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Critém'os de Experiência
(Wittgenstein, Malcolm e Dennett acerca dos sonhos)

I . Os sonhos e os problenzas da eplst@nologiada cotisci&za'a
Não volt falar directamente ct? clor e do sofrimento, mas de alguma coisa
que eles exemplificam: os problemas da episteinologia da consciência.
ivíais especificamente, vou tratar as asserções de experiência intesior e o
sentimento de autoriciade introspectiva que as acompanha.' Para abordar a
questão escoilii um exeniplo poléinico para os filósofos da Psicologia (o
exetnplo dos sonhos), e três filósofos (Wittgenstein, Malcolm e Dennett).
O problema que se põe quanto aos sonhos é saber se os sonlios são
experiências. Numa primeira definição, aceite quase generalizadamente,
os sonlios são experiências que ocorrem durante o sono e que sào
posteriortnente recordadas e relatadas em vigília." problema da definiçjo
é que ela siinplesmente pressupõe, sem justificação, a possibilidade cle
experiência nutn indivíduo de alguma forma inconsciente. Se não pressupusertnos essa possibilidade, somos conduzidos a abordar a natureza dos
sonhos a p;trtir das relações entre apl-esentação, memória (nos sentidos de
inscrição e recuperação) e expressão.
À priineira vista parece possível distinguir clanmente as coisas pum as
p a i s é como alguma coisa ser e as coisnspa~uas quuis nZo é como nadu

'

Numa primeira caracterização, o sentiinento de autoridade introspectiva matcaria a

infalibilidade das crenças acerca da naturezzi e existência de estados de conscicncia
próprios. Assim sendo, apenas as expressões que as pessoas produzem clos seus
estados privados poderiam constituir evidência da existcncia e &a mtureza destes
estados.
C f por exemplo HOBSON 199% e MOBSON 19991,

ser(esta mesa, por exemplo). Só as primeiras têm consciência. O nosso
problema (saber se os sonhos são experiências) traduz-se, portrtnto, assim:
Ser5 como alguma coisa sonliai-? Podemos com seguranga saber se o
sonhador se sente ser durante o sono - se, por exeinplo, sente dor ou
sofrimento quando o sono é acompanhado de gemidos e gritos - como
podeinos garantir que existem durante o sono r-eacções fisiológicas que
usualniente acompanhain experiências de medo, ansiedade ou excitafáo?
Um problema idêntico coloca-se em relação a formas e graus de (inlconsciência de humanos e outros animais como a anestesia, o corna e iiiesmo
a moite - pelo mero facto de se necessitar de uin "critério de moste" está-se a admitir que é por vezes necessrírio decidir se um corpo que mantém
reacções e funcionamentos ainda se sente ser,
Para saber se existe ou não existe experiência de algum conteíido, seja
no sonlio ou em vigília,' em coma ou sob anestesia, o problema é saber a
que evidência se pode jiistificadaniente apelar. Ora, a questão dos sonhos
interessa o filósofo cia Psicologia porque mostra a plausibilidade (mas também as consequências) de uin certo verificacionismo na teoria da consciência, a que D. Dennett cliama um operacionalismo' ein pi-imeira pessoa.
Este é a ideia segundo a qual siio impossíveis por psincípio
1. a consciência de uin estímulo na ausência de crensa nessa consciência
2. a distinção feita pelo sujeito, relativamente ii sua consciência de X,
entre aparência e realidade.
3

No caso da vigiiia a questão põe-se, por exernplo, ein relação a algirrna coisa vista
durante um muiio curto intervalo de iempo (iinagine-se: 40 mseg). A questão que se
põe é saber o que i- necessirio para afirmar que o sujeito teve consciência desse
conteúdo.

