarefa da psico-física (ou “neurologia da consciência”) é a de desenvolver 

uma teoria da consciência no mesmo modelo daquelas teorias - as do calor e da água.  

Importante esclarecer que o fisicalista não diz que “não existe consciência”; o 

fisicalista diz que a consciência é um certo padrão “de partículas no vácuo” – como 

diria Democrates.  

O anti-fisicalista, ao contrário, diz que “há mais no mundo”, fundamentalmente, do que 

apenas “átomos no vácuo”. Usando a mesma imagem da criação do mundo por Deus, 

o anti-fisicalista diz que se Deus tivesse ordenado os mesmo átomos e lhes conferido 

as mesmas propriedades, ainda assim não haveria feito o suficiente para o surgimento 

da consciência. A consciência é um “ingrediente extra”, algo que deve ser adicionado, 

ou “superadicionado” (nas palavras de John Locke) ao mundo físico. É literalmente um 

ingrediente extra.  

Aqui então surge a pergunta: como então este ingrediente extra está ligado ao mundo 

descrito pela Física? Aqui há uma divisão entre os anti-fisicalistas: alguns dizem que 

existe uma interação “em mão-dupla” entre o “ingrediente extra” e o mundo físico. 

Estímulos neuronais causam a consciência, e esta, por sua vez, causa outros 

estímulos neuronais. É uma interação constante. 
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Outros dizem que não há interação, mas sim “causação”; não existe interação visto 

que apenas um lado causa o outro – apenas o mundo físico pode causar a 

consciência.  

Para o fisicalista, portanto, uma ciência da consciência descreveria a consciência em 

termos físicos. Para o anti-fisicalista, não há esperança em se descrever a consciência 

em termos físicos – simplesmente porque ela não é um fenômeno físico. Ela é um 

fenômeno diferente em TIPO dos fenômenos físicos. Portanto, o anti-fisicalista diz que 

deve-se sim, procurar as leis que governam a interação entre os fenômenos físicos e 

os fenômenos da consciência. Portanto, em termos metafísicos, há aqui duas imagens 

diferentes para uma ciência da consciência.  

Um exemplo citado comumente na literatura é o da possibilidade da existência de 

zumbis. Este é um experimento mental muito ilustrativo, que aumenta o muro entre os 

fisicalistas e anti-fisicalistas. Zumbi aqui é uma réplica perfeita de um ser humano, mas 

sem a experiência da consciência de um ser humano.  

O anti-fisicalista diz que zumbis são possíveis. Naquela mesma imagem de Deus 

criando o mundo, diz o anti-fisicalista, Deus poderia ter deixado de adicionar o 

ingrediente extra ao padrão de partículas que constituem a consciência, ficando, 

assim, a “réplica humana” sem experiência consciente.  

Obviamente, ao contrário, os fisicalistas defendem que zumbis não podem existir. Nem 

mesmo Deus poderia criar um zumbi – no momento em que Ele criasse uma réplica de 

um ser humano, estaria ali também já fundada uma consciência. 

Estes foram pontos importantes na metafísica – a caracterização do fisicalismo e do 

anti-fisicalismo.  

Epistemologicamente o debate é outro, e pode ser resumido em três pontos principais. 

O primeiro diz respeito ao caso da “primeira pessoa”: o acesso que eu tenho à minha 

própria consciência pode ser considerado “direto”, ao passo que o meu acesso aos 

outros é de alguma forma “indireto”. Este foi o argumento de Descartes, que 

argumentou que em “sonhos lúcidos”, pode-se tomar por engano o mundo exterior, ao 

passo que nunca poderia-se ter alucinações relativas ao “mundo interior”. Há algo 

fundamentalmente diferente no nosso acesso à nossa “vida interior” que nos livra 

deste engano fundamental 24. Não podemos nos enganar sobre prazer ou dor – como 

poderíamos nos enganar com respeito a dromedários e camelos.  

O primeiro ponto epistemológico nos diz, portanto, que há diferenças fundamentais em 

tipo entre a segurança de acesso que temos quanto ao “mundo interior” e a que temos 

em relação ao “mundo exterior”.  

                                                             
24 O que Descartes diria se ouvisse descrições da “síndrome do pânico”?  
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O segundo ponto diz respeito à discriminação de um fenômeno e ao conhecimento da 

natureza deste fenômeno. Por exemplo, novamente usando o modelo do calor – pode-

se dizer se a água está quente ou fria – sem se saber necessariamente o que é o 

calor. Ou seja, posso discriminar a presença ou ausência de um fenômeno sem saber 

sua natureza. No caso da nossa “vida interna”, alguns filósofos argumentam que por 

exemplo, no caso da dor e de fenômenos que se pode experienciar, não apenas se 

pode distingüir a presença do fenômeno “dor” – mas também se pode saber o que a 

dor é, a verdadeira essência da dor. A natureza da dor não poderia estar “escondida” 

de mim, da forma que a natureza do calor ou da eletricidade poderiam estar.  

O terceiro ponto refere-se a uma certa “ignorância fundamental”; uma ignorância que 

não poderia jamais deixar de existir. Tomemos agora como exemplo um robô – 

imaginemos o mais perfeito robô que poderia ser construído (não com a tecnologia 

atual, mas com futuras descobertas). Este robô faz exatamente as mesmas coisas que 

os humanos, mas é feito de chips de silicone. Ele vive a vida da mesma forma que 

qualquer um vive; a pergunta é: existe “uma luz” dentro do robô? Existe “alguém lá 

dentro”? ou não? Sabe-se de todas as características físicas deste robô, de cada 

átomo e propriedade de cada chip. Mas – não poderíamos dizer com total segurança 

se há vida consciente dentro dele ou não.  

Um outro exemplo está na experiência mental que sugere uma invasão de 

extraterrestres, que seriam seres completamente parecidos em aparência conosco, 

mas diferentes na constituição. Como poderíamos nós convencer-lhes de que somos 

conscientes?  

Este é o mesmo problema da definição do que tem e do que não tem mente: na cadeia 

de animais e seres vivos em geral, é difícil definir “onde está o ponto” que separa 

seres conscientes de seres não conscientes. Tudo aqui é especulação.  

Outro experimento mental importante invoca a seguinte imagem: na história do 

Cosmos, num momento, houve este maravilhoso evento: surgiu pela primeira vez a 

consciência. Como hoje há seres conscientes na Terra, e antes não havia vida, não 

havia nem planeta, então esta imagem é forte: a primeira vez que a consciência surgiu 

– um evento metafísico fundamental. É muito difícil entender-se o que foi preciso para 

que esta lacuna - entre a não existência da consciência e a sua existência - fosse 

ultrapassada.  
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CAPÍTULO 3 

O Dualismo Naturalista de David Chalmers 

 

Para introduzir a teoria de David Chalmers, é conveniente falar da sua formação. 

Chalmers é graduado em Matemática. Seu interesse por filosofia foi posterior à 

graduação. Atualmente Chalmers dirige o Centro de Estudos da Consciência da 

Universidade do Arizona, em Tucson, e onde também é parte do corpo docente (pelo 

menos até o segundo semestre de 2003). 

 

A formação de Chalmers conferiu-lhe um olhar livre sobre o assunto da consciência: 

seu artigo “Facing Up To The Problem of Consciousness”, publicado em 1995 no 

Journal of Consciousness Studies, levantou forte polêmica – tendo recebido como 

resposta e crítica 26 artigos publicados por neurocientistas, filósofos e pesquisadores 

em geral. No mesmo ano da publicação do artigo de Hameroff e Penrose sobre o 

papel da Mecânica Quântica na mente, Chalmers lança o conceito de um novo 

“conceito fundamental” para se poder discutir a consciência (Chalmers 1995).  

 

3.1. Começando Pelas Críticas à Teoria  

 

Uma das críticas à teoria de Chalmers é que não se trata realmente de uma teoria, 

como definido na Introdução:  

Pode-se organizar e reduzir as respostas à questão da mente consciente de três 

formas distintas, absolutamente incompatíveis entre si: 

 

( a)  Fenômenos mentais não são fenômenos físicos; 

( b) Fenômenos mentais são causalmente ativos na esfera dos fenômenos físicos; 

( c) A esfera dos fenômenos físicos é causalmente fechada. 

 

Realmente, ao analisar as idéias de Chalmers, muitos alegam que não se consegue 

situar sua teoria em nenhuma das opções acima.  

 

Entretanto, apesar desta classificação ser extremamente rígida e clara - como diria 

Umberto Eco - não se pode dizer que o Ornitorrinco está “errado” porque tem bico e 

pelos; há que se questionar a possibilidade de novas definições e não se tentar 

adaptar o que se vê às leis que foram inventadas por nós mesmos.  
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3.2. O Artigo de 1995 -“Facing Up to The Problem of Consciousness” 

 

O artigo de Chalmers tem como idéia central a introdução de um novo Conceito 

Fundamental – o conceito da EXPERIÊNCIA da Consciência. Este conceito não pode 

ser reduzido a explicações mais elementares; como na física de tempos em tempo há 

a necessidade da criação de um novo conceito, como foi o do Campo Magnético no 

século XIX, Chalmers sugere que também seja postulado o conceito da Experiência da 

Consciência, numa expansão ontológica da filosofia e das ciências cognitivas. 

Segundo suas próprias palavras,  

 

...não há aqui nada místico nem “espiritual”. A Teoria apresentada aqui 

expande a ontologia, como Maxwell o fez no século XIX. Se este 

posicionamento tiver que ser nomeado, uma boa escolha seria um “Dualismo 

Naturalista”.  

 

 

 
Figura 3.1. Não se pode descrever facilmente os aspectos da consciência 
Fonte: Chalmers, D.J. (1996) The Conscious Mind. Oxford: Univ. Press 

 

3.2.1. Os Problemas Fáceis e os Problemas Difíceis 

 

Não há nada que conheçamos melhor do que a experiência da consciência, e não há 

nada mais difícil de ser explicado. Consciência é um termo ambíguo, que se refere a 

diferentes fenômenos – alguns são fáceis de serem explicados – outros não.  

Os problemas fáceis são aqueles que são suscetíveis aos métodos da ciência 

cognitiva – que podem vir a ser explicados pela neurociência ou pela computação.  

É como explicar “o que é um elefante” através de explicações menores, como “o que é 

a pata do elefante”. 
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Figura 3.2. Transparência de aula. Os “Problemas Fáceis” de Chalmers 

 

Se alguns fenômenos, como os listados acima, fossem “tudo” para se explicar a 

consciência, explicá-la então seria uma questão de tempo. Porque os métodos que se 

tem hoje apontam para soluções. Mesmo que sejam precisos 200 ou mais anos e 

muita verba para experimentos – o problema da cosnciência seria resolvido.  

 

 O problema realmente difícil da consciência é o problema da EXPERIÊNCIA.  
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As Nagel has put it [1974] there is something it is like to be a conscious 

organism. This subjective aspect is experience.  

 

Exemplos de experiência: visão, som, sensações “corpóreas” (dor), pensamentos da 

“corrente consciente” (stream of conscious thought).  

 

Figura 3.3. Transparência de Aula – O “Problema Difícil” 

 

3.2.2. Explicação Funcional dos Problemas (lembrando Popper) 

 

Os problemas fáceis são fáceis porque lidam com habilidades e funções cognitivas – 

há métodos para estudá-los. Em contraste, o problema difícil é difícil porque não lida 

com a performance das funções25. Explicamos uma função quando explicamos os 

mecanismos da função. Aqui os modelos cognitivos e neurofisiológicos são aplicáveis!  

 

Lembrando  a tabela de Popper sobre o reducionismo, pode-se dizer que as funções 

podem ser explicadas sempre pelos seus mecanismos – ou seja, as funções são 

explicados por partes sempre menores do problema: 

 

Tabela Sistemas biológicos e suas Partes: (Popper 1977) 

                                                             
25 Função: Any causal role in the production of behavior that a system might perform. 
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12. Nível de Ecossistemas 

11. Nível de populações de metazoários e plantas 

10. Nível de metazoários e plantas multicelulares 

09. Nível de tecidos e órgãos (e esponjas?) 

08. Nível de populações de organismos unicelulares  

07. Nível de células e de organismos unicelulares 

06. Nível de organelas (e talvez de vírus) 

05. Líquidos e sólidos (cristais) 

04. Moléculas 

03. Átomos 

02. Particulas Elementares 

01. Partículas Subelementares 

00. Desconhecido: Partículas subsubelementares? 

 

Ex.: O que acontece em 9 nos pulmões de um homem com tuberculose pode 

ser explicado por 8. Toda vez que explicamos fenômenos de um nível mais alto 

por um mais baixo, falamos de um grande sucesso científico. Essa tabela 

sugere a causação ascendente.  

 

3.2.3. A “Lacuna Explanatória” (“The Explanatory Gap”) 

 

Entretanto, diz Chalmers, quando chegamos na experiência da consciência, este tipo 

de explicação falha. Enfim, o que faz o problema difícil DIFÍCIL e ÚNICO é que ele vai 

além dos problemas de mecanismos / performance das funções.  
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Figura 3.4. Transparência de Aula – Ainda o “Problema Difícil” 

 

Por exemplo: enquanto algumas trocas de informações – como as guardadas e 

transmitidas pelo DNA acontecem sem que percebamos – ou seja, “no escuro” – 

outros fenômenos acontecem de forma bem diferente, como as ondas 

eletromagnéticas que interagem com a retina e através de todo o “sistema visual” nos 

dão a EXPERIÊNCIA de um vermelho vivo.  

 

Em resumo...  

 

Existe uma lacuna explanatória (explanatory gap) entre funções e experiência – e nós 

precisamos de uma ponte explanatória para interligá-las.  
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Figura 3.5. Transparência de Aula. Esquema – A “Lacuna Explanatória” 

 

Ou seja: para explicar a experiência, precisamos de um novo enfoque.  

 

3.2.4. Alguns Estudos de Casos: 

 

Através de outros enfoques, Chalmers coloca aqui porque algumas teorias não podem 

explicar a consciência. Em resumo, algumas teorias se preocupam em explicar os 

“problemas fáceis” – ou ainda, sob um ponto de vista aristotélico, algumas teorias se 

preocupam com as causas eficientes apenas. 

