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Resumo: No presente artigo parto do princípio de que a obra de Jerry 
Fodor é, hoje, incontornável na filosofia da mente. Procuro, por isso, 
enunciar os problemas da filosofia da mente segundo Fodor, bem 
como as soluções que ele desenvolve, ao longo da sua obra, para 
esses problemas. Finalmente, procuro enumerar e enunciar 
explicitamente alguns dos pontos sobre os quais deverá incidir uma 
crítica à visão fodoriana da natureza da mente e da filosofia da mente 
como disciplina, de forma a identificar um ponto de partida para 
respostas às questões 'Como deve ser uma teoria da mente?' / 'Quais 
são os problemas da filosofia da mente?' que constituam alternativas 
àquelas que são oferecidas por Fodor.  

1. O programa de investigação de Jerry Fodor. Os problemas da 
filosofia da mente e a solução para eles. A filosofia da mente como 
filosofia da ciência cognitiva (2).  

 
A obra de Jerry Fodor (n. 1935, PhD Princeton University 1960) é hoje 
uma referência central quanto à forma de fazer filosofia da mente. Isto 
não significa que a forma de Fodor fazer filosofia da mente não seja 
criticável, nem que devamos simplesmente aceitar que os problemas 
que Fodor identifica no seu trabalho são os problemas da filosofia da 
mente. Significa apenas reconhecer que Fodor tem vindo a definir, ao 
longo das últimas décadas uma agenda de investigação incontornável, 
uma agenda que é necessário considerar, seja para a aceitar, seja 
para a rejeitar. De que forma vê então Fodor a filosofia da mente? (3) 
Quais são as suas posições perante os problemas que considera 
definidores da disciplina? Antes de mais, quais são esses problemas 
segundo Fodor? Para Fodor os problemas da filosofia da mente são os 
seguintes:  

1. O problema da natureza da explicação psicológica. Ficam aqui 
englobados o problema da natureza da psicologia como ciência, e, 
consequentemente o problema da relação da psicologia de senso 
comum - folk psychology - com as investigações científicas da 
cognição, tais como a psicologia cognitiva e a neurociência, bem como 
o problema das relações destas duas últimas entre si. 

2. O problema mente-corpo, relativo à forma como o mental existe no 
mundo físico (4). 

3. O problema do conteúdo semântico das representações mentais. O 
problema da natureza dos conceitos. 

4. O problema da produtividade, criatividade e sistematicidade da 
linguagem e do pensamento (5). O problema das relações entre 
linguagem (nomeadamente linguagem natural) e pensamento. 

5. O problema da arquitectura da cognição, englobando a forma como 
diferentes 'faculdades' se conjugam numa mesma mente, e também o 
debate entre modelos computacionais da cognição clássicos e 
conexionistas. 



Relativamente a cada um desses problemas Fodor defende as 
seguintes posições (listo, antes de mais, as posições de Fodor - a 
explicação de cada uma dessas posições, bem como a explicitação das 
ligações entre elas, virá em seguida):  

1. A explicação psicológica é uma verdadeira explicação e não uma 
mera descrição. Leis intencionais são metafisicamente possíveis. As 
leis psicológicas são leis intencionais. As leis psicológicas são leis 
ceteris paribus, por contraste com as únicas leis estritas, as leis da 
ciência básica (a física). A psicologia é uma ciência especial (por 
contraste com a física, a ciência básica). 

2. Fisicalismo anti-reducionista. Teoria Representational-
Computacional da Mente. Hipótese da Linguagem do Pensamento. 

3. Teoria informacional-causal do conteúdo. Conceitos como 
particulares mentais. Teoria atomista dos conceitos. Crítica ao holismo 
semântico. 