"

O operacionalismo é unia posição em filosofia da cigncia de acordo com a qual os
conceitos teóricos são definidos por meio de oper;ições enipíric;ts. O opencionalismo
estd próxiiiio de um ernpirismo radical segundo o qual os conceitos teóricos devem ser
pensados como contmções lógicas a partir de euperiências. Assim, do ponto de vist?
opencionalisci, as proposições que seriaiii d primeira vista acerca de entidades teóricas
(por exemplo, paniculas fisicas) siio de Facto acerca de experiencias e operações determinadas. No caso de Dennerr, a aplicaçio do opemcionnlisnio (e, portanto, &i ideia
segundo a qual o discurso explicativo não é acerca de complicadas entidades teóricas
de facto in-experimentúveis direcrarneiite, mas acerca de experiências) ao problema a
naturezu dos estados conscienies liga-se à consLleração segundo a q~r:rIaquilo <pienXo
deix? marca na "expe"?nciu da consciência", não existe corno conceito na/da consciência
ou conceito de estado consciente. A significação de quulquerfnse acerca da consciêiicia
é equacion~dacorii a evidência disponível, e a evidênckt só está disponível nas
circunstâncias mencionadas. Note-se desde j5 que perante esta proposta de "ligação
conceptual" da consciencia ao nstro (e portarito à memória) é possível pelo menos
possível objectar, como kz,por exemplo, N. Blocl<,que existeni coisas, perfeitamente
rpais, que aparecem e desaparecem sem rastro (BLOCK 1997: 177).
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A pertinência do operaciotialisino (por vezes também clianiado veri-

ficacionismo) ein primeira pessoa, quanclo se tnta de experiência interior,
deve-se a duas razões
1. o em-si do experienciar, a sua existência, só pode acedido como um
pan-miiii.
2. só o próprio ser sensiente ou consciente pode saber como é ser e pelo menos no caso humano -expressar como é para si ser. Daí, aliás, a
sua autoridade.
Do ponto 2 surge, no entanto, iim problen~agrave:
1. Para que algiiém conheça e exprima a sua experiência interior, tem
que haver inscrição e I-ecuperaçiiode informação, i.e. tem que haver men1ória.j Ora, seja o que for recordai; não é verdadeiro por clefinição que o
recordado tem que ter acontecitlo ta1 como é recordado. A natureza cla
memória não é tal que as memórias devam ser verídicas. No entanto, o
sujeito ele próprio não tem qualquer possibilidade de distinguir entre as
suas iiiemórias verídicas e as nào-verídicas.
A vulnerabilidade dos sonhos a este problema reside no facto de eles
apenas sereni acedidos - já que não d i o lugar a expressão ein acto enquanto memórias de experiência^.^ Como diria Malcolm, o uso da frase
"Estou profundamente adormeciclo e a sonhar" ,7 como asserção provocaria
uin sentimento de estranheza, e seria de algiiin modo autocontraditório.
Mas se os sonhos só são acedidos mediante recordação subsequente,
impõe-se saber se o facto de alguém recordar que sonhou basta ou não
basta para concluir que sonhou (que experienciou, portanto). Norinan
Malcolin, uin cliscípulo de Wittgenstein, e um verificacionista radical,
defendeu que não basta. Foi niesnio levatlo a concluir em Dreumi?zg(l959)
- uma obra que tinlia como objectivo uma análise conceptual wittgensteini:ina do conceito "sonliar" - que os sonhos não sâo experiências. Malcolm
concluiu ainda que as investigações científicas cios sonlios - que visavam
estabelecer ;i relação clo sono REM8 (um estádio do sono assinalacio por
movimentos oculares i-ipidos) coin o sonho e confirmar assim a concepção
Cf IIOEDINGER & GOFF 1998 e ALI.EN Er REBEII 1998.
9 s metnórias de experi2ncias podem, como inemórias, nào ser verídicas, i.e., sereni
meiiiórias-cle- experisncias sem que tais experi2ncias tenham existido.