 

Um exemplo é a teoria de Crick [1990-1994], apoiada em certas oscilações do córtex; 

estas oscilações seriam a base da consciência. Entretanto, detalhes de como haveria 

uma interligação de informações ainda não foram explicados (“binding problem”). Mas 

mesmo que o fosse... a “lacuna” permanece: por que as oscilações resultam na 

consciência? 
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Outro exemplo é a teoria de Baars (“A Cognitive Theory of Consciousness”).  

Com o conceito de um “Global Workspace”, Baars lança a idéia de um “Processador 

Central” para mediar a comunicação com outros processadores menores (inclusive 

que controlam funções inconscientes).  

 

Na verdade, a idéia central do Global Workspace baseia-se numa espécie de 

“competição” entre sub-sistemas (percepção, atenção, linguagem, etc). Este 

subsistemas ocasionalmente contribuem para com informações para o Global 

Workspace. Quando ganham acesso a este fórum, sua informação torna-se disponível 

para todo o cérebro.  

Entretanto, mesmo supondo que o conteúdo da experiência seja o mesmo conteúdo 

do Global Worspace, nada explica porque este conteúdo é experienciado.  

 

3.2.5. Cinco Maneiras de se Evitar o “Problema Difícil” 

 

Resumindo, dentre as várias teorias, para Chalmers, há 5 maneiras de se evitar o 

Hard Problem: 

 

1. Assumir que explicar a experiência é muito difícil e partir para a explicação de 

outra questão; 

2. Negar a existência do fenômeno da experiência (como Dennett o faz); 

3. Achar erroneamente que se está explicando a consciência. Os teóricos desta 

linha usam o prático “Here a Miracle Occurs”.  

4. Enfoque mais “promissor”: explicar a estrutura da consciência – estudo 

plausível, mas limitado; 

5. Uma estratégia razoável é a tentativa de se isolar o substrato da consciência. 

Quase todos concordam que a consciência emerge de uma forma ou de outra 

de processos cerebrais (como Edelman [1989] e Jackendorf [1987]).  

 

Entretanto, para uma teoria satisfatória, precisamos saber mais do que quais 

processos “provocam” a consciência.  

 

A full theory of consciousness must build an explanatory bridge. 
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3.2.6. O “Ingrediente Extra” 

 

Como nenhum dos velhos métodos funciona, a solução deve estar em algo novo 

(inclusive, uma crítica que Chalmers propõe neste ponto às teorias Quânticas da 

Mente diz respeito ao “mistério” presente em ambos assuntos:  

 

Consciousness is mysterious and Quantum Mechanics is mysterious,, so 

maybe the two mysteries have a common source. 

 

Outra crítica à Mecânica Quântica diz respeito à causa da descoerência. Quando 

se fala em “descoerência” dentro de uma teoria da mente, deve-se considerar que 

o conceito se refere ao “momento” em que há um colapso da função de onda 

dentre as partes (tubulins, quantum-bits) envolvidas no estado de coerência 

quântica. Ou seja, ciclicamente, para tais teorias, há uma crescente coerência 

quântica: num brevíssimo intervalo de tempo é crescente o número de moléculas 

que passam a estar num mesmo estado de onda, e num estado de superposição. 

Tais moléculas, neste intervalo de tempo, estão em dois estados (físicos) ao 

mesmo tempo. No entanto, no momento em que há o colapso, todas as partes 

envolvidas voltam a estar num estado de onda não superposto, ou seja, 

apresentam-se em apenas um estado.  

Este conceito será ilustrado adiante; importante aqui é entender que descoerência 

refere-se ao “corte” de um estado de superposição quânticas que tais teorias 

defendem existir na mente, e que não há consenso para as causas desta 

descoerência: muitos físicos atribuem a causa a interação entre mente e meio-

ambiente; outros colocam a causa na própria consciência. Hameroff e Penrose 

entram com uma proposta nova, que é atribuir a causa a gravidade.  

 

As teorias que usam a própria consciência para colapsar a função de onda, ao 

invés de explicar a consciência, assumem sua existência e inserem-na no 

processo. As teorias que usam o meio-ambiente como causa da descoerência 

evitam esta auto-referência.  

 

Enfim, Chalmers diz que explicações puramente físicas aplicam-se ao 

entendimento das estruturas macroscópicas através de constituintes microscópicos 

– o que é eficiente apenas para explicações de funções!  
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Resumindo, a experiência pode surgir do físico, mas não pode ser explicada 

apenas pelo físico.   

 

You can´t explain consciousness on the cheap. 

 

Para Chalmers, é tentador perceber que todos os fenômenos “esquisitos” foram 

um dia explicados ou desvendados em termos físicos. Mas este não é o caso da 

consciência. 

 

3.2.7. Explicação Não Redutiva 

 

Chalmers defende que na física, ocasionalmente acontece de alguma entidade ser 

considerada “fundamental”. Entidades fundamentais são conceitos que não podem ser 

explicados de forma mais simples. São básicos e sobre eles se constroem teorias.  

 

Às vezes precisamos de novas entidades fundamentais. Por exemplo, Maxwell no 

século XIX introduziu “carga” e “campo magnético” como novos conceitos 

fundamentais de uma teoria física. Outros fundamentais da física são massa e espaço-

tempo, por exemplo26. 

 

Neste ponto Chalmers está prestes a introduzir um conceito importante na sua teoria – 

um novo “conceito fundamental”, como o de Maxwell. Entretanto, como observado 

pelo físico Mario Novello, ao definir “carga” descubro que em todos os processos 

físicos de interação eletromagnética esta quantidade “carga” é conservada. Há uma 

numerologia observada. Qual o semelhante aqui? O conceito fundamental de 

Chalmers não pode ser quantificado, medido.  

 

Este posicionamento, continua Chalmers, se qualifica como uma variação do 

dualismo, quando postula propriedades básicas acima das propriedades estabelecidas 

pela física. Mas é uma versão do dualismo inteiramente coerente com a visão 

científica de mundo.  

                                                             
26 No attempt is maded to explain these features in terms of anything simpler. 
I suggest that a theory of consciousness should take experience as fundamental. 
 
 We know that a theory of consciousness requires the addition of something fundamental to our 
ontology, as everything in physical theory is compatible with the absence of consciousness. We 
might add some entirely new nonphysical feature, from which experience can be derived. (…) We 
will take experience itself as a fundamental of the world, alongside mass, charge and space-time.  
These psychophysical principles will not interfere with physical laws… rather, they will be a 
suplment to a physical theory.  
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Não há nada aqui “místico” nem “espiritual”. A teoria aqui apresentada expande a 

ontologia, como Maxwell o fez no século XIX. Se este posicionamento tiver que ser 

nomeado, uma boa escolha, segundo a própria classificação de Chalmers, seria 

“Dualismo Naturalista”.  

 

Se este ponto de vista estiver certo, continua Chalmers, uma teoria da consciência 

estaria mais próxima de uma teoria física do que de uma teoria biológica.  

 

3.2.8. Para uma Teoria da Consciência 

 

O objetivo final de uma teoria da consciência, para Chalmers, é um simples e elegante 

conjunto de leis fundamentais, análogas às leis fundamentais da física. Para chegar a 

este conjunto de leis, Chalmers diz abertamente que especula. 

 

Ele sugere que as leis psicofísicas primárias devem primeiramente involver o conceito 

de informação. 

 

As noções abstratas de informação, como colocadas em 1940 por Claude E. Shannon, 

do MIT, dizem respeito a um conjunto de estados separados que têm uma estrutura 

básica de semelhanças e diferenças entre si. Pode-se pensar num código de 10 bits, 

por exemplo. Tais estados de informação podem ser “fisicalizados”, ou “incorporados” 

no mundo físico. Este fato acontece sempre que eles correspondem a estados físicos 

(por exemplo, voltagem) e quando diferenças entre eles podem ser transmitidas ao 

longo de uma via – como uma linha telefônica. (Chalmers 1996) 

 

Nós podemos também encontrar informação incorporada na experiência da 

consciência. Os padrões de cores de um campo visual, por exemplo, podem ser 

considerados análogos àqueles dos pixels cobrindo a tela de um monitor. Assim – 

continua Chalmers – podemos dizer que encontramos os mesmos estados de 

informação na experiência da consciência e nos processos físicos do cérebro. Assim, 

podemos considerar estes dois estados como aspectos distintos de um único estado 

de informação, que estaria portanto simultaneamente incorporado em 1. processos 

físicos e 2. na experiência da consciência. Isto é o que Chalmers chama de “Double-

Aspect Theory”: talvez toda informação tenha dois aspectos básicos – um físico e um 

experimental. O estatuto de “princípio fundamental” desta afirmação está no fato de 
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que ela relaciona processos físicos e experiência sob o aspecto de um estado de 

informação.  

 

A idéia é pelo menos compatível com algumas outras – como a do físico John 

Wheeler. Para Wheeler, a informação é fundamental para a física do universo. As leis 

da física precisam, em última instância, estar representadas em termos informacionais; 

assim se poderia ter uma congruência satisfatória entre leis físicas e psicofísicas.  

  

Chalmers não menciona Peirce em seu artigo; entretanto, caberia lembrar que para 

Peirce “O Universo é um enrome discurso” – no sentido de que tudo são signos. Um 

signo, para Peirce, é “algo que significa um algo para outro algo”. 

 

Chalmers continua sua teoria dizendo que poderiamos até mesmo pensar que as 

teorias física e da consciência poderiam estar consolidadas numa única teoria maior – 

a da informação.  

 

Um problema potencial diria respeito à ubiqüidade da informação. Até mesmo um 

termostato incorpora informações, por exemplo, mas ele é consciente? Há pelo menos 

duas respostas possíveis, alega Chalmers: primeiramente, poderíamos estreitar as leis 

fundamentais para concluir que só algumas informações têm um aspecto experiencial, 

dependendo de como elas são fisicamente processadas; segundo, poderíamos ser um 

pouco mais ousados e permitir que toda informação tenha um aspecto experiencial. 

Ou seja, onde há processamento de informação complexa, há experiência complexa, e 

onde há processamento de informações simples, há uma experiência simples.  Sendo 

assim, até mesmo um termostato tem experiência, apesar desta ser muito mais 

simples do que até mesmo a mais básica das experiências com cores – e certamente 

neste caso não haveria o acompanhamento de emoções ou pensamentos. Isso parece 

estranho, a princípio, nos diz Chalmers, mas se a experiência é realmente 

fundamental, devemos esperar que ela esteja por toda parte. Em todo caso, a escolha 

entre estas alternativas deve depender de qual dentre elas terá lugar na teoria mais 

sólida.  

 

Para terminar, Chalmers nos diz que... 

 

Of course such ideas may be all wrong. On the other hand, they might evolve 

into a more powerful proposal that predicts the precise structure of our 

conscious experience from physical processes in our brains. If this projects 
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succeeds, we will have good reason to accept this theory. If it fails, other 

avenues will be pursued, and alternative fundamental theories may be 

developed. In this way, we may one day resolve the greatest mystery of the 

mind. 

 

Observação:  

 

Chalmers admite a afirmação de que a consciência poderia emergir de um sistema 

complexo e sintético. Através de um experimento mental (“Dancing Qualia in a 

Synthetic Brain” ) e de uma redução ao absurdo, Chalmers propõe que um cérebro 

artificial, se organizado apropriadamente, apresentaria e teria realmente e 

precisamente os mesmos tipos de experiências conscientes que um ser humano. 

 

3.3. Crítica a Chalmers: O Naturalismo Biológico de Searle e a Irredutibilidade da 

Consciência 

 

Uma das críticas dirigidas a este artigo (e ao livro Conscious Mind) de Chalmers é o 

contundente texto de John Searle. Tanto Searle como Chalmers falam na 

“irredutibilidade da consciência”, mas para Searle, como ele repete inúmeras vezes, “a 

consciência é um processo biológico, como a digestão ou a fotossíntese”. Para Searle, 

o livro de Chalmers está “cheio de confusões”, dentre as quais “o pan-psiquismo é a 

pior delas”. Searle alega que o livro de Chalmers é o resultado de um “certo desespero 

das ciências cognitivas”.  

 

Quanto ao psiquismo, Searle é categórico: 

 

“Esta visão absurda, chamada panpsiquismo, é uma conseqüência direta da tentativa 

de se explicar a consciência através da “informação”, no sentido técnico despojado da 

palavra. Em uma seção do seu livro, sobre a vida consciente dos termostatos, 

graciosamente intitulada “Como deve ser viver como um termostato?”, Chalmers nos 

diz que “certamente não deve ser muito interessante ser um termostato”. E “talvez 

possamos pensar nestes estados por analogia a nossas experiências do preto, branco 

e cinza”. Mas ele encara as conseqüências óbvias: se um termostato é consciente, 

então tudo também é.  

Para Searle, se o funcionalismo fosse verdadeiro e a organização funcional fosse 

suficiente para se ter uma mente, poderíamos imaginar a população da China, como 

um todo, executando passos de algum programa funcional para estados mentais. Mas 
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sabe-se que a população como um todo não constitui uma mente, nem está 

consciente. A resposta de Chalmers insiste em dizer que sim, a população como um 

todo constitui uma mente e está consciente como uma unidade. Para Searle: 

 

“Uma coisa é conformar-se aqui e ali, mas este livro consome um arsenal inteiro”.  

 

Para Searle, Chalmers adiciona um “funcionalismo” a um “dualismo”. 

Como resposta às ásperas palavras da crítica de Searle, Chalmers elegantemente 

argumenta que “a verdade óbvia de uma pessoa é o absurdo de outra”; que a 

consciência é uma propriedade não física do mundo. A estrutura física do mundo – a 

distribuição exata de partículas, campos e forças em tempo e espaço – é logicamente 

consistente com a ausência da consciência, logo a presença da consciência é um fato 

ulterior sobre nosso mundo (daí a possibilidade lógica da existência de “zumbis”). 

 

Com respeito ao funcionalismo não redutivo, o argumento de Chalmers, segundo o 

próprio, está irreconhecível no argumento trivial que Searle apresenta e rejeita.  