4. Composicionalidade (6). Ideia segundo a qual pensamos em 
Linguagem do Pensamento e não numa língua natural. 

5. Modularidade (7). Crítica ao conexionismo, defesa do 
computacionalismo clássico. 

 

Uma vez que para Fodor a filosofia da mente é, em grande medida, 
filosofia da ciência cognitiva, vale a pena começar por tentar 
compreender a forma como Fodor - um dos filósofos contemporâneos 
mais relevantes para o campo, embora as suas posições sejam 
totalmente idiossincráticas e frequentemente provocatórias e 
irreverentes - se posiciona quanto à ciência cognitiva em geral. Desde 
logo, Fodor oferece-nos o exemplo do seu próprio trabalho teórico: 
trata-se de um trabalho que se move voluntária e assumidamente 
entre a filosofia, a psicologia e a linguística. Mas é ainda mais 
importante notar o seguinte: para Fodor a disciplina central da ciência 
cognitiva - e Fodor sublinha que esta não é uma pretensão sociológica, 
mas sim um ponto conceptual acerca da 'estrutura intelectual' do 
campo da ciência cognitiva (Fodor 1995: 85) - é a psicologia cognitiva. 
Fodor acredita que a ciência cognitiva é basicamente psicologia 
cognitiva feita com um grau extra de sofisticação teórica e 
metodológica (para Fodor isto significa, nomeadamente, abdicar do 
empirismo e evitar o tipo de isolacionismo disciplinar que permite que 
por exemplo um psicólogo da linguagem não saiba nada de 
linguística). Em termos práticos Fodor vê as coisas da seguinte forma: 
se se é um psicólogo cognitivo e se sabe alguma coisa de filosofia da 
mente, computer science e linguística, é-se um cientista cognitivo. Se 
se é um psicólogo cognitivo mas não se sabe nada destas coisas é-se 
apenas um psicólogo cognitivo. Umas das razões por que este não é 
apenas um ponto sociológico e disciplinar tem obviamente a ver com o 
estatuto do caso humano no estudo científico da cognição e com a 
importância que a Inteligência Artificial tem (ou não tem) na 
concepção da ciência cognitiva como campo. Ao contrário do que 
muitos autores defendem, e entre eles muitos filósofos, para Fodor a 
Inteligência Artificial não é o cerne da ciência cognitiva - ou melhor, os 
empreendimentos de simulação da Inteligência Artificial não são, 
segundo Fodor, o que faz da ciência cognitiva ciência cognitiva. A 
ciência cognitiva visa compreender a cognição e o pensamento tal 
como estes existem, a Inteligência Artificial é um ramo da engenharia 
que visa construir máquinas inteligentes. Trata-se de objectivos 
diferentes, e Fodor insiste que não compreende sequer a especial 
relevância do projecto de construir máquinas inteligentes se o nosso 
objecto de estudo é a cognição: os físicos também não procuram 
simular o universo, mas sim compreender as leis deste (8).  

Esta relutância em considerar a Inteligência Artificial e a tarefa de 
simulação como centrais na ciência cognitiva - e, repito, são muitos os 
filósofos da mente para quem a disciplina central da ciência cognitiva é 



a IA (9)- é uma primeira chave para compreender a posição de Fodor 
na constelação da filosofia da mente contemporânea. Procurar 
identificar claramente outras razões por que outros autores têm uma 
percepção do campo da filosofia da mente totalmente distinta da de 
Fodor constitui não apenas um desafio interessante mas também um 
fio condutor para uma aproximação à disciplina (10). A posição de 
Fodor perante a ideia de simulação (o seu pouco interesse, o seu 
conselho de centração em 'the real thing') constitui uma primeira 
razão. Outras razões são a rejeição do realismo intencional defendido 
por Fodor (pense-se em D. Dennett e D. Davidson), a convicção de 
uma ligação da 'essência do mental' à consciência (algo que une por 
exemplo J. Searle, T. Nagel e D. Chalmers), uma filiação 
wittgensteiniana (para Fodor, como é sabido, Wittgenstein é uma 
terrível e perniciosa influência na filosofia e o 'inimigo conceptual' 
apontado em quase todos os seus livros (11)) ou o reconhecimento da 
necessidade de uma mais clara ligação da filosofia da mente à filosofia 
da linguagem, nomeadamente para tratar problemas que dizem 
respeito ao pensamento, ao entendimento, à significação (12). Estas 
razões compreender-se-ão melhor, penso, a partir de explicações mais 
detalhadas das posições de Fodor perante cada um dos problemas 
acima mencionados.  