' Cf. MALCOLM 1956:lS "Suppose that I um in bed and you coine and shake me 2nd
aslc 'Are you asleep?'aiid tliat I reply 'I am sound asleep'. It would be ainusing if you
toolc nie as cluiiiiing tliat I am soiinci asleep and dien concliided írom this tiiat I aiii
sound asleep".
O sono REM t. uni estádio do sono em que existe activação cerebral das 5reas responsáveis pelo processamento visual e dos sistemas motores responsiiveis por
movimentos oculares rápidos. Supostamente durante o sono REM também existem

dos sonhos como experiências que ocorrein durante o sono" incorriam
em violaçòes e pecados conceptuais e ein ultima análise não diziam sequer
respeito aos sonhos.
Em função de investigações sobre o sono e o sonho afirma-se hoje que
todas as pessoas sonham, todas as noites. Apesar disso, algumas pessoas
afirmam convictamente não sonhar, outras sabem que sonharam, mas não
se recordam dos detalhes, e todas elas, mais ou inenos rapidamente, perdem
as recordações dos detalhes. Como é fácil imaginar, o que é problemático
aqui é a possibilidade de alguém, a paiíir de critérios externos, como
EEG's e movimentos oculares, garantir a outra pessoa que ela sonhou
(experienciou, poitanto), quando esta, uma vez interrogada, garante que
tal não aconteceu. Ou então, numa hipótese futurista, a possibilidade de
garantir a alguém que acorda e relata que sonhou um sonho A que esse
sonho não foi sonhado, mas inserido, e que o sonho experienciado, um
sonlio B, não está acessível. Isto para não faiar em casos mais coniplicados
de dissociação ou deslocamento ou virtualizaçào da experiência de uma
pessoa, como aqueles que são explorados em ficção em filmes como iktrix (Irmãos Wachovsky) ou Fxistenz (Cronenberg).
Afastar a possibilidade de contestação da autoridade subjectiva nestes
casos é o que está no horizonte de Malcolm q~ianclodeclara que as
investigações do sono REM não dizein respeito aos sonhos. Ivlalcoim não
diz que as pessoas não sonliam (o "critério" dos sonhos é a existência de
relatos de sonhos) mas que os sonhos não são experiências.lo
A origem do veredicto de Malcolm está numa afilmação d e Wittgenstein
nas ItzvestigaçõesFilosÓ=fics (I1 Parte, 11. 213) "A questão de saber se a
memória do sonhador o engana quando ele relata um sonho depois de
acordar não pode surgir a não ser que introduzamos uni critério completamente novo para o relato concordar com o sonho, uin critério que nos dá
um conceito de verdade por oposição a sincei-idade do reportar (truthf~ilize~s)".'~
Wittgenstein está a sublinhar que nós não temos um espaço inteiior de avaliação que nos dê a capacidade d e distinguir entre ter realmente
sonhado e recordar (enganosamente) que sonh:íinos
seiisagòes e percepções víviù;is, inteinainente gendas, pensamentos ilógicos e bi7airos
e inovinientos comandados mas inil>idos.O sorio REM alterna com a vigília e o sono
nào-REM, de acordo coiii uma sequência recorrente.
Para a penpeciiva cienúfica contemporânea sobre a questào cf. HOBSON 19Wa e 1999b.
'O Coiiio se veG1, os sonhos nào sào experiencia porque não "cumprem os critérios" para
o serem (os critérios em causa são critérios de sentido).
" A dificuldade ou iinpoçsibilirlade de comparar a verdade (inrth) com a sinceridzide
(truthfizllness) do reportado acerca da experiencia vale para toda a experiência.
i'oderíainos parafrasear Wiúgenstein e afirmar que "a questão de saber se a memória
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A partir daqui, Malcoltn defende que não faz sentido falar de uma
verdade acerca da experiência, obtida por verificações exteriores que
contradigam o testemunho do sujeito: apenas as expressões que as pessoas
produzem dos seus estados privados são critério da existência e natureza
destes estados
Para salvar a autoridade introspectiva Malcolm terá, no entanto, que
negar que os sonhos sejam experiências. O argumento é o seguinte: pode-nos parecer enganosamente que tivemos uma experiência sem a termos
tido, uma vez que temos maneiras de confirn~arou infirmar as asserções
de experiência independentemente da inclinação subjectiva à afirmação.
Mas se nos parece que tivemos um sonho, tivemos um sonho. Ter tido
realmente um sonho e estar sob a impressão de ter tido um sonho é, de
facto, a mesma coisa. O único critério do uso do conceito "sonhar" é o
testemunho de uma pessoa acordada, cujas asserções de experiência interior não podem, a partir de fora, ser confirmadas ou infirmadas.
O argumento d e Malcolm depende de uma epistemologia (muito
contestável) que conjuga o verificacionismo com uma teoria da significaçào
que tem como referência a linguagem comum. Assim, ele pensa que 1.
Existem critérios para conceitos; 2. Os conceitos têm que ter métodos de
verificação ou não têm sentido; 3. Existem casos paradigmáticos que
cumprem esses critél-ios e nos quais podemos decidir claramente que os
conceitos se aplicam. Daí as conclusões quanto aos conceito "sonhar" e
só se justificam se:
"experiência". No entanto estas concl~~sões
1. A análise apriorista for um método deferisável para :i abordagem do
significado de te[-mos mentais (e ùa linguagem em geral)
2. A competência semântica das pessoas (i.e. a forma como elas usam
conceitos) pressupuser de facto aquilo a que Putnam (Putnam 1963, analisando Malcolm, chama uma "gramática de profundidade". Esta gnmática,
não apercebida pelo falante comum, revelaria a dependência lógica de
conceitos em relaçào a critérios (revelaria, por exemplo, a dependência
lógica do conceito "sonhar" ein relação ao testemunho d e uma pessoa
acordada), tetido como referência as fronteiras do sentido estabelecidas
pelo uso coinum (a alternativa seria uma linguagem privada, cuja possibilidade Malcolm, como wittgensteiniuno obviamente nega).
É devido a esta epistemologia que Malcol~iidefende que é uma extensão
sem sentido c10 conceito "sonhar" aquela que toma um critério fisiológico
do experienciador o engma quando ele relata a experiência n2o pode surgir a n i o ser
que introduzainos um critério coinpletarnenle novo para o relato concordar com a
experiência,uin critério que nos dá um conceito de ver<l~depor oposição a sinceridade
de expressão". Isto envolveria, no entanto, a abdicaçiio da distinção (que é para
Malcolrn uma distinção "concepnial") entre "sonhos" e "experiências".