 

A última questão rebatida por Chalmers diz respeito ao panpsiquismo: a afirmação de 

que um determinado grau da consciência está associado a cada sistema no mundo 

natural. Chalmers reclama que Searle apresentou sua visão sobre o panpsiquismo de 

forma deturpada, e argumenta que seu livro apenas explora esta posição e permanece 

agnóstico. O panpsiquismo pode permanecer contra-intuitivo, mas não pode ser 

excluído no início da investigação, reafirma Chalmers. 

 

Chalmers conclui:  

 

Uma vez que subtraímos todos os erros, deturpações e reações instintivas, 

ficamos apenas com a crítica “para todos os fins” de Searle: “o cérebro causa a 

consciência”. Embora o que se pretenda com este mantra (repetido pelo menos 

dez vezes) seja, aparentemente, obter uma fonte de grande sabedoria, ele não 

estabelece nada que não esteja em questão. Trata-se de uma crítica 

totalmente compatível com a integridade dos meus pontos de vista: precisamos 

apenas fazer uma distinção entre causa e efeito a fim de percebermos que não 

implica apenas que o cérebro cause a consciência. De fato, a asserção de 

Searle é simplesmente uma afirmação do problema, não uma solução. Se ela 

for aceita, as perguntas efetivas são: Por que o cérebro causa a consciência? 

Em função de que propriedades? Quais são as leis causais relevantes? Searle 
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não tem nada a dizer sobre tais perguntas. (...) Sem preencher este projeto, 

sobre o qual faço um prelúdio em meu livro, nossa compreensão da 

consciência sempre permanecerá no nível primário.  

 

3.4. Crítica de Schlicht a Searle  

 

A primeira palavra que se pode associar a Searle é “óbvio”: seus textos são de uma 

clareza que Nelson Rodrigues chamaria de “óbvio ululante”. Não se pode discordar de 

Searle em uma primeira leitura.  

De acordo com Searle, todo o problema mente-corpo está enraizado num “dualismo 

conceitual”, que separa o “mental” do “físico”. Searle sustenta que “mental” e “físico” 

não são categorias excludentes, assim não há contradição em se dizer que  

- a consciência é um fenômeno irredutivelmente subjetivo, e uma característica da 

realidade; 

- “o mundo” é composto inteiramente por partículas em campos de força. 

O cerne do pensamento de Searle se resume à idéia de que a consciência é uma 

propriedade emergente – ou de nível alto – do cérebro.  

De acordo com as asserções de Searle, ele tanto poderia ser “enquadrado”, sob um 

aspecto, dentro do grupo dos materialistas – como, sob outro aspecto, poderia ser 

enquadrado no grupo dos dualistas.  

A tentativa de classificação do trabalho de Searle é alvo de críticas de vários novos 

filósofos, dentre eles Tobias Schicht. Em artigo27 apresentado no Congresso de 

Tucson, em abril de 2003, Schlicht discute a “irredutibilidade da consciência” e a 

“consciência como uma característica física do cérebro”, pilares do trabalho de Searle 

(Schlicht 2001).  

Para Searle, não se pode definir consciência sem circularidade; diz que estados da 

consciência são estados internos de um organismo com uma ontologia de “primeira-

pessoa” (first-person ontology), ou seja, que estados da consciência são sentidos ou 

tidos por um sujeito que experiencia uma certa perspectiva do mundo. Searle diz que é 

fato natural a existência de subjetividade na Natureza (que pontos de vista existem, 

como Thomas Nagel descreveu28).  

Para Tobias Schlicht, entretanto, pelo menos os seres humanos são conscientes de 

que eles são aqueles em tais estados (mentais ou da consciência – para Searle, o 

estudo da mente é o estudo da consciência). O “eu” sabe, por exemplo, que “sou eu” 

quem está com dor. Este ponto, de acordo com Schlicht, vai de encontro a Kant, que 

                                                             
27 Problems of Searle’s Biological Naturalism 
28 Nagel, Th. Other Minds. Critical Essays 1969-1994. Oxford 1995. 104. 
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colocou que “deve ser possível ao “eu penso” acompanhar todas as minhas 

representações”.  

Schlicht ainda argumenta que enquanto outros filósofos se colocam questões como a 

do “binding problem” (como as experiências conscientes são unificadas? este é um 

problema antigo, e Kant já o denominava “Unidade Transcedental de Apercepção”), 

para Searle a consciência é unificada “desde o começo”, portanto não há necessidade 

de explicação.  

Portanto, enquanto Searle quer escapar a uma conclusão dualista, ele divide o mesmo 

ponto de vista de Kripke, Nagel e Jackson.  

 

Sobre a segunda afirmativa de Searle (“o mundo é composto inteiramente por 

partículas em campos de força, e a consciência é uma característica física do 

cérebro”), Schlicht propõe que Searle nos forneça uma noção plausível de “físico” – 

que inclua “mental”. Seu “Naturalismo Biológico’ está longe do óbvio se quer evitar o 

dualismo de propriedades. Além do mais, quando Searle afirma que a consciência é 

um fenômeno físico – a questão se mantém aberta, pois continuamos sem saber se há 

ou não a implicância de reducibilidade. 
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CAPÍTULO 4 

A Consciência numa Perspectiva Evolutiva e Moral 

 

Para introduzir uma perspectiva evolutiva e fazer uma espécie de “História” da 

consciência, tecendo hipóteses sobre quando ela passou a existir na face da Terra, 

impossível não citar a obra de Daniel Dennett – e de um brasileiro, Marcelo Land, que 

publicou um estudo sobre a obra de Dennett.  

 

Citando Marcelo Land (Land 2001):  

 

Para se compreender que tipo de criatura nós somos, segundo a descrição de 

Dennett, resgatemos um de seus experientos mentais (presente no livro 

Darwin’s Dangerous Ideas: Evolution and The Meaning of Life).  

 

Dennett pede para supormos que nós quiséssemos experimentar a vida no 

século XXV, e que para tal teríamos que entrar em um estado de hibernação 

em uma câmara criogênica. Obviamente estaríamos imobilizados e em coma 

profundo. A câmara seria ajustada automaticamente para nos liberar no ano 

2401. O planejamento da câmara incluiria vários projetos, já que deveria ser 

protegida e suprida de energia por cerca de quatrocentos anos. Logicamente, 

não poderíamos contar com a ajuda dos nossos parentes porque todos já 

teriam morrido neste período, e não seria prudente confiar nos nossos 

descendentes. Assim, além da câmara deveríamos construir um supersistema 

para proteger nossa cápsula de tempo e fornecer energia necessária durante a 

hibernação.  

 

Haveria então duas possíveis estratégias a serem adotadas. Segundo uma 

delas, deveríamos encontrar um local ideal para fixara instalação, que fosse 

bem suprido de água, luz do sol e qualquer outra coisa que fosse necessária 

para o funcionamento da cápsula. A desvantagem desta estratégia é que a 

cápsula não poderia se mover caso algum perigo viesse em sua direção.  

 

A outra estratégia seria mais cara e sofisticada. Projetaríamos um veículo 

motorizado para abrigar a cápsula, dotado de sensores e mecanismos de 

alarme, que o tornasse capaz de se mover sempre que alguma ameaça 

surgisse, ou de procurar novas fontes de energia, ou de reparar danos 

materiais se necessário. Em suma, teríamos construído um robô para abrigar 
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nossa câmara criogênica. Estas duas estratégias são copiadas da natureza, 

correspondendo grosseiramente à divisão entre plantas e animais.  

 

Logicamente, nós poderíamos projetar esse robô de maneira que ele pudesse 

“escolher” ações que promovessem nossos interesses (escolher = não no 

sentido de se imaginar que se está atribuindo ao robô consciência ou vontade 

livre). Dennett pretende que se entenda que o poder de programar do 

computador está na sua capacidade de executar instruções ramificadas – isto 

é, algoritmos – seguindo uma via ou outra, a depender de algum teste que ele 

realiza com base nos dados disponíveis. Seria necessário que fossemos 

espertos o suficiente para tentar estruturar o robô de forma que, sempre que se 

confrontasse com uma situação que implicasse uma oportunidade de 

ramificação de decisão, ele tenderia a seguir a via com mais alta probabilidade 

de seguir aos nossos interesses (“nos somos, afinal, a raison d’etre de toda 

geringonça”). Ele precisaria também de um sistema visual, para guiar sua 

locomoção, de outros sistemas sensórios e de capacidade de auto-

monitorização para avaliar suas necessidades.  

 

Como estaríamos comatosos, o robô deveria ser capaz de gerar seus próprios 

planos de ação em resposta à mudança das circunstâncias durante os séculos. 

Ele deveria poder saber como “procurar” e “reconhecer” e explorar fontes de 

energia, como se mudar para territórios mais seguros, como “prever” e evitar 

perigos. Como a tarefa seria enorme e o tempo muito curto, deveríamos dar ao 

robô somente as habilidades discriminatórias de que ele provavelmente teria 

necessidade para distinguir o que seria necessário distingüir no mundo. Isto 

dependeria, em suma, de sua constituição particular.  

 

Porém nossa tarefa de projetá-lo seria muito mais complexa se houvesse mais 

de um robô com a mesma missão, competindo por segurança e fontes de 

energia. Precisaríamos de um plano de como lidar com outros agentes 

robóticos. O sistema de nosso robô deveria ser sofisticado o suficiente para 

calcular riscos e benefícios em cooperar com estes agentes, para formar 

alianças para o bem de ambos. Provavelmente existiriam robôs parasitas 

baratos, que esperariam saltar sobre a nossa cara e sofisticada máquina, a fim 

de explorá-la.  
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O resultado do planejamento deste design seria um robô capaz de exibir 

autocontrole de ordem superior. Teríamos de dotá-lo com um sistema de 

controle aguçado em tempo real. Isto significaria torná-lo um agente autônomo, 

capaz de originar os seus próprios objetivos a partir da avaliação de seu 

estado.  Contudo, nada garantiria que as ações tomadas por ele, no futuro, 

motivadas pelas preferências herdeiras das nossas, continuariam a ser 

responsivas a nossos melhores interesses. Do nosso ponto de vista egoísta, 

esperaríamos que suas preferências permanecessem fiéis às originárias, 

contudo os projetos do próprio robô estariam fora do nosso controle até que 

acordássemos.  

 

Ele continuaria a ser um artefato, limitado pelo que seu design permitisse, mas 

seguindo um conjunto de desejos que ele próprio parcialmente inventou.  

 

Para Dennett: nossa intencionalidade ORIGINAL29 é derivada dos genes 

egoístas que abrigamos. Os genes querem ser preservados até que eles 

possam se replicar. Eles são “máquinas de sobreviver”. 

 

Com esse exemplo Dennett mostra também o que é uma intencionalidade 

“metafisicamente original” – como ele descreve a nossa. Quanto maior o grau de 

complexidade de um sistema, para Dennett, mais este sistema vai reivindicar a autoria 

da intenção. Isso é o que ele chama de intencionalidade metafisicamente original.  

 

4.1. O Conceito de Projeto 

 

Quando se vai ler Dennett pela primeira vez, deve-se ter em mente que sua formação 

é filosófica; segundo as próprias palavras de Dennett, ele praticamente teve que fazer 

outra faculdade para entender e escrever sobre questões biológico-evolutivas. Sem a 

visão de um filósofo, entretanto, seria difícil a liberdade do pensamento abrangente 

que Dennett alcança. Ele “passeia” pela história da vida na Terra com  clareza de 

pensamento – o que torna sua visão rica (porém não obrigatoriamente “a palavra 

final”). 

 

Palavras-chave para se entender a filosofia de Dennett, como visto no exemplo acima, 

são: “Projeto”, “Design”, “custo” e “intencionalidade”.  

                                                             
29 ver item intencionalidade 
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Na Natureza estão as leis de evolução que prezam um “baixo custo de projeto” (ou 

seja, segundo ele mesmo diz, é melhor aperfeiçoar um projeto do que criar um novo), 

um design mais favorável à adaptação da espécie (para que os gens possam ser 

passados adiante) e quanto à intencionalidade que aparentemente o ser humano tem, 

bem, esta intencionalidade é puramente “metafísica” – ou seja, o ser humano é um 

sistema complexo, e quanto mais complexo o sistema, mas ele vai clamar pela sua 

intencionalidade original. Mas como demonstrado no texto de Dennett sobre a cápsula 

a ser guardada até o ano 2400, a intencionalidade que o ser humano reivindica na 

verdade não pertence a ele: é na verdade uma intencionalidade secundária – porque a 

primária está mesmo nos seus gens. 

 

Abaixo estão relacionadas as principais idéias da teoria de Dennett; é valiosa a forma 

com que ele recapitula a história da mente através da Teoria da Evolução. Sua 

metáfora da Natureza como uma “Torre de Gerar e testar” é de simplesmente clara. As 

categorias das criaturas darwiniana, skinneriana, popperiana e gregoriana nos 

colocam em frente a uma possível “História da Invenção e da Necessidade da 

Imaginação”.  

 

Outra idéia destacável de Dennett diz respeito à moral: as coisas que “tem o 

certificado de coisas que possuem mente” fazem toda a diferença numa equação 

moral. 

 

4.2. A Perspectiva Evolutiva de Dennett 

 

Para Dennett, nossas mentes são exatamente como as mentes de outros animais em 

muitos aspectos e completamente diferente em outros (Dennett 1997).  

Uma perspectiva evolutiva pode ajudar-nos a ver como e por que esses elementos das 

mentes chegaram às formas que possuem hoje, mas nada é uma corrida em linha reta 

através do tempo - “dos micróbios até o homem”.  

Portanto, se anda pra lá e pra cá entre mentes simples e complexas, até chegar a algo 

que seja reconhecidamente uma mente humana. 

Pode haver coisas completamente incognoscíveis para nós, portanto devemos ser 

cuidadosos em não tratar os limites do nosso conhecimento como guias confiáveis aos 

limites do que existe (epistemologia x ontologia). Entretanto, Dennett argumenta que 

nós já sabemos o suficiente sobre “mentes” para saber que uma das coisas que as 

tornam diferentes de todas as outras no universo é o modo pelo qual as conhecemos  
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(estamos de tal forma familiarizados com uma mente –  que se pode até dizer que 

somos a própria mente). 

 

Quando me dirijo a você, incluo nós dois na classe dos que possuem mente.  