 

2. A partir de Descartes e Turing: Explicação psicológica e Hipótese da 
Linguagem do Pensamento. Realismo Intencional. Ciência Especial e 
leis intencionais. Anti-reducionismo.  

Uma visão panorâmica da obra de Fodor dos anos 60 até hoje revela 
imediatamente que Fodor está empenhado em explicitar, de um ponto 
de vista epistemológico, semântico e metafísico, aquilo com que o 
estudo científico da cognição em termos informacionais e 
computacionais nos compromete. Essa é a tarefa central da filosofia da 
mente. Em termos metodológicos e de acordo com as suas próprias 
descrições, Fodor pensa naquilo que faz como psicologia especulativa 
ou filosofia da psicologia. Como notei atrás, para Fodor a filosofia da 
mente é assim, antes de mais, filosofia da ciência, mais 
especificamente filosofia da ciência cognitiva. Ora Fodor crê que a 
teoria filosófica positiva, substantiva, de que a ciência cognitiva 
necessita é uma Teoria Representacional-Computacional da Mente. Por 
isso o que Fodor tem vindo a fazer desde há quase quarenta anos é 
desenvolver e sofisticar uma Teoria Representacional e Computacional 
da Mente, com todas as implicações epistemológicas, semânticas e 
metafísicas que isso envolve.  

Compreenderemos melhor o intuito e o estatuto da Teoria 
Representacional-Computacional da Mente se a virmos, como Fodor 
nos solicita que façamos, sob a égide de duas figuras históricas 
exemplares: Descartes e Alan Turing. No panteão de Fodor, Descartes 
é interpretado não como um dualista metafísico relativamente ao 
problema mente-corpo mas sim como o defensor de uma Teoria 
Representacional da Mente (na mente há ideias, ideias são 
representações). Alan Turing por seu lado foi a pessoa que teve a ideia 
essencial acerca da forma como 'as ideias podem mover matéria': a 
computação é a forma como as representações - as 'ideias' de 
Descartes - podem originar racionalidade e pensamento; processos 
mentais são computações, transformações computacionais de 
representações. Não há, para Fodor, outra maneira de conceber a 
forma como o mental pode ser processo. Descartes simboliza assim a 
componente representacional da teoria da mente (estados mentais são 
representações), Turing a componente computacional (processos 
mentais são computações).  

Nos seus escritos mais recentes (13) Fodor evoca ainda a figura de 
Gottlob Frege, por reconhecer a necessidade de lidar, na Teoria 
Representacional-Computacional da Mente, nomeadamente ao tratar o 
problema do conteúdo das representações mentais, com aquilo a que 
Frege chamava Modos de Apresentação. As representações 
representam como, i.e. têm forma aspectual, e representam algo real, 
no mundo, sob essa forma aspectual (para usar o conhecido exemplo 
de Frege, 'estrela da manhã' e 'estrela da tarde' representam Vénus, o 



próprio planeta, a coisa real). A Teoria Representacional-
Computacional tem que ser capaz de incorporar essa aspectualidade 
do mental. Na sua teoria dos conceitos de Fodor procurará fazê-lo.  

Duas outras figuras mais próximas no tempo são também essenciais 
para entendermos Fodor como filósofo: Hilary Putnam e Noam 
Chomsky. Embora hoje as suas posições divirjam, Fodor foi, como é 
sabido, aluno e discípulo de Putnam e de facto toda a sua obra é um 
desenvolvimento do funcionalismo proposto por Putnam nos anos 60 
(14). Também nos anos 60, em plena 'Revolução Cognitiva', Fodor 
colaborou com Chomsky no MIT (15). O desenvolvimento do 
funcionalismo por Putnam e o estudo revolucionário da faculdade de 
linguagem por Chomsky através de gramáticas formais (16) estão no 
background mais imediato da Teoria Representacional-Computacional 
da mente de Fodor. O tipo de trabalho iniciado por Chomsky acerca do 
nosso conhecimento de línguas naturais exemplifica aliás, por 
excelência, aquilo que na ciência cognitiva torna imperativa a 
elaboração filosófica de uma Teoria Representational Computacional da 
Mente.  