(por exemplo, os movimento oculares ripidos) para o conceito. O critério
fisiológico envolve r i o apenas uma mudança conceptual radicalmas também o uso de uin conceito sei11 métodos de verificação.
Malcolin salva com a sua conclusão o sentimento tle autoridade introspectiva quanto ao que se passa na mente. A salvação do sentiinento de
autoridade dá-se, no entanto, ã custa de um conseivadorisino episteinológico
inaceitivel. Parece absurdo defender, como faz Malcolm, que as investigações
do sono REM nem sequer dizein respeito aos sonhos. Embora o ein-si da
experiência seja um para-mim, isso não nos obriga a afirmar (como assui~le
o filósofo da linguagem erigido em guarclião dos conceitos comuns) que o
conliecimento dos fenónlenos mentais só pode ser apriorista. Se o auto-acesso não for um acesso epistémico a tipos nahirais, parece, pelo cont15ri0,
desejável que os conceitos mentais tenham caracterizações técnicas, resultantes de investigago empírica. É claro que o problema com este movimento
é que ele coloca foi2 da pessoa a autosidade acerca da natureza da sua
própria experiência, produzindo uma situação estranha. Se as considerações
objectivas não são pestinentes para decidir acerca da presença de experiência,
j5 que o em-si desta é um para-iniin" e se, ao inesino tempo, muitas vezes
21s convicfões do sujeito 1120 são suficientes para determinar a existência ou
nahireza da experiência (o que é o caso do sonho, se niio se estiver disposto
a decretar por critérios ling~iísticosaprioristas que os sonhos decididamente
nâo sâo experiências), arriscan~o-nosa ter que admitir fenómenos de
subjectividacle sem sujeito, qitalia não apercebidos, fenomenologias sein
amarrasi3.E claro, aliis, que é aqui que resicle a peitinência do verificacionisino ein primeira pessoa para aqueles que o defenclein.
Acontece que a grande diferença entre filósofos da 1ingu:igenl como
LVittgenstein e Malcolm e os teóricos cla mente contempor2neos é o facto
cle estes acreditarem que a análise coilcept~ialé um mau método para a
ieoria cla mente. A análise conceptual é uin inau método precisamente
porque impede arbitrarialilentea entrada dos dados empíricos nos conceitos
mentais. H. Putnam apontara j5 (I'utnam 1962) que o principal erro da
aniíiise de Malcolm era não prever que os "critérios da significação". inclusive da significação de terinos inentais, são modificados ao longo do tempo,
através da investigação empírica e dos novos conhecimentos'< E claro que
" Utilizando