Exemplo: Quando falo  “eu e meu cachorro” confiro ao cachorro um estatuto de 

“ser com mente” – o que não soa tão estranho como quando falo “eu e meu 

caminhão”(Dennett 1991).  

 

Dennett é claro na afirmativa de que “o certificado de membro da classe das coisas 

que possuem mente” fornece uma garantia extremamente importante: a garantia de 

certo tipo de posicionamento moral. Apenas os que possuem mente “podem importar-

se”, fato que  automaticamente vale alguma coisa na equação moral. Qualquer ajuste 

proposto na fronteira da classe dos que possuem mentes tem um significado ético 

importante.  

 

Pode-se errar superatribuindo mentes ou ao contrário – subatribuindo – em ambos 

casos o erro poderia implicar em conseqüências morais30.  

 

4.3. Palavras e Mentes 

 

Numa outra versão do “Quarto Chinês” de Searle, Dennet fala em  dispositivos 

controlados por computador que podem ler livros para cegos: eles convertem uma 

página de texto visível em uma torrente de palavras audíveis, mas eles não entendem 

as palavras que lêem e portanto não têm a ação orientada por nenhum “você” que 

encontram; o dispositivo passa direto por esses pronomes e se dirige a quem quer que 

esteja ouvindo – e compreenda – a torrente de palavras faladas.  

Ou seja, Dennett neste exemplo trata novamente da questão de semântica x sintaxe. 

 

Dennett quer chegar neste exemplo na seguinte conclusão: é isso que rotineiramente 

fazemos: aceitamos a palavra um do outro como estabelecendo além de qualquer 

dúvida a questão sobre se cada um de nós possui uma mente. As palavras, segundo 

Dennett, são tão convincentes porque são solucionadoras poderosas de dúvidas e 

ambigüidades. Nós seres humanos compartilhamos um mundo subjetivo – e sabemos 

disso – de uma maneira que está além das habilidades de quaisquer outras criaturas 

do planeta, pois podemos falar uns com os outros.  

                                                             
30 Ver conclusão. 
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4.4. O Problema das Mentes que não se comunicam 

 

Desenvolvendo seu raciocínio sobre a linguagem, Dennett vai adiante dizendo que 

certamente nossa capacidade de discutir com os outros o que se passa em nossas 

mentes é somente um talento periférico – no sentido de como falamos que uma 

impressora a laser é um dispositivo periférico de um computador. Certamente animais 

não humanos – pelo menos alguns deles – têm vidas mentais. E assim crianças 

humanas, antes de adquirirem uma linguagem. 

 

Surge neste ponto então a possibilidade de que haja mentes cujo conteúdo seja 

sistematicamente inacessível à nossa curiosidade – mas – Dennett nos lembra a 

tempo: não confundir questões ontológicas com questões epistemológicas! 

 

Obviamente, podemos saber com certeza moral (que é tudo que importa) que algumas 

coisas possuem mentes e as outras não.  

 

Chegando aonde pretendia chegar, Dennett enfim declara que para que possamos 

entender um pouco melhor a mente, devemos recorrer à sua história evolutiva, já que 

evoluímos a partir de indivíduos com mentes mais simples (se é que podemos dizer 

que possuíam mentes), que evoluíram a partir de seres com coisas candidatas a 

mentes ainda mais simples. Ele diz:  

 

Houve uma época inclusive – há 4 ou 5 milhões de anos – em que não havia 

qualquer tipo de mente. Que inovações ocorreram e em que ordem – e por 

que? Os passos principais são claros, e uma vez que tenhamos desvendado 

esta história, teremos pelo menos uma estrutura na qual poderemos tentar 

colocar nossas interrogações.  

 

4.5. Intencionalidade: A Abordagem dos Sistemas Intencionais 

 

Através do microscópio podemos testemunhar o nascimento da ação, nas primeiras 

macromoléculas que têm complexidade suficiente para realizar ações, em vez de 

permanecerem passivas sofrendo efeitos. Sua ação não é completamente 

desenvolvida como a nossa. Elas “não sabem o que fazem”. Nós, agentes humanos, 

podemos realizar ações intencionais, após termos deliberado conscientemente sobre 

as razões pró e contra.  
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Dennett aqui conclui que  

(...) essas pequenas partes impessoais, irracionais, robóticas, destituídas de 

mente da maquinaria molecular constituem a base fundamental de toda a ação, 

e portanto do significado, e portanto da consciência no mundo. Não apenas nós 

somos descendentes desses robôs macromoleculares como também nós 

SOMOS composto por eles: moléculas de hemoglobina, anticorpos, neurônios, 

sistema reflexo vestibulocular, que fazem parte de nós.  

 

Resumindo, para Dennett somos feitos dos mesmos tipos de autômatas que nos 

invadem – nenhum halo de humanidade especial distingue nossos anticorpos dos 

antígenos que combatem. Cada célula é tão destituída de mente quanto um vírus. 

Pode acontecer de um número suficiente desses homunculi  serem colocados juntos e 

o resultado ser uma pessoa consciente, real, com uma mente genuína? De acordo 

com a ciência moderna, não há outra maneira de se fabricar uma pessoa real. Então, 

certamente, a partir do fato de que somos descendentes de robôs, não se conclui que 

nós mesmos sejamos robôs. Mas, a menos que haja algum ingrediente secreto 

especial em nós (que é o que os dualistas e vitalistas pensam) somos constituídos por 

robôs – ou somos uma coleção de trilhões de máquinas macromoleculares.  

Portanto, algo constituído por robôs pode exibir uma consciência genuína, porque 

cada indivíduo dentre nós é certamente um exemplo disso.  

 

A idéia principal de Dennett aqui é:  

a idéia de que nossas mentes evoluíram a partir de mentes mais simples não 

seja tão absurda então. 

 

O que mudou? Nada foi repentino. 

 

A elaboração de todas essas partes coordenadas não se parece muito com uma 

mente. Aristóteles tinha um nome para isso – ele a chamava de uma alma nutrritiva. 

Uma alma nutritiva não é uma coisa; ela não é,  por exemplo, um dos subsistemas 

microscópicos que flutuam ao acaso no citoplasma de uma célula. Ela é um princípio 

de organização; é a forma, não a substância, como disse Aristóteles. Todas as coisas 

vivas (incluindo organismos unicelulares) possuem corpos que exigem uma 

organização auto-reguladora e autoprotetora que pode ser ativada diferencialmente 

por condições diferentes (partes projetadas pela seleção natural, compostas de 
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computadores passivos que podem ser ligados ou desligados por condições 

igualmente passivas que os organismos encontram em suas andanças).  

 

Nós temos uma alma nutritiva – bem diferente dos nossos sistemas nervosos e mais 

antiga: ela é o nosso sistema metabólico, o sistema imunológico e outros sistemas 

surpreendentemente complexos de auto-reparo e manutenção da saúde de seu corpo. 

As linhas de comunicação utilizadas por esses sistemas primitivos não eram os nervos 

e sim os vasos sanguíneos. Dennett compara estes sistemas aos meios de 

comunicação: muito tempo antes e haver os telefones e os rádios, existia o serviço de 

correios, confiável embora um pouco moroso, que transportava pacotes físicos de 

informação valiosa por todo o mundo. E, muito antes que houvesse sistemas nervosos 

no organismo, os corpos dependiam desta espécie de sistema postal de baixa 

tecnologia – a circulação de fluidos no interior do corpo, confiável, embora lento. 

Vemos os descendentes deste sistema postal primitivo em animais e vegetais.  

 

Mas nos animais podemos ver uma inovação de projeto importante: o surgimento de 

sistemas nervosos simples – ancestrais do sistema nervoso autônomo – capazes de 

uma transmissão mais rápida e eficiente de informação, mais ainda dedicados aos 

assuntos internos. Um sistema nervoso autônomo não é em absoluto uma mente mas 

sim um sistema de controle.  

 

Fazemos com rapidez a distinção entre esses sistemas antigos e nossas mentes, e, 

ainda assim, curiosamente, quanto mais de perto observamos seu comportamento, 

mais semelhantes  às mentes achamos que elas são! Os pequenos computadores são 

como órgãos sensoriais primitivos, e os efeitos produzidos quando ligados ou 

desligados são como ações intencionais.  

 

É como se essas células e conjuntos de células fossem agentes diminutos dotados de 

uma mente simples, serviçais especializados racionalmente procurando atingir seus 

objetivos obsessivos particulares ao agir de maneira ditada por sua percepção das 

circunstâncias. 

 

Dennett chama a todas essas entidades de sistemas intencionais, e chama a 

perspectiva a partir do qual suas ações se tornam visíveis de postura intencional. 
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A partir deste ponto Dennett parte numa cruzada para mostrar que  

a postura intencional não apenas é uma boa idéia mas também é a chave para 

desvelar os mistérios da mente – de todos os tipos de mente.  

 

 

4.5.1. Tipos de “Postura”: Física, de Planejamento e Intencional 

 

Através desses 3 conceitos (a evolução se dá no sentido da Postura Intencional), 

Dennettjustifica na verdade porque a intencionalidade é tão preciosa e necessária na 

Natureza. E também porque quanto mais complexo um sistema, mais ele vai 

reinvindicar sua “intencionalidade original”:  

 

A postura intencional pode ser melhor entendida a partir de duas outras posturas: a 

postura física e a postura de planejamento. 

 

Quando prediz-se que uma pedra solta da mão cairá no solo, está se empregando a 

postura física. Não se atribui crenças e desejos à pedra; atribui-lhe massa, ou peso, e 

se apóia na lei da gravidade para gerar a predição.  

 

Os despertadores são passíveis de um estilo mais sofisticado de predição – a predição 

com base na postura de planejamento. A postura de planejamento é um atalho 

maravilhoso que todos nós utilizamos o tempo todo – como num despertador novo: 

não se sabe que tipo de ruído ele produzirá, mas será suficiente para acordar quem 

estiver dormindo. Simplesmente supõe-se que ele tenha um projeto particular – o 

projeto que chamamos de um despertador – e que ele funcionará apropriadamente.  

 

Predições que dependem da postura de planejamento são mais arriscadas do que as 

que dependem de postura física, em razão das hipóteses adicionais que tem-se que 

admitir: que a entidade tenha sido projetada como se supõe que ela tenha sido, e que 

ela operará de acordo com aquele projeto – isto é, que ela não sofrerá pane. Mas esse 

preço moderado de risco que pago é mais do que compensado pela tremenda 

facilidade de predição. As predições de postura de planejamento, quando aplicáveis, 

são de baixo custo, atalhos de baixo risco.  

 

Uma postura ainda mais arriscada e mais rápida é a postura intencional. Ela pode ser 

vista até como uma subespécie da postura de planejamento, na qual a coisa planejada 

é uma espécie de agente. Suponha que apliquemos ao despertador.  
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Este despertador é meu criado; se eu lhe der uma ordem para me acordar, fazendo 

com que compreenda um instante particular para despertar, posso depender da sua 

habilidade interna para perceber quando a hora chegou e diretamente executar a ação 

que me prometeu. Tão logo acredite que a hora de fazer barulho é AGORA, ele será 

“motivado”, graças às minhas instruções anteriores, a agir de acordo.  

 

A adoção da postura intencional é mais útil quando o artefato em questão é muito mais 

complicado que um despertador. Exemplo: computador capaz de jogar xadrez. A 

postura intencional é inegavelmente um atalho neste caso, mas com que seriedade 

deveríamos considerá-la? O que interessa ao computador, na verdade, se ele perde 

ou ganha?  

 

Considerando um organismo simples – uma ameba – se movendo de modo não 

aleatório sobre o fundo de um recipiente de laboratório, sempre se dirigindo para a 

extremidade rica em nutrientes. Este organismo está buscando o bem, ou evitando o 

mal – buscando seu próprio bem e evitando seu próprio mal. Não é acidental que os 

produtos da seleção natural busquem o que consideram bom. Mesmo os organismos 

mais simples, se devem favorecer o que é bom para eles, necessitam de poderes 

discriminatórios ou órgãos sensoriais – alguns computadores simples que se ligam na 

presença do bem e se desliguem na sua ausência. E estes transdutores devem estar 

unidos para dar as respostas corporais corretas.  

 

Os sistemas intencionais são, por definição, todas e apenas aquelas entidades cujo 

comportamento é previsível / explicável a partir da postura intencional. 

Macromoléculas auto-replicantes, termostatos, amebas, plantas, ratos, pessoas e 

computadores que jogam xadrez são todos sistemas intencionais. O objetivo da 

postura intencional é tratar uma entidade como agente – para poder predizer suas 

ações. E para isso temos que supor que a entidade é um agente inteligente. Este salto 

audacioso de supor que o agente fará apenas os movimentos inteligentes é o que nos 

dá a vantagem de fazer predições.  

Para Dennett, descrevemos essa perspectiva limitada atribuindo crenças e desejos 

particulares ao agente.  

 

 

A intencionalidade no sentido filosófico é apenas relacionalidade (Porque os filósofos 

medievais notaram similaridade entre tais fenômenos e o ato de apontar uma flecha 
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para o alvo - intendere arcum in. Os fenômenos intencionais são dotados de flechas 

metafóricas). Alguma coisa exibe intencionalidade se sua competência é de algum 

modo sobre alguma outra coisa. Uma fechadura contém a representação da chave 

que a abre? Uma fechadura e a chave exibem a forma mais rudimentar de 

intencionalidade.  

 

 

Do ponto de vista prático, a melhor maneira de enganar um sistema intencional 

particular é explorar uma falha em suas maneiras de perceber ou pensar. Portanto a 

camuflagem, a imitação, a furtividade (e outros) testaram os chaveiros da natureza.  

 

4.5.2. Intencionalidade original e derivada 

 

De acordo com alguns filósofos, na trilha de John Searle (1980), a intencionalidade se 

apresenta de duas formas: intrínseca (ou original) e derivada. A intencionalidade 

intrínseca é a relacionalidade de nossos pensamentos, crenças, desejos e intenções 

(no sentido comum da palavra). Ela é a FONTE óbvia do tipo distintamente limitado e 

DERIVADO de relacionalidade exibida por alguns de nossos artefatos: nossas 

palavras, frases, livros, mapas, imagens e programas de computador. Estes têm 

intencionalidade apenas por cortesia – uma espécie de empréstimo generoso de 

nossas mentes. A intencionalidade derivada de nossas intenções por meio de 

artefatos é parasitária da intencionalidade genuína, original, intrínseca, que está por 

trás de sua criação.  