Quando se fala de Revolução cognitiva ou cognitivista em psicologia 
está-se a falar da perda da dominância das abordagens behavioristas e 
da correlativa ascensão dos estudos da cognição em termos de 
'informação e computação'. Ora, precisamente, desenvolver uma 
solução para o problema da natureza da explicação psicológica neste 
contexto de 'decadência' do behaviorismo é, como afirmei atrás, o 
primeiro problema de Fodor. Fodor trata o problema não apenas em 
termos de filosofia da ciência (a filosofia da ciência é a disciplina 
filosófica que lida com questões tais como a natureza da explicação e 
das leis e o estatuto das entidades teóricas) mas também de 
metafísica (a questão para a metafísica neste contexto é formular 
como deve ser o mundo - em termos de substâncias, estados, 
eventos, propriedades, etc - se ele é tal que pode ser explicado de um 
particular modo por uma particular ciência, neste caso a psicologia, 
fazendo apelo a determinadas entidades teóricas e determinado tipo 
de leis).  

No seu livro de finais dos anos 60, Psychological Explanation - an 
introduction to the philosophy of psychology (1968), Fodor considera 
pela primeira vez de forma mais aprofundada a natureza da psicologia 
e das explicações em psicologia. O livro é um manifesto anti-
behaviorista. O behaviorismo visado é quer o behaviorismo psicológico 
quer behaviorismo filosófico, ligado a autores como G. Ryle e L. 
Wittgenstein, extremamente influentes na filosofia na época. De resto, 
Fodor admite que o behaviorismo é praticamente incontestado entre 
os psicólogos e filósofos anglo-americanos de então. O livro é também 
uma defesa da possibilidade da psicologia como ciência. Enquanto 
ciência, aquilo que a psicologia visa é fornecer explicações sistemáticas 
do comportamento. Ora, Fodor critica e rejeita o behaviorismo como 
estratégia de explicação para a psicologia: a psicologia, enquanto 
ciência, é capaz de produzir explicações do comportamento, mas essas 
explicações não podem ser formuladas em moldes behavioristas. Fodor 
pensa aliás que a filosofia da psicologia se encontra, nos anos 60, num 
estado totalmente arcaico, quando comparada com a filosofia de 
outras ciências, precisamente devido ao behaviorismo e aos seus 
tabus, e devido ao facto de ninguém estar a procurar ver como fica a 
psicologia depois da rejeição de algumas linhas dominantes do 
programa empirista (Fodor está a pensar na repercussão, na filosofia 
da ciência, do trabalho de autores como W. V. Quine, H. Putnam, T. 
Kuhn, Hanson). Como ser materialista sem ser nem behaviorista, nem 
empirista nem reducionista é para Fodor o desafio sério que se coloca 
ao filósofo da psicologia. O materialismo que Fodor tem em mente 
será, é preciso ter isto muito claro, um materialismo mentalista: este 
mentalismo não é dualista - confundir mentalismo com dualismo é, 
segundo Fodor, o pecado original da tradição wittgensteiniana, tão 
influente e perniciosa na teoria da mente. Por isso mesmo o primeiro 
passo, anti-wittgensteiniano, do filósofo da psicologia deve ser admitir 
que mentalismo e materialismo não são mutuamente exclusivos (17). 
E essa é uma causa da qual Fodor nunca abdicou ao longo da sua 
obra.  



Alguns anos depois, em The Language of Thought (1975), Fodor 
desenvolve de forma mais sofisticada o quadro conceptual deste 
'materialismo mentalista' em função do qual, de então para cá, tem 
vindo a conceber a natureza do mental e da explicação psicológica - 
trata-se do quadro de uma Teoria Representacional-Computacional da 
Mente, formulada nos termos da Hipótese da Linguagem do 
Pensamento.  

O que é a Hipótese da Linguagem de Pensamento? (é bom manter a 
seguinte questão em mente ao considerar a descrição que se segue: 
será a hipótese da Linguagem do Pensamento é uma hipótese 
empírica?). A hipótese tem uma dupla 'motivação': por um lado surge 
para explicar como pode a folk psychology, a nossa