a foriiiulaçáo de J. Se;irle (SEAR1.E 1998) poder-se-ia dizer que a
fenoiiienologia não t. redutivel à neiirofisiologiadevido à sua subjccti\~i<iade
onrológica.
" DENNETT 1978: 143.
" Aliás iiin dos fundamentais propósitos de I'UTNAM 1962é defenderque a competência
semântica das pessoas prevc ou inclui competências "indutivas",o que se traduz na
projectiùili<lsdedos predicados.

se se permitir a entrada de dados etnpíricos no sentido dos teniios mentais,
o sentimento ele autoridade acerca da natureza da sua própria experiência
do sujeito para quem é conio alguma coisa ser não poderá ser explicado
como um acesso epistémico. Terá que ser justificado de outra maneira,
nomeadamente como incorrigibilidacle.
Dennett procura explicar esta inocorrigiùilidade através da relação entre memória, apresentação e expressão. Vou concretizar a ideia através da
sua análise dos sonhos em Are Dreanzs Ejcperieizces? (1978). Esta análise
insere-se na tentativa de elaboração de uma teoria fisicalista da consciência
e o interesse de Dennett pelos sonhos deve-se a dois factores:
1. Os sonlios perinitetn analisar uma certa substihtição da apresentação
por metnória (que Dennett quer alargar a toda a teoria da experiência)
2. Os sonhos perinitem clarificar a distinção entre consciência e outras
formas de apercebimento (atun?eizess) com as quais a consciência é por
vezes confunclida.
Dennett consiclen nos sonhos apresentação, memória e conlposição.
O ponto que pretende explorar é o seguinte: mesmo que se adtnita que
acontece uma apresentação (entenda-se: consciente) das imagens e narrativas do sonho, correspondente aos eventos neuronais durante o sono REM, é
n memóiia, no senticlo de inscrição e arrnazenamento ele informação, que
possibilita o relato do sonho. O12 a inscrição e o armdzenatnento podetn por
ptincípio ser inconscientes e são indepet~dentesda (hipotética) apresentação.
Assim, parece possível interferir na recorclação sem se ter interfeildo na
"apresentaçâo". Interferindo no armazenamento podem, por exemplo, ser
introduzidas memórias de sonlios não sonliados, que serão I-ecordadas
como sendo de sonhos sonhados. A recuperação pata relato dá acesso a
conteíidos, nias não a garantia de que uma apresentação aconteceu e nem
isso pode ser avaliado pelo sujeito. Foi isso que Malcolm percebeu q~ianclo
defendeu que de "Parece-me que foi como alg~itnacoisa sonhar" não é
permitido concluir que "Foi conio alguma coisa sonhar".
Esta condição (seg~incloa qual a reciiperação para relato di acesso a
conteúclos, mas não a garantia de que uina apresentação aconteceu) aplica-se, aliás, à experiência etn geral. Analiseinos, por exemplo, uma recordação,
rcpotyacia por Lima pessoa A, elas sua experiências relativas à entrada numa
sala cheia ele gente. Pergunta-se: "Quantas pessoas estavam na sala? A
pessoa B estava presente?".
No relato ela pessoa'^, como em qualquer relato ele experiência, estzirio
presentes conclusões tiradas com base em informação armazenacla. Mas
esia não tem que ter sido apresentada, apenas tetn que ter sido inscrita e
que estar acessível. Se, por exeniplo, a pessoa A afirma que não se recorda
da presença da pessoa B na sala cheia de gente onde entrou, não se pode