 

Metáfora robô no supermercado 

Suponha que encontremos um robô empurrando um carrinho num mercado. 

Ele consulta um papel no qual se lê: 

 

MILK@.5XGAL if P<2XQT\P else 2XMILK@QT 

 

O que significa esta bobagem? O robô responde: “Isto é para que eu me 

lembre de comprar meio galão de leite, mas apenas se o preço de meio galão 

for menor do que duas vezes o preço de um quarto de galão. Para mim, os 

quartos de galão são mais fáceis de carregar.”  

 

De onde este artefato obteve sua intencionalidade derivada? Do trabalho 

inteligente de engenharia dos projetistas do robô.  
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Quanto mais elaborado o sistema de controles, com seus subsistemas de 

coleta de informação e avaliação da informação acompanhantes, maior a 

contribuição do próprio robô, e maior portanto a sua reivindicação de “autoria” 

de seus próprios significados – significados que podem, com o decorrer do 

tempo, se tornar bastante inescrutáveis para os projetistas do robô.  

 

Este experimento mostra como pode existir uma ilusão de intencionalidade 

intrínseca (intencionalidade metafisicamente original). Mostra também como 

pode surgir uma intencionalidade derivada a partir de uma intencionalidade 

derivada.  O robô imaginado seria tão capaz quanto nós de delegar 

intencionalidade derivada a outros artefatos.  

 

Talvez estejamos na mesma categoria, vivendo nossas vidas pelas luzes da 

nossa intencionalidade “simplesmente” derivada. Que benefício (qualquer que 

seja) a intencionalidade intrínseca poderia nos ter fornecido que não pudesse 

também ter sido legado a nós como artefatos projetados pela evolução?  

 

 

4.6. Transdutores e Efetuadores 

 

Dennett nos diz que é tentador pensar sobre um sistema nervoso (um sistema nervoso 

autônomo ou seu companheiro tardio, um sistema nervoso central) como uma rede de 

informação amarrada em vários lugares específicos – nos transdutores (ou entradas) e 

nos efetuadores (saídas) – às realidades do corpo. Um transdutor é qualquer 

dispositivo que capta a informação em um meio (uma mudança na concentração de 

oxigênio do sangue, uma diminuição da intensidade da luz no ambiente, um aumento 

na temperatura) e o traduz para outro meio. Uma célula fotoelétrrica transduz a luz, na 

forma de fótons incidentes, em um sinal eletrônico, na forma de elétrons percorrendo 

um fio.  

Um efetuador é qualquer dispositivo que pode ser dirigido, por um sinal em algum 

meio, para fazer com que algo aconteça em outro “meio”.  

 

Exemplo do Navio:  

Considere um navio com o timão localizado a uma certa distância considerável 

do leme que o controla. Pode-se conectar o timão ao leme com cordas, 

engrenagens ou correntes de bicicleta, fios e polias, ou com um sistema 
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hidráulico com mangueiras de alta pressão preenchidas por óleo. De uma 

forma ou de outra, esses sistemas transmitem ao leme a energia que o 

timoneiro fornece quando gira o timão. Ou você pode conectar o timão ao leme 

através de uns poucos fios finos através dos quais os sinais eletrônicos 

passam . Você não precisa transduzir a energia; apenas a informação sobre 

como o timoneiro quer que o leme gire. Você pode transduzir esta informação 

com um sinal em uma das extremidades e fornecer a energia na outra, com um 

efetuador – do tipo de motor.  

 

Se você optar por este tipo de sistema – um sistema de sinalização puro que 

transmite informação e quase nenhuma energia – então realmente não faz 

diferença alguma se os sinais são elétrons que passam num fio ou fótons que 

passam através de uma fibra de vidro ou ondas de rádio que se propagam no 

espaço vazio. Em todos estes casos, o que importa é que a informação não 

seja perdida ou distorcida por causa dos lapsos de tempo entre o girar do timão 

e o girar do leme.  

 

Obs.: O exemplo do timão tem um pedigree histórico importante. O termo 

“cibernética” foi cunhado por Norbert Wiener a partir da palavra grega para 

“timoneiro”. A palavra “governador” tem a mesma origem. Estas idéias a 

respeito de como o controle é realizado pela transmissão e processamento da 

informação foram claramente formuladas pela primeira vez por Wiener (em 

Cybernetics; or, Control and Communication in the Animal and the Machine 

(1948).  

 

4.6.1. Mito da Transdução Dupla 

 

Aqui está uma idéia importante de Dennett: através dela se percebe que Dennett quer 

dizer que as trocas de um sujeito com a realidade externa não precisam ser 

“transduzidas” duas vezes (do meio externo para o sistema nervoso e depois do 

sistema nervoso para a mente): as trocas em si já fazem a mente. As ondas de 

impulsos nervosos na verdade já SÃO em si a mente: 

 

Primeiro, o sistema nervoso transduz luz, som, temperatura e assim por diante em 

sinais neurais (ondas de impulsos nas fibras nervosas), e, segundo, em algum lugar 

central particular, ele transduz estas ondas de impulso para algum outro meio, o meio 

da consciência! Isto é o que Descartes pensava, e ele sugeriu que a glândula pineal 
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era o lugar onde esta segunda transdução acontecia – no meio misterioso, não físico, 

da mente.  

 

Somos tentados a pensar que simples impulsos nervosos não poderiam ser a 

substância da consciência – que eles, de alguma forma, precisam ser traduzidos para 

alguma outra coisa. De outro modo, o sistema nervoso seria como um sistema 

telefônico sem ninguém em casa para atender ao telefone – ou um navio sem 

timoneiro. Parece que deve haver algum Agente Central ou ainda algum Chefão ou 

ainda Audiência para perceber (transduzir) toda a informação e considerá-la e depois 

“orientar o navio”. A idéia de que a rede em si mesma – em virtude de sua estrutura 

intrincada – poderia assumir o papel de “Chefão interno” e assim abrigar a consciência 

parece ser absurda. Mas alguma versão desta afirmativa é a grande esperança do 

materialista. Aqui é onde as próprias complicações que arruínam a história do sistema 

nervoso como um sistema puro de processamento de informação podem ser 

chamadas para auxiliar nossas imaginações, distribuindo uma porção da vasta tarefa 

de “consideração” de volta para o corpo. 

 

Nas palavras de Dennett: 

 

Meu corpo contém tanto de mim – os valores e talentos, memórias e disposições de 

espírito que fazem de mim o que sou – como o meu sistema nervoso.  

 

Esta afirmativa vai contra o que Dennett chama de “Legado do dualismo” ( “estes 

atletas estão preparados mental e fisicamente” e “não há nada errado com seu corpo – 

está tudo em sua mente”). 

 

4.7. A Torre de Gerar e Testar  

- e os Animais como INFORMÍVOROS 

 

O que começou como sistemas de monitoração internos e periféricos lentamente 

evoluiu para sistemas capazes não apenas de discriminação próxima mas também de 

discriminação distante. Desta forma surgiu a percepção. O sentido do cheiro, ou olfato, 

dependendo da deriva de chaves precursoras distantes até as fechaduras locais. 

Como essa transição aconteceu? A evolução criou exércitos de agentes internos 

especializados para receber a informação disponível nas periferias do corpo.  
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Os animais não são apenas herbívoros ou carnívoros. São INFORMÍVOROS. E sua 

fome epistêmica vem da combinação, em uma organização sofisticada, da fome 

epistêmica específica de milhões de microagentes, organizados em dúzias, centenas 

ou milhares de subsistemas. Cada um desses diminutos agentes pode ser concebido 

como um sistema intencional absolutamente mínimo, cujo projeto de vida é formular 

uma única questão, repetidamente – “estará minha mensagem chegar AGORA?” – e 

passando para a ação apropriada mas limitada sempre que a resposta for SIM 31. 

 

Dennett aqui quer propor uma estrutura na qual possamos colocar as várias opções de 

projeto para os cérebros, para ver de onde seu poder se origina. É uma estrutura 

abusivamente simplificada – a Torre de gerar e Testar.  À medida que cada novo 

andar da torre é concluído, ela habita os organismos naquele nível a encontrar 

movimentos cada vez melhores e descobri-los com mais eficiência.  

 

No começo, havia a evolução darwiniana das espécies por seleção natural. Uma 

grande variedade de organismos foram gerados às cegas, por processos mais ou 

menos arbitrários de recombinação e mutação de genes. Estes organismos foram 

testados na prática e apenas os melhores projetos sobreviveram. Este é o andar térreo 

da torre. Chamamos seus habitantes de criaturas darwinianas.  

 

                                                             
31 Observação: Comentário sobre os “Informívoros” 
 
Hoje em dia cada vez mais se ocupa menos espaço físico com mais informação. A relação 
 

Informação / espaço 
 
Teve aumento considerável nos últimos anos, com o desenvolvimento da tecnologia que assistimos. Hoje carregamos 
um sem-número de horas de música num mp3 player; amanhã ler isso já vai soar engraçado. Até pouco tempo atrás se 
gravava um “LP” numa “fita cassete” em “tempo real”. Hoje não se grava mais música em “tempo real”.  
Voltando ao conceito de Dennett – dos animais como Informívoros.  
A nossa “fome de informação” é humana e portanto a relação  
 

Informação processada / tempo 
 
Depende do sistema nervoso central, do cérebro.  
O cérebro da espécie não mudou tanto quanto a tecnologia, ou seja, continuamos processando uma mesma 
quantidade de informação num determinado tempo, variando, é claro, condições de vida, cultura, enfim, estímulos 
externos em geral (além é claro da própria formação pessoal).  
A conseqüência óbvia dos tempos é um disparate entre a quantidade de informação oferecida pelos meios de 
comunicação e a tecnologia em geral e a informação que PODE ser processada pelos “informívoros”. 
Conseqüências no aprendizado são desdobramentos naturais do disparate: as ferramentas oferecidas pela tecnologia 
estimulam a absorção de muito mais informação que o cérebro humano pode processar.  
O reflexo disso tudo é uma necessidade de revisão dos processos de aprendizado: precisam-se adotar novas 
tecnologias sempre, mas sem esquecer de que sinapses são formadas – ou não – ainda “como antigamente”.  
O ditado polonês  
 

Sleep faster – we need the pillows 
 
Nos fala de que há algumas atividades que simpesmente não podem ser aceleradas. Elas tomam o tempo que tomam.  
As ferramentas das novas tecnologias em geral devem ser usadas para estímulo e motivação – que podem por sua vez 
aumentar “humanamente” a relação entre informação processada (ou informação nova adquirida) por tempo. 
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Figura 4.1. O primeiro andar da Torre: A “Criatura Darwiniana” (Dennett 1997) 

 

Entre as novas criações da seleção natural estavam alguns projetos com propriedade 

de plasticidade fenótica: isto é, os organismos não estavam completamente projetados 

ao nascer; havia elementos no seu projeto que poderiam ser ajustados pelos eventos 

que ocorriam durante os testes práticos. Alguns destes candidatos, supomos, não se 

deram melhor do que seus “primos”, as criaturas darwinianas de estrutura rígida, já 

que não tinham nenhuma maneira de favorecer (selecionar para um bis) as opções 
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comportamentais com as quais estavam equipados com a finalidade de “disputar”. 

Mas outros, podemos supor, tiveram sorte suficiente para serem dotados de 

“reforçadores” que favoreciam os “movimentos espertos” – isto é, ações que eram 

melhores para os candidatos do que as ações alternativas disponíveis. Estes 

indivíduos assim confrontavam o ambiente gerando uma variedade de ações, as quais 

testavam, uma por uma, até que encontrassem uma que funcionasse – detectada 

somente pela obtenção de um sinal positivo ou negativo do meio ambiente, o que 

ajustava a possibilidade daquela ação ser reproduzida em outra ocasião.  

 

Podemos chamar esse subconjunto de criaturas darwinianas de criaturas 

skinnerianas. Onde o comportamento herdado sai de cena, a capacidade de 

modificação herdada do processo de condicionamento entra” (Skinner, 1953) 
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Figura 4.2. A “Criatura Skinneriana” (Dennett 1997) 

 

 

O trabalho florescente sobre redes neurais e “conectividade” da década de 90 

resgatou um pouco da idéia do behaviorismo – demonstrando que muitas vezes as 

redes simples que começaram a vida mais ou menos interligadas podiam ser 

diferenciadas / ajustadas por um tipo simples de “experiência” – a estória do reforço 

que enfrentam.  
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David Hume tentou no século 18 imaginar como partes mentais (as quais chamou de 

impressões e idéias) poderiam tornar-se auto-organizantes sem a ajuda de um diretor 

sabe-tudo de organização (“Hume queria que as idéias pensassem por si mesmas”). 

Hume teve palpites maravilhosos sobre como as impressões e idéias podiam unir-se 

por um processo bastante semelhante ao da ligação química, e então criar os 

caminhos usuais no habito da mente, mas estes palpites eram demasiadamente 

básicos para serem testados. O associacionismo de Hume foi, porém, uma inspiração 

direta para as famosas experiências de Pavlov. 

 

O condicionamento skinneriano é uma coisa boa desde que o ser não seja morto por 

um de seus erros. Um sistema melhor envolve a pré-seleção entre todos os 

comportamentos possíveis ou ações, de modo que os movimentos verdadeiramente 

estúpidos são descartados antes de serem arriscados na “vida real”. Nós, seres 

humanos, somos criaturas capazes deste refinamento particular, mas não estamos 

sozinhos. Podemos chamar os que se beneficiam deste terceiro andar na torre de 

criaturas popperianas – em homenagem a Popper, que afirmou que este reforço de 

projeto “permite que nossas hipóteses morram em nosso lugar”. Ao contrário das 

criaturas skinnerianas, que sobrevivem apenas porque executam os primeiros 

movimentos com sorte, as criaturas popperianas sobrevivem porque são 

suficientemente espertas para executar primeiro movimentos que são melhores do que 

os movimentos ao acaso. “É claro que elas têm apenas sorte de serem espertas, mas 

isso é melhor do que serem apenas sortudas”. 

 

Como esta pré-seleção de agentes popperianos deve ser feita? Deve existir um filtro, e 

qualquer filtro desses deve ser em suma algum ambiente interno, no qual as tentativas 

podem ser seguramente executadas – alguma coisa interna estruturada de tal maneira 

que contenha muita informação a respeito do meio externo e suas regularidades.  

 

A informação a respeito de colocar um dedo dentro do forno deve estar lá, e deve 

estar lá em uma forma capaz de produzir seu efeito premonitório quando examinada 

no teste interno, mas esse efeito pode ser obtido sem construir uma réplica do mundo. 

O elemento comum nas criaturas popperianas é que de uma maneira ou de outra (por 

hereditariedade ou aquisição) a informação está instalada nelas – informação precisa 

sobre o mundo que elas (provavelmente) encontrarão, e esta informação está sob tal 

forma que pode realizar os efeitos pré-seletivos que são sua razão de ser.  
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Figura 4.3. A “Criatura Popperiana” (Dennett 1997) 

 

 

Quando um bebê humano aprende a engatinhar, ele tem uma aversão inata a arriscar-

se contra uma vidraça. A experiência de seus ancestrais está fazendo com que ele 

erre para o lado da segurança.  

 

Experiências realizadas por psicólogos e etólogos sugerem outras maneiras pelas 

quais os animais podem testar ações “nas suas cabeças” e com isso obter um 

benefício popperiano. Mesmo os behavioristas das décadas de 30 e 40 demonstraram 

que alguns animais eram capazes de “aprendizado latente” a respeito do mundo – 

aprendizado que não era especificamente recompensado por qualquer reforço 

detectável.  

 

Dennett ressalva que nós humanos não diferimos de todas as espécies por sermos 

popperianos; longe disso mamíferos, pássaros, répteis,  peixes e mesmo muitos 

invertebrados exibem a capacidade de utilizar a informação geral que obtêm de seus 
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meios ambientes para pré-selecionar suas opções comportamentais antes de as 

colocar em execução. O meio ambiente contém muito mais informação do que mesmo 

um anjo cognitivo poderia utilizar.  

 

A função chave da dor é o reforço negativo – a punição – que diminui a probabilidade 

de um desempenho de repetição – e qualquer criatura skinneriana pode ser treinada 

por reforço negativo de um tipo ou outro. Outra função da dor é desarranjar os padrões 

normais da atividade corporal que poderiam exacerbar um ferimento – a dor faz com 

que um animal favoreça um membro ferido até que ele fique bom, por exemplo.  

 

Dennett cita que uma das visões intuitivas de Darwin é que fazer um projeto é muito 

caro, mas reprojetar antigos projetos é relativamente barato. Poucos dentre nós 

poderiam projetar a roda – mas felizmente não temos que fazer isso, já que já temos o 

projeto da roda – E uma grande variedade de outros projetos, herdados das culturas 

nas quais fomos criados.  

 

Podemos chamar esse sub-sub conjunto de criaturas darwinianas de criaturas 

gregorianas – em homenagem ao psicólogo britânico Richard Gregory. R. Gregory é 

um teórico importante do papel da informação (ou, mais exatamente, o que ele chama 

de Potencial de Inteligência) na criação de “movimentos espertos” (=Inteligência 

Cinética). Gregory observa que uma tesoura, como um artefato bem projetado, não é 

apenas um resultado da inteligência, mas um dotador de inteligência (inteligência 

potencial externa), em um sentido muito direto e intuitivo: quando se entrega a alguém 

uma tesoura, aumenta-se o potencial deste alguém de chegar mais segura e 

rapidamente aos “movimentos espertos”.  

 

Os antropólogos reconhecem que o advento do uso de ferramentas foi acompanhado 

por um grande aumento da inteligência.  

 

O uso de ferramentas é um sinal de mão dupla de inteligência; não apenas ele exige 

inteligência para reconhecer e manter uma ferramenta (o que dirá fabricar uma),  mas 

uma ferramenta confere inteligência àqueles suficientemente afortunados de 

receberem uma. Quanto mais bem projetada for a ferramenta (quanto mais informação 

houver embutida na sua fabricação) maior será o potencial de inteligência que ela 

conferirá ao seu usuário,  e, entre as ferramentas importantes, lembra Gregory, estão 

as que ele chama ferramentas mentais: palavras. 
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Palavras e outras ferramentas mentais conferem a uma criatura gregoriana um meio 

interno que lhe permite construir geradores e testadores de movimento cada vez mais 

sutis.  

 

As criaturas skinnerianas pensam “o que faço a seguir?” e não sabem como responder 

a esta pergunta até terem sofrido alguns dissabores. As popperianas dão um passo à 

frente com a pergunta: “sobre o que eu devo pensar a seguir?”. 

 

As criaturas gregorianas dão um grande passo em direção ao nível humano de 

destreza mental, beneficiando-se da experiência de outros, explorando a sabedoria 

corporificada nas ferramentas mentais que outros inventaram, aperfeiçoaram e 

transmitiram; com isso elas aprendem como pensar melhor o que deveriam pensar a 

seguir – e assim por diante, criando uma torre de reflexões internas adicionais sem 

nenhum limite fixo ou discernível.  

 

 
Figura 4.4. A “Criatura Gregoriana” (Dennett 1997) 

 

 

4.8. Criticando Dennett: Popper 

 

Uma crítica a teoria de Dennett é que não faz a menor diferença se minha 

intencionalidade é metafisicamente original ou somente original. O que sou capaz de 
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apreender e aprender a partir de informações do meio ambiente possibilita que eu 

elabore novas informações a partir delas.  

 

Usando exemplos de Popper, criaturas gregorianas têm de reivindicar sua 

intencionalidade original. E mesmo que elas tenham algum dia estado “a serviço de 

seus gens, que são máquinas de sobreviver”, podem estar executando, além deste 

“serviço” algum outro, surgido nos estágios mais recentes do processo evolutivo,  e 

resultante da sua “fome epistemológica”. Ou seja, há a possibilidade da criação do 

NOVO.  

 

 

Popper e Dennett se aproximam quando Dennett fala da criatura gregoriana e Popper 

fala que o homem criou um novo mundo: o dos produtos da mente humana (Mundo 2).  

O que se percebe aqui é que há uma negação por parte de Dennett de que há muita 

coisa não prevista (pelo menos não para o conhecimento humano). Quando 

Parmênides falou, há 2.500 anos, que “não há nada de novo sob o sol”, deduziu que 

toda mudança é impossível, ou seja, que é uma ilusão. Para Dennett, todo aparelho É 

suas partes,  enquanto que Popper considera que o aparelho deve possuir uma 

estrutura de maior grau de complexidade que o dos objetos. Ambos consideram o fruto 

da mente  (ferramentas, para Dennett) importante característica do processo evolutivo. 

No caso do ser humano, Dennett fala ainda na ferramenta mental – as palavras.  

 

 

Penso que quando se insere a PALAVRA no conjunto de ferramentas, estamos 

atribuindo a uma entidade não física um poder sobre o “mundo físico”. Este não é um 

detalhe da criatura gregoriana de Dennett; é um fato decisivo, que possibilita a 

inserção do NOVO no sistema pelo homem. Nas palavras de Popper, “com a 

emergência do homem, penso que a criatividade do universo tornou-se óbvia, pois 

criou um novo mundo objetivo, o mundo dos produtos da mente humana; um mundo 

de mitos, teorias científicas, poesia, arte e música”.  

 

Isso é outra coisa que não entendo em Dennett: ele considera a PASSAGEM de um 

nível de criatura para outra. De um nível para outro, há uma importante MUDANÇA. 

Que pode ser explicada por mutações. Mas COMO há a possibilidade de uma 

novidade no sistema? 
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A idéia de Popper é muito simples: ela se refere ao fato de que no curso da evolução, 

novas coisas e eventos ocorreram, com propriedades inesperadas e certamente 

imprevisíveis; coisas e eventos que são novos, mais ou menos no sentido de que uma 

grande obra de arte pode ser considerada como nova. 

 

Assim, Popper considera que nunca houve uma capacidade de se prever a Natureza – 

e a Evolução – porque ela é capaz de criar o novo. Se estamos negando a sentença 

“não há nada de novo sob o sol”, então estamos atribuindo à Natureza um poder 

criativo. E à mente humana, também. E portanto estamos falando também de uma 

causação descendente, não apenas reducionista.  

É como falar hoje em dia que a empresa são os empregados: sim, os empregados 

fazem a empresa. Mas além disso a empresa É uma entidade que é algo mais do que 

o conjunto de empregados. Ela tem um cnpj, uma sede, um objetivo. 

 

 

4.9. Consciência e a Moral 

"You can only be held responsible, you can only be found guilty, you can only be 

admired or respected, for things you did of your own free will"  

David Soza 

 

Para Nicolas Abbagnano, a ética é a “ciência da conduta”. A palavra moral, que é 

muito confundida com a palavra ética, seria um conjunto de normas disciplinadoras da 

ética (Abbagnano 1960).  

 

À medida que o darwinismo foi ganhando adeptos, alguns pensadores correram para 

evitar um colapso das funções morais. Muitos diziam que bastava olhar para o 

processo que nos criou para ver os absolutos morais; o comportamento “certo” está de 

acordo com a direção básica da evolução: deveríamos todos acompanhar sua 

correnteza.  

Darwin achava risíveis as grosseiras imputações morais à sua teoria. Entetanto, 

existiram algumas correntes um pouco menos radicais, que afirmavam que a idéia 

deveria ser considerar a DIREÇÃO da evolução e não apenas sua dinâmica, como 

fonte de orientação – desta forma a doutrina a ser tomada deveria se espelhar na 

pergunta “para onde caminha a evolução?”.  Em 1903, o filósofo G.Moore atacou 

decisivamente a idéia de buscar valores na evolução ou aliás, em qualquer aspecto da 

Natureza observada. Rotulou esse erro de falácia naturalista.  
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David Soza, numa das cenas do documentário – filme – desenho “Waking Life”, 

comenta32:  

De uma certa forma, na nossa atual visão do mundo, é fácil pensar que a 

ciência apareceu para tomar o lugar de Deus, mas alguns problemas filosóficos 

permanecem tão enigmáticos quanto sempre foram. Tome-se o problema do 

livre-arbítrio; este problema é discutido há muito tempo, desde antes de 

Aristóteles – e 350 anos AC. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, esses 

caras todos preocupados em como podemos ser livres se Deus já sabe em 

antemão tudo que vamos fazer. Hoje em dia sabemos que o mundo é operado 

segundo algumas leis físicas fundamentais, e estas leis governam o 

comportamento de qualquer objeto no mundo. Agora essas leis, porque são tão 

confiáveis e verdadeiras, possibilitam incríveis conquistas tecnológicas. Mas 

olhe para você mesmo. Nos somos apenas sistemas físicos, também certo? 

Nós somos apenas arranjos complexos de moléculas de carbono; nós somos 

basicamente água. Nosso comportamento não vai ser uma exceção a estas 

leis físicas; então começa a parecer que ou Deus está configurando as coisas 

                                                             
32

 In a way, in our contemporary world-view, it's easy to think that science has come to take the place of God, but some 
philosophical problems remain as troubling as ever. Take the problem of free will; This problem has been around for a long time, 
since before Aristotle and 350 B.C. Saint Augustine,  
Saint Thomas Aquinas - these guys all worried about how we can be free if God already knows in advance everything you're gonna 
do. Nowadays, we know that the world operates according to some fundamental physical laws, and these laws govern the behavior of 
every object in the world. Now, these laws, because they're so trustworthy, they enable incredible technological achievements. But look 
at yourself. We're just physical systems too, right? We're just complex arrangements of carbon molecules; We're mostly water. Our 
behavior isn't going to be an exception to these basic physical laws, so it starts to look like whether it's God setting things up in 
advance and knowing everything you're gonna do, or whether it's these basic physical laws governing everything, there's not a lot of 
room left for freedom. So, now you might be tempted to just ignore the question, ignore the mystery of free will and say, "Oh, well it's 
just a historical anecdote; It's sophomoric; It's a question with no answer," you know, just forget about it. But, the question keeps 
staring you right in the face. If you think about individuality, for example: who you are. Who you are is mostly a matter of the free 
choices that you make or take responsibility [for]. You can only be held responsible, you can only be found guilty,  you can only be 
admired or respected, for things you did of your own free will. So the question keeps coming back and we don't really have a solution 
to it. It starts to look like all your decisions are really just a charade. Think about how it happens; There's some electrical activity 
in your brain, your neurons fire, they send a signal down into your nervous system, it passes along down into your muscle fibers, they 
twitch, and you might, say, reach out your arm. It looks like it's a free action on your part, but every one of those, every part of that 
process, is actually governed by physical law: chemical laws, electrical laws, and so on. So, now it starts to looks like the Big Bang 
set up the initial conditions, and the whole rest of our history, the whole rest of human history and even before, is really just sort of 
the playing out of sub-atomic particles according to these basic fundamental physical laws. We think we're special; We think we 
have some kind of special dignity. But, that now comes under threat, I mean, that's really challenged by this picture.  
 
So, you might be saying, "Well wait a minute, what about quantum mechanics? I know enough contemporary physical theory to 
know it's not really like that. It's really a probabilistic theory; There's room; It's loose; It's not deterministic, and that's going to 
enable us to understand free will." But, if you look at the details, it's not really going to help because, what happens is, you have 
some very small quantum particles, and their behavior is, apparently, a bit random; They sort of swerve. Their behavior is absurd, 
in the sense that it's unpredictable and we can't understand it based on anything that came before. It just does something out of the 
blue according to a probabilistic framework. But, is that going to help with freedom? I mean, should our freedom just be a matter of 
probabilities, just some random swerving in a chaotic system? That starts to seem like it's worse. I'd rather be a gear in a big 
deterministic physical machine than just some random swerving.  
 
So, we can't just ignore the problem. We have to find room in our contemporary world-view for persons, with all that that entails. 
Not just bodies, but persons. And, that means trying to solve the problem of freedom, finding room for choice and responsibility, and 
trying to understand individuality. 
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em antemão e sabendo de tudo que você vai fazer – ou são estas leis básicas 

da física governando tudo – então não há mais muito espaço para a liberdade. 