daí concluir que ela se apercebeu realmente de uma ausência, a ausência
d e B. Como diiia \Vitigenstein, a aiisência de percepção não é percepção
de uma ausência. A ausência de B não foi experienciada, mas apenas
"concluída" por implicação a partir da informação disponível.
Quanto ao terceiro processo envolvido nos sonhos, a composição das
frequentemente elaboradas narrativas e imagens do sonho, embora se
considere iisualmente que ela acontece durante o sono, nos períodos do
sono REM, poder-se-ia descobrir que não é assim. Pense-se nos casos em
que alguém sonha algo que encaixa perfeitamente no qiie esrá a acontecer
quando se acorda (dá-se um grande estrondo exterior, por exemplo, e o
sonliador acorda de um sonho ein que sonha que morreu numa explosão).
Parece haver uma preparação narrativa do encaixe com a realidade exterior. Excluindo a existência de pré-cognição, esse encaixe poderia explicar-se, sugel-e Dennett, por hipóteses semelhantes a estas: talvez os sonlios
sejam compostos e apresentados muito rapidamente no intervalo entre
acordar e estar plenamente desperto, sendo o efeito conseguido com um
sistema de atraso da percepção exterior. Ou talvez, nesse intervalo, os
sonhos sejam compostos e armazenados em ordem inveiíida e depois
recordados na sequência própria. Ou talvez exista uma biblioteca de sonhos
não sonhados no c6rebr0, com vários fins inclexados, prontos a serem
inscritos na memória d e forma adequada à percepção exterior, para virem
a ser relatados. O que importa é que para o sonhador, uma vez acordado
e relatando o que lhe parece ser, será impossível por princípio perceber
qualquer diferença entre memórias inseridas de sonhos que não foram
seus e sonhos experienciados.
Dennett não pretende infirmar com um exemplo avulso e com hipóteses
nd hoc a ideia segiinclo a qual os sonhos são experiências inas apenas
analisar as implicações que teria a confimação de u n ~ ahipótese empírica
semelhante a estas. Tal conficinação atestaria que o sentimento de autoriclade
subjectiva do sonliador não lhe dá qualquer autoridade para decidir entre
hipóteses. Pelo contririo, outro tipo de dados (nomeadamente neurofisiológicos) seriam mais relevantes para a decisão. E note-se que, de acorclo
com pelo menos a última hipótese, sonliar não teria sido como nada,
embora viesse a parecer ter sido como alguma coisa.
Dennett defende, por isso, que a qiiestão "são os sonlios experiências?"
é uina questão teórica em aberto, i. e., os sonhos poderão ser ou não ser
experiências, mas qiie isso não será decidível por apelo à autoridade subjectiva. O caso dos sonhos mostra que, apesar do sentimento de autoridade
subjectiva que as acompanha, o conteúdo das asserções de experiência
interior é vulnerável ã infirmação empírica. Dennett estende a conclusão a
toda a fenoinenologia (nomeadamente h descrições de imagens mentais,

.

,

juízos esgotam a consciência imediata. Não p o d e haver consciência de X
s e m crença do sujeito n a consciência de X, e o sujeito ser5 iticomigível
nessa crença. Mas ele é iticorrigível p o r q u e não t e m "espaço d e manobra"
e não devido a quulquer autoridade epistémicaií.
Um:i paiticiilaridacle d a teoria d e Dennett é defencier que, no limite, e m
muito do apercebimento q u e acontece e m sistemas c o m o os h u m a n o s , a
pura apresentação desaparece e no seu lugar fica a memória, concebida
coino registo fisico; e m virtude desta substitiiição d e apresentação p o r
tnemória ter-se-á q u e somos tnuitos mais apagado^"'^ do q u e aquilo q u e
nos parece s e r o caso.
Repita-se q u e neste q u a d r o o apercebimento tem 11111 âtnbito muito
tiiaior do q u e a consciência, u m átnbito a s e r determinado pela investigaçjo
empírica. A autoridade s~tbjectivamarca u m certo tipo d e acesso, e n ã o a
presença de u m tipo natural, a "consciência". O s tipos naturais s ã o da
do epifenoinetialismo. Dennett consklera todas esias ideias absunlas (cf DENNETT
1991: 461). Daí qiie afirme que o "superficialisriio" do verificacionismo n3o é unia
resposta superficial aos problemas da teoria da consciência. "Consciência" é
apercebiiiiento de que (factos), e algo que tem resultados (nomeadamente ser expxesso). Mas de facto o verificacionisrno e u correlativa definiçic ole consciência
coiiio um fenómeno de segundo grau ociipaiii, jiistificada ou injustificadaineiite, o
lugar cla consciência Fenonienal. I'or exemplo F. Dreuke (DIETSKE 1994) contrapõe
a esta restrição da consciência ao apercebiinento de factos e à express3o aquilo a
que chama "percepção não epistémica", que não requer conliecimento ou crença.
Para Dennett tini fenóineiio dess;~natureza não existe ou pelo nienos nào se trata de
"consciência" mas siin de ouiro tipo de apercebiniento. Dretsite resume o defeito da
teoria da consciência de Dennett da seguinte maneira: eia faz coiii que Dennett
confiinda "aperceber niaçâs" com "aperceber-se dc qiie existem inaçâs". É por esta
razào q i ~ eDretslte ckissifica Dennett coiiio cognitivista, i.e., algiiéin para qiiein a
percepção t. cognisão, e ver ou ouvir ou sentir alguma coisa são esprcies de jiiízos.
Dennett torna mais corifusu a questão "É a experiência ou nào constitiiída por entidades
da natureza do pensamento? (lho~~ghl-liL?e
errilies) qiiando :i riiistum coiii a questão
dos qualia, qtie Dennett define conio propriedades d e segunda ordem das
propriedades <h experiêiicia consciente..
" De facto, não existe uni espaço interior para a apreciação do aparecer da vida interior É por isso iaiiibétn qiie não existe espaço para uni verificacionisrno no sentido
próprio, c01110 Wittgeiistein viu. Seri;] interessante comparar o recuo wittgensteiniano
periinte o veiific~cionismo(por nB:i ser possíi~elcometer erros eni asserções de
experisncia interior, que são ~usseriingene não nsserções einpíricas) e o
verificacionismo que Dennett iiiantétii.
'" Cf. I'INTO, J.A, 1999: 133. O termo "apagado" traduz o termo zombiee nomeia Lima
replica fisica de icrn sistema consciente na qual a experii.nci;i fenoiiieiial est5 ausente.
A periingncia de qualqiier destes iertiios é a czipnira &I situação em que I~rclolo<lçcorreria
no escuro, enqiianto Dennetr pensa que quando se trata de experiincia nunca se
esc6 perante situações assiiii tão ckaras.
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competência da investigagáo empírica, e nada garante apriori que a consciência seja um.
Aprenclendo com o absurdo da posiçào de Malcolm, que pi-etendia
decidir a paitir cio ~ i s olinguística presente se os sonhos são experiências,
conclui-se que a n o ~ ã ode critérios de experiéncia é epistemologicamente
ilegítima, derivada de uma insustentável posiçào apriorista perante questões
enipíricas abertas.