Então, agora você vai ficar tentado a apenas ignorar a questão, a ignorar o 

mistério do livre arbítrio e dizer “Ah, é só uma anedota histórica; é sofismo, é 

uma questão sem respostas”- e pronto, esquecer tudo sobre isso. Mas a 

questão continua te olhando nos olhos. Se você pensar sobre sua 

individualidade, por exemplo: quem você é. Quem você é é principalmente uma 

questão de que escolhas você faz ou por que escolhas se responsabiliza. Você 

só pode ser responsabilizado, culpado, admirado ou respeitado por coisas que 

você fez por sua livre vontade. Então a questão fica voltando e nós realmente 

não temos uma solução para ela. Então começa parecer que todas suas 

decisões não são nada mais do que uma charada. Pense em como acontece; 

há alguma atividade elétrica no seu cérebro, seus neurônios são disparados, 

mandam um sinal para o seu sistema nervoso, que passa ao longo das suas 

fibras musculares, que respondem, e, você pode dizer, puxam seu braço.  

Parece que é uma ação livre de sua parte, mas cada um desses, cada parte 

desse processo, é na verdade governado por leis físicas: leis químicas, leis 

elétricas e assim vai. Então agora começa a parecer que o Big Bang configurou 

as condições iniciais - e todo resto de nossa história, da história humana e 

histórias anteriores são realmente apenas um tipo de jogo de desdobramento 

de partículas sub-atômicas que estão de acordo com leis físicas básicas. Nós 

achamos que somos especiais; nós achamos que temos algum tipo especial de 

dignidade. Mas agora mesmo esta dignidade está sob ameaça, quero dizer, ela 

está ameaçada por este cenário.  

 

Então você deve estar falando “Espera aí, e a mecânica quântica? Eu sei 

bastante sobre teoria física contemporânea para entender que não é bem 

assim! É na verdade uma teoria probabilística; há espaço para mais; é livre; 

não é determinista e vai nos permitir finalmente entender o livre arbítrio!”. Mas 

se você olhar para os detalhes, não vai ajudar – porque o que realmente 

acontece é que você tem algumas mínimas partículas quânticas cujo 

comportamento é aparentemente aleatório, elas meio que se desviam. O 

comportamento delas é absurdo – no sentido de que é imprevisível e nós não 

conseguimos entendê-lo baseados em nada que veio antes. Elas simplesmente 

fazer coisas “do nada”, e seguem uma tabela probabilística. Mas – será que 

isso vai ajudar na liberdade? Quero dizer, será que nossa liberdade é apenas 
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uma questão de probabilidades, apenas alguns desvios aleatórios num sistema 

caótico?  

Parece que começa a piorar. Eu prefiro ser uma engrenagem numa grande 

máquina determinista do que só uns desvios aleatórios.  

 

Então nós não podemos simplesmente ignorar o problema. Nós temos que 

encontrar espaço na nossa visão de mundo contemporânea para pessoas, com 

tudo que isso possa requerer. Não apenas corpos, mas pessoas. E isso 

significa tentar resolver o problema da liberdade. 

 

O que se discute na verdade o tempo todo no fundo é a “oposição” Determinismo x 

Livre Arbítrio.  

O atos de um indivíduo devem refletir sua responsabilidade. O que David Sosa diz 

aqui com a idéia de que deve haver lugar para “pessoas” é isso: pessoas definem 

seus atos e são responsáveis por eles. E podem com seus atos mover a sociedade 

(num quadro de causação ascendente, é fácil perceber-se que a sociedade pode ser 

explicada pelo comportamento dos indivíduos que a compõem, apesar de haver 

também uma causação descendente neste caso).  

 

O “livre arbítrio” significa a possibilidade da emergência de um “desvio no que estava 

determinado”. Em outras palavras, no livre arbítrio não há espaço para o 

determinismo. O que há o tempo todo a criação de novas informações. E o sujeito da 

criação de novas informações é a consciência. Por outro lado, se a consciência é um 

conjunto dinâmico de informações e se toda informação tem um aspecto físico, então 

deve haver algum determinismo, ou – no caso das teorias quânticas da mente – 

alguma aletoriedade na combinação destas informações. Ou seja, há uma 

recombinação constante de antigos padrões – e de certa forma então “não há nada de 

novo sob o sol”.  

De acordo com esta última hipótese, não há “idéia nova” e a consciência representa 

um instrumento de “captação e redistribuição” de padrões informacionais. Desta forma, 

qualquer responsabilidade por alguma escolha (como discute David Sosa) não 

pertence ao domínio da mente consciente.  

A outra concepção – a que considera o “livre arbítrio” atribui à mente consciente 

responsabilidade total sobre a escolha e portanto sobre o próprio ser, que é um 

somatório de todas escolhas feitas ao longo da vida. 
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A questão “determinismo ou não” portanto gera duas tendências opostas – no que se 

refere à inclusão do “novo” no sistema. Haverá uma terceira hipótese que possa 

abarcar os aspectos físicos e experienciais de outra forma?  

 

Esta discussão está longe de chegar a alguma resposta, parece, mas nos leva a uma 

investigação sobre a moral: se eu tenho poder sobre minhas decisões, então sou 

responsável por todos meus atos. Caso contrário, nem eu, nem minha vontade,  nem 

ninguém pode desviar um percurso um percurso previamente determinado. Aqui já 

percebemos que a questão da mente consciente chegou ao plano social33. 

                                                             
33

 Independentemente da questão da “fonte das idéias” – se ela existe ou não existe, se o que há são “padrões novos 

informacionais” – consideremos que as idéias são produto do ser humano – e analisemos um pouco a relação da 

mente com o plano social, lembrando alguns exemplos de Pirsig (numa “investigação sobre a moral”): 

Em geral, a escolha que está num nível mais alto evolutivo é a escolha mais moral, por exemplo: é mais moral que um 

médico mate uma colônia de bactérias do que permita que as bactérias matem o paciente. As bactérias querem viver. 

O paciente quer viver. Mas o paciente tem precedência moral porque está num nível mais alto de evolução.   

Neste exemplo a amplitude entre os níveis evolutivos é enorme, e como resultado a moralidade da situação é óbvia. 

Mas quando padrões estáticos conflitantes estão próximos, a força moral da situação se torna menos óbvia. 

Uma questão popular, parecida com o caso do paciente e das bactérias, é o caso do vegetarianismo. Será imoral 

comer carne de animais, como dizem os hindus e budistas? A moralidade em vigor diria que só é imoral se você for 

hindu ou budista. Caso contrário não há problema, visto que a moralidade é uma convenção social. 

Mas será mesmo? 

Em níveis mais avançados a questão se torna ainda mais interessante: é moral que uma sociedade mate um ser 

humano? 

Sabemos que esta é “a pergunta que não cala” e que se discute mundo afora ainda hoje. De início uma “moral 

evolutiva” pareceria dizer que sim, que uma sociedade tem direito de assassinar pessoas para impedir sua própria 

destruição. O exemplo de Pirsig aqui é o da Guerra Civil Americana: o escravagismo poderia ter vencido a guerra, e 

com isso milhares de vidas teriam sido salvas. Mas o Princípio de Igualdade Entre os Homens é uma forma ainda mais 

avançada do que uma nação. Esta verdade continua em marcha.  

Pausa. Aqui Pirsig começa a colocar a “idéia” como valor mais avançado que uma nação. 

No caso de uma guerra, a ameaça de um criminoso a uma sociedade pode ser concreta. Mas se uma estrutura social 

estabelecida não se encontra seriamente ameaçada por um criminoso, então talvez não haja justificativa para que ele 

seja morto. O que torna o assassinato do criminoso imoral é que ele não é apenas um organismo biológico. Toda vez 

que matamos um ser humano, estamos matando também uma fonte de pensamento. Um ser humano é uma coleção 

de idéias e essas idéias têm precedência moral em relação a uma sociedade.  

Em resumo, idéias para Pirsig, são um padrão de valor. Encontram-se num nível mais avançado de evolução do que os 

padrões sociais de valor. Assim como é mais moral que um médico mate uma bactéria, é mais moral que uma idéia 

mate uma sociedade do que uma sociedade mate uma idéia. 

A questão, me pergunto, é quem pode julgar o poder e a qualidade de uma idéia ( a qualidade aqui se refere à 

“qualidade” a que Pirsig e refere– um conceito um tanto vago, mas que pode ser comparado à idéia pura do “Bem” de 

Platão).  Mais uma vez, parece que não podemos escapar de um “loop”, de uma auto-referência. O que julga uma idéia 

e confere-lhe o estatus de “boa” ou “má” são os próprios seres humanos (daí minha dúvida em relação à “hierarquia de 

valores”  de Pirsig). Os “estranhos loops” inquietam tanto os matemáticos; a mente consciente e todas as implicações 

dela estão sempre encontrando questões auto-referentes, como a questão de “como se pensar o próprio pensamento”.  

O teorema de Gödel conseguiu driblar um loop – a questão correspondente na aparente emergente ciência da mente é 

como sair da auto referência. Ou seja, como objetivar o subjetivo. 
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CAPÍTULO 5:  

Outras teorias: A Física Clássica é suficiente para explicar a Mente?  

 

5.1. Breve Histórico: A mente pela Mecância Quântica 

 

A teoria do hiperneurônio de Roy John e Robert Tatcher, de 1977, tratava de um 

“atributo não óbvio” através do qual se poderia entender a consciência.  

 

The difference between a human being and an elementary particle becomes an 

enormous quantitative difference in the number of energy states which can be 

entered. But a qualitative continuum can be postulated. What is unique about 

the brain of human beings from this viewpoint, is that hey are exceptionally well 

suited to construct an almost infinite variety of energy states. 

As these temporal patterns of neuron discharge occur, the membranes of 

participating cells are depolarised and ionic shifts occur with extrusion of 

potassium ions and ionic binding on extracellular muco-polysaccharide 

filaments. If we focus our attention not on the membrane of single neurons, but 

upon charge density distributions in the tissue matrix of neurons, glial cells, and 

mucopolysaccharide processes, we can envisage a complex, three dimensional 

volume of isopotential contours, topologically compromised of portions of 

cellular membranes and extracellular binding sites and constantly changing 

over time. Let us call this volume of isopotential contours or convoluted surfaces 

a hyperneuron.(Cairns-Smith 1996) 

 

O “hiperneurônio” é um termo conhecido na neurociência; entretanto, a tal 

“propriedade não óbvia” sugerida, que é responsável pela integração da consciência, 

parece oferecer um paralelo com as teorias quânticas da mente propostas por físicos 

nos últimos 30 anos.  

 

A teoria de Henry Stapp foi aparentemente inspirada na física de Hesenberg e na 

filosofia de James, que havia concluído no século XIX que a raiz do problema da 

conexão entre mente e matéria estava no “pouco entendimento” da matéria em si. O 

artigo de Stapp, grosso modo, leva em consideração todo o Universo como sendo uma 

única e fantasticamente complexa mega-onda, que se modifica segundo leis precisas. 
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A mega-onda é uma representação de tendências relacionadas ao “evento presente”. 

É uma espécie portanto de superposição de tendências: amplitudes para cada 

possível forma do evento que virá a ocorrer. Quando o evento acontece, uma das 

possibilidades se realiza – e portanto neste momento o Universo se encontra num 

outro estado, numa outra superposição de tendências. De acordo com Stapp, o 

Universo é uma entidade única; uma vez que um evento tenha ocorrido, ele produzirá 

um efeito global. E é esta conexão entre causa e efeito que ocupa o centro da teoria 

de Stapp.  

Stapp considera o cérebro matéria e expande a idéia de que um “evento de 

Heisenberg” à explicação do comportamento das sinapses entre neurônios – e da 

memória.  

No final do artigo, Stapp explica que não concorda que “o simples acaso” determine 

que possibilidade se torne real: 

 

...the fundamental process that is expressing itself through these local events is 

intrisically global in character: it cannot be understood as being localized in the 

brain, or the body. Rather it must act in a coordinated way over much of the 

space. Neither contemporary science nor the present work addresses the issue 

of how that local process works. Our ignorance concerning this intrinsically 

global process is represented in these theories by the introduction of  “pure 

choice”. (Cairns-Smith 1996) 

 

5.2. Penrose e Hameroff: A Redução Orquestrada Objetiva 

 

O “enigma” mencionado por Stapp é atribuído por outros ao “colapso da função de 

onda”. Uma das teorias mais representativas e discutidas desta linha é a teoria do 

matemático Penrose, num artigo conjunto com o anestesista Hameroff, que apresento 

aqui resumidamente. 

 

Para introduzir o problema, Penrose e Hameroff sugerem que todas as teorias atuais 

não servem para explicar algumas “enigmáticas características” da consciência, que 

deixam de lado por exemplo a explicação da experiência subjetiva (o “problema do 

qualia”) e do livre arbítrio. 

O seu artigo, de 1995, se propõe a responder estas questões34, sugerindo conceitos 

novos, como o do “colapso gravitacional” e da “redução orquestrada objetiva” (o termo 

“objetiva” é extremamente importante aqui, visto que um dos problemas maiores 
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encontrados em todas teorias da mente é o problema da medição do que é 

essencialmente “subjetivo”).  

  

Para começar, Hameroff e Penrose dizem que os enfoques “convencionais” 

(funcionalistas, reducionistas, materialistas, fisicalistas, conectivistas) supõem que o 

neurônio é a unidade básica e fundamental do cérebro, e que a consciência emerge 

quando um nível crítico de complexidade é atingido nas redes neuronais. Então eles 

entram com o pertinente exemplo de um paramécio: um paramécio pode “nadar” e 

evitar obstáculos usando seu citoesqueleto.  

 

 

Figura 5.1. Os movimentos de um paramécio, pode “nadar” e evitar obstáculos usando seu citoesqueleto e não conta 

com neurônios para se locomover. (Hameroff 2002) 

 

A partir de observações do citoesqueleto, portanto, Hameroff e Penrose propõem que 

existem estruturas – que não neurônios - que são responsáveis por determinadas 

ações. Tais estruturas estão presentes no citoesqueleto, ou seja, tais estruturas estão 

abaixo do nível neuronal. 