Suponlio que não é necessário sublinliar que as q~iestõesepistemológicas
em torno da consciência são illlp~ltantespara a ética, nomeaclaniente para
a ética aplicada.
Urn modelo conio o de Dennett conduz-nos a concluir que não podemos
dispor tle critérios aprioristas qiie garantam a existência de experiência
num sistema. Assim, não podemos desde já distinguir claramente as coisas
para as quais é como alguma coisa ser das outras. Não podemos fazê-lo
porque, por um lado, é o próprio mundo que é vago, sem divisão abiiipta
entre consciência e apercebimento inconsciente; por outro, porque se trata
de q~iestãoempíricas abertas. Isto significa que nas ocasiões em que se
deve considerar se há aí ou não alguém para qLieiii é conio alguma coisa
ser se é obrigaclo a decisões.
Aliás, já é isso mesmo que as práticas mostram. l'or exemplo, desde li2
alg~imasdécadas que se aclmite como critério de inorte a mone cerebral.
Várias leis declaram que só existe mone cerebral quando se dá a cessaçáo
de todas as funções do cérebro (uma justificaçào seria o facto cle o cérebro
ser responsável pelo f~~ncionaiiiento
do corpo como totalidacle'~.No entanto,
tratamentos ~iiédicossáo clescontin~~ados
e colheitas de órgxos são feitas em
situações em que o funcionamento integrado do organismo ainda persiste,
aitificialiiiente inantitlo. O que se passa é que é implicitamente admitido
que existem cenas f~tnçõesdo cérebro que inipoitain mais, nomeaclamente
a consciência ligada às actividades cognitivas superiores. Este é o factor que
rege a decisão quanto à existência de alguém capaz de
É, ponanto,
perfeitamente possível estar perante iiin corpo liumano vivo, que inantém

'" Critério usado por exemplo pelos filósofos católicos G. GiUSEZ e J. BOYLE nas suas
análises de bioetica. Cf. GRISEZ & B0YI.E 1979. A centraczo no "f~incionan~ento
integrado" e nào na actividade deve-se ao facto de, recoiiliecidarnente, a actividade
poder continuar depois de as "funsóes" terem cessado.
Dennetl defende a utilidade, neste ponto, de uma disrinsào entre a dor e o sofriiiiento,
fiindarnentacia na ligação entre a conscii-ncia e o importar (cf. DENNETT 1996: 162)
Sem um sujeito persistente nào pode haver alguiin para quem alguiiia coisa iiiipoite,

um funcionamento integrado (e, por exemplo, rejcçòes de "dor"), e decidir
que se trata de morte, porque o que importa realmente é a perda irreveisível
da consciência (logo, da possibilidade d e sofrimento). Aquilo que
normalmente se oculta é que semelhantes juízos sobre qualidade de vida
supõem decisões e não descobertas, e se opòem àquilo a que os filósofos
chamam a determinação de pessoas.21Eles são incongruentes conl a ideia
de que a existência de uma pessoa é uma questão necessariamente
determinada no mundo. É uma decisão ética que lhes subjaz e não a
descoberta de um abismo natural entre as coisas para as quais é como
alguma coisa ser e as outras.
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e sem consci&ncianão pode Iiaver esse sujeito persistente. I'or outro lado, pode
haver estados sensientes (de dor, por exemplo) sem reportaçào a um sujeito unficado.
Cf. MIGUENS, S., Q~ruliue Ruzões.
" Cf PARFIT 1984. A determinaç* dd;is pessoas corresponde 3. possibilidade de Lima
resposva clara à quesr9o "Existe aí ou nào uma pessoa?, em todas as circunstâncias.
D. l'arfit defende a impossibilidade dessa resposta, e portanto a "indeterminaç3oV
das pessoas. Se :I Identidade I'essoal (a l'essoa) nào é um facto n mais, alem da continuidade psicológica, nào 6 legítimo pressupor a pessoa independentemente da
efectuaçúo dessa continuidade psicológica. I'arfit liga a sua posiçào (a que chama
reducioiiista) acerca da Identidade Pessoal à definifào lockeann de l'essoas (no Ersuy
Concenzing Hzlmun Uadenfanding, 2.n Livro, Cap. XYVII) pela aiitoconscii.ncia e
pela inemõriu de actos passados.
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