Os principais componentes do citoesqueleto são os microtúbulos, responsáveis pela 

forma da célula, por suas funções, movimentos e divisão. Formalmente os 

microtúbulos  são cilindros ocos, formados por proteinas chamadas tubulinas; 

                                                             
34

 Hameroff e Penrose desenvolveram o básico desta teoria num encontro no Arizona, em 1992. 
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interagem com a estrutura da membrana mecanicamente – através da ligação entre 

outras proteinas. É tamanha a importância estrutural dos microtúbulos que eles são 

chamados de “treliças” da célula; e na verdade, a observação da fotografia pela 

microscopia eletrônica sugere esta analogia. 

 

 

 

Figura 5.2. Microtúbulos de dendito interconectados por proteínas associadas aos MT (“MAPs”).(Hameroff 2002) 

 

As proteinas associadas aos microtúbulos (MT) são chamadas de “MAPS” 

(Microtubule-associated-proteins) e desempenham papel importante na teoria a seguir. 

 

 

Um outro conceito importante a ser considerado para a compreensão da teoria de 

Penrose-Hameroff é o modelo de Watterson de1996: de acordo com Watterson, o 

papel da água nas células do cérebro é o de produzir uma ordem coletiva – ou seja, 

em certas situações há  uma sincronia tamanha entre as atividades das células do 

cérebro que este conjunto de células pode ser chamado de uma “supercélula”. Por 

causa forças particulares da estrutura da molécula da água (entre elas as pontes de 
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hidrogênio) e do sistema de proteínas interligadas, o cérebro apresenta características 

particulares. Em resumo, por causa de características próprias ao cérebro, há nele 

uma estrutura capaz de existir como um estado de coerência quântica.  

Este conceito – de um estado quântico coerente no cérebro – já havia sido levantado 

por Marshall, em 1989 (Consciousness and Bose-Einstein Condensates). Para 

Marshall, o aspecto mais singular da consciência é a sua UNIDADE. Esta é a primeira 

das considerações que levam-lhe a concluir que a física clássica não pode propor um 

correlato físico para a consciência (as outras duas considerações referem-se à 

complexidade dos estados conscientes e à localidade, sendo que a última refere-se à 

idéia de que a física clássica costuma “partir o problema em partes menores e analisar 

interações locais” – o que certamente não funciona no caso da mente). Para propor 

um modelo de mente que possa considerar a mecânica quântica, Marshall aposta na 

Condensação de Bose, sugerida pelo físico Fröhlich em 1967. 

Fröhlich não estava pensando exatamente na consciência; ele pesquisava na verdade 

a supercondutividade. Ele calculou que algumas moléculas nas membranas das 

células tendem a oscilar numa freqüência relativamente baixa (entre 1010 e 1011 

oscilações por segundo) – e que com uma certa quantidade de “energia metabólica”, 

várias moléculas em toda uma região começariam a oscilar coerentemente. Como no 

raio laser, este efeito poderia acontecer em temperaturas “comuns”. Para a 

condensação de Fröhlich, entretanto, os bósons em questão não seriam fótons, mas 

sim quanta de oscilações comuns da matéria – daí o “efeito de Fröhlich” não ser 

considerado até hoje um “fenômeno real” como o raio laser ou a supercondutividade. 

Pois bem retornemos à teoria de Penrose – Hameroff. Onde está a ligação com 

Watterman e Fröhlich? 

A ligação encontra-se na idéia de que os tubulins – que compõem os microtúbulos – 

estão submetidos a uma coerência quântica, alterando seus estados conformacionais 

em questão de nanosegundos. 
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Figura 5.3. Possíveis estados dos tubulins(Hameroff 2002) 

 

 

Esta idéia de alternância entre dois estados quânticos oferece um vastíssimo aumento 

na capacidade computacional do cérebro. Os enfoques “convencionais” se concentram 

nas sinapses do cérebro, o que quer dizer, aproximadamente: 

1011 neurônios por cérebro x 104 sinapses por neurônio x alterando-se 109 vezes por 

segundo = ou seja, aproximadamente 1018 operações por segundo. 

Levando-se em consideração a alternância entre os estados dos tubulins, este número 

passaria para 1027 – um aumento considerável e certamente um número que convidou 

investigações. 

 

Enquanto a computação “clássica” processa bits (ou estados conformacionais) 

assumindo valores de 1 ou 0, a computação quântica envolve o processamento da 

superposição – “qubits” – ou 1 e 0 simultaneamente. Aqui está a grande diferença. 
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Figura 5.4. Qubits podem existir em dois ou mais (“ambos”) estados simultaneamente (como na esquerda) – e também 

(como na direita) nos estados “clássicos”, depois da redução (Hameroff 2002) 

 

A Teoria Quântica também nos diz que duas ou mais partículas, se uma vez juntas, 

permanecerão de alguma forma contectadas (“entangled”), mesmo separadas por 

grandes distâncias. Qubits podem interagir pela coerência quântica, então, resumindo, 

a computação quântica pode atingir quase uma infinita habilidade de computação 

paralela. 

Porque ou como estados de superposição quântica tornam-se clássicos e definidos 

(apresentando-se num só estado) no mundo “macro”?  

Alguns físicos atribuem tais “causas” a fatores objetivos – que perturbam a 

superposição e causam seu colapso. 

Penrose, entretanto, numa conclusão polêmica, argumenta que tais fatores são 

características da geometria do espaço-tempo, e que esta “redução objetiva” (objective 

reduction) resolve algumas questões “enigmáticas” da consciência, como o problema 

do livre arbítrio.  
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Para resumir o cerne da Teoria portanto (A “Redução Objetiva Orquestrada”), deve-se 

levar em conta: 

1. A superposição quântica que ocorre nos microtúbulos; 

2. As subunidades dos microtúbluos, os tubulins, agem como qubits, alternando-

se entre estados numa escala de nanosegundos; 

3. Os Qubits dos tubulins interagem computacionalmente por emaranhados não 

locais35(de acordo com a equação de Schödinger); 

 

A redução orquestrada pode ser visualisada no seguinte esquema: 

Figura 5.5. Esquema: Redução Orquestrada Objetiva (Hameroff 2002) 

 

A consciência, de acordo com a Orch OR (Orchestrate Objective Reduction) ocorreria 

no colapso da transição de 6 para 7. O esquema 6 está na eminência do auto-colapso 

por causa gravitacional (quantum gravity). 

Num gráfico considerando o tempo, a análise seria a seguinte: 

 

 

                                                             
35

 nonlocal quantum entanglement 
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Figura 5.6. Gráfico -  Onda representante da Redução orquestrada Objetiva (Hameroff 2002) 

 

 

Como a consciência acontece no “instante” do colapso, ao estado que a antecede a 

experiência da consciência, Penrose e Hameroff deram o nome de “estado pré-

consciente”, representado no gráfico pela onda. Sugerem também como seriam as 

representações de estados de consciência alterados: 
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A conseqüência mais importante do ponto de vista filosófico da Teoria da Redução 

Orquestrada de Penrose e Hameroff é sem dúvida nenhuma a concepção do livre 

arbítrio, representado por eles por uma ilustração de uma metáfora clara: 

 

 

O livre arbítrio é o resultado (a força resultante na ilustração) de processos 

determinísticos (como o comportamento do robô windsurfista), e influências não 

computáveis, como as de um vento caprichoso. 

 

 

Figura 5.7. Estados Alterados de Consciência x  Estado Normal; representações gráficas (Hameroff 2002) 
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 Figura 5.8. Metáfora do livre-arbítrio na concepção de Hamneroff e Penrose 

 

 

The direction and intensity of the wind may be considered analogous to Planck 

scale hidden non-local variables (...) The choice, or outcome (the direction the 

boat sails, the point or shore it lands) depends on deterministic sail settings 

acted on repetedly by the apparently unpredictable wind. Our “free will” actions 

could be the net result of deterministic processes acted on by hidden quantum 

logic at the Orch OR event. This can explain why we generally do things in an 

orderly, deterministic fashion, but occasionally our actions or thoughts are 

surprising, even to ourselves. 

 

Para concluir a Teoria, Hameroff e Penrose argumentam que a Redução Orquestrada 

é consistente com processos neurofisiológicos conhecidos. 
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Diferentemente de outras teorias que não levam em conta a mecânica quântica, a 

origem da consciência numa perspectiva evolutiva para Hameroff e Penrose é bem 

definida: ela aconteceu na “explosão” cambriana, período assim chamado por 

representar uma verdadeira explosão da evolução, há 540 milhões de anos. Datam 

desta época pequenos organismos – como vermes. 

 

 

Figura 5.9. A Explosão Pré-Cambriana (Hameroff 2002) 
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5.10. Um dos organismos presentes nela na explosão cambriana (Hameroff 2002) 

 

Seria a consciência uma vantagem para a sobrevivência (mais importante que um 

comportamento complexo ou mesmo inteligente)?  

Hameroff e Penrose concluem que sim, que o comportamento não computável (como 

o de “ações intuitivas”) seria importante na relação por exemplo entre presa e 

predador. Outros qualia como o de dor ou prazer promoveriam outros tipos de reação, 

sempre associados com a sobrevivência tanto do indivíduo como da espécie.  

 

 

5.3. Crítica às Teorias quânticas da Mente 

 

Como visto em Chalmers (Capítulo 3), uma das críticas coerentes como problema da 

“experiência da consciência” (“The Hard Problem”)  é que as teorias quânticas da 

mente explicam mais uma vez apenas um “problema fácil”. Um problema relativo à 

funções, não relativo ao cerne do problema da consciência diretamente.  

 

Em resumo, algumas teorias se preocupam em explicar os “problemas fáceis” – ou 

ainda, sob um ponto de vista aristotélico, algumas teorias se preocupam com as 

causas eficientes apenas. 

 

Chalmers inclui as Teorias Quânticas neste grupo no artigo mencionado.  

 



 

 

118 

Outra crítica que certamente tal teoria suscita refere-se ao problema do “livre arbítrio”, 

que, exatamente como em Dennett (Capítulo 4), não á nada livre. A diferença entre 

Dennett e as Teorias Quânticas está no fato de que as teorias quânticas foram buscar 

a “causa de uma decisão” num nível “abaixo” do nível das macromoléculas de 

Dennett.  

O problema do livre arbítrio parece ter fim com o enfoque de Hameroff e Penrose. 

Segundo este enfoque, não há absolutamente o que fazer: não somos peças 

mecânicas de uma enorme máquina  (determinismo), mas somos resultados de 

processos quânticos aleatórios. Somos o que somos pelas decisões e escolhas que 

fazemos ao longo da vida; entretanto, agora nos parece que o agente das escolhas é 

a interação de um processo quântico com o meio ambiente. 
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CONCLUSÃO 

 

Da coletânea de conceitos e teorias escolhidos e apresentados, conclui-se que: 

 

1. Há uma verdadeira dificuldade em se definir o conceito de consciência e não 

existe consenso; nenhum dos autores aqui apresentados divide a mesma 

opinião, o que dificulta a discussão. De que consciência Dennett fala? E 

Chalmers, Hameroff e Penrose? Para cada uma teoria há inclusive uma 

hipótese para o surgimento da consciência na terra, obviamente, já que não há 

nem consenso sobre sobre que consciência está se falando. A confusão parte 

de não haver uma definição comum a todos de consciência. Tome-se como 

exemplo a resposta de Chalmers à pergunta sobre a origem da consciência:  

 

well, i like panpsychism, so i'm tempted to think that 

consciousness goes all the way back in history.  though, of course i 

can't be sure of that.  but anyway, i do think it goes back a long 

way.  

 

 

2. Se o estudo da mente como aqui apresentado pretende tornar-se ciência, 

então há que definir precisamente o seu objeto de estudo, como aconteceu 

com a cosmologia. Nada indica que o mesmo acontecerá com o estudo da 

mente, entretanto é interessante perceber paralelos: a cosmologia tem como 

obejto de estudo o “TUDO”, a “TOTALIDADE”, e precisou objetivar este 

“estranho objeto” de alguma forma, o que aconteceu na década de 40, quando 

observou-se que o Universo como um TODO estava sofrendo um movimento 

global de expansão. A partir de então a Cosmologia passava a ser tema de 

investigação dentro da Ciência e não mais território da Metafísica (Novello 

1997).  

O estudo da mente, de uma certa forma, é também o estudo do “todo”, se 

entendermos que tem como objeto de estudo o próprio observador.  

Kant começou a Crítica da Razão Pura pela dúvida da eternidade ou não do 

universo, e chegou à conclusão (através do que ele chamou de “antinomínia”) 

de que tempo e espaço eram idéias “a priori” da mente (Popper 1972). Os 

conceitos de tempo, espaço e consciência estão entrelaçados.  
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3. As teorias da mente sofrem pela falta de experimentos, medições e provas. 

Exemplos: O conceito fundamental de Chalmers, que ele apresenta como 

tendo mesmo “status” de outros conceitos físicos, não pode ser medido como 

os conceitos fundamentais da física de massa e carga, por exemplo. A teoria 

de Hameroff-Penrose não pode ser comprovada porque até hoje não há provas 

de que o estado da água no cérebro seja mesmo semelhante ao estado de 

uma Condensação de Bose, e portanto toda a subseqüente teoria baseada em 

quantum-bits não pode ser comprovada. O mesmo com relação a outras 

teorias quânticas. 

 

4. Discuti aqui idéias interessantes a respeito da origem da mente, bem como 

teorias relevantes levantadas no passado. Ultrapassadas ou não, todas têm 

alguma contribuição para a discussão e para a elucidação dos conceitos. 

Entretanto, assim como o trabalho de um juiz não pode ser resumido ao 

instante da condenação (ou não), e ele precisa de tempo para entender e 

analisar o réu, meu trabalho aqui foi o de “estudar o caso” e entender as 

verdadeiras razões do “litígio”. Claro que selecionei questões para mim de 

maior relevância dentro da discussão atual, como algumas idéias de Dennett, a 

teoria de Chalmers e a teoria de Hameroff-Penrose.  

 

A necessidade maior portanto é a de se criar uma “extensão” da física para a 

mente – que possa contar com medições objetivas; tal ligação traria a discussão 

da mente para dentro do território da ciência propriamente dita.  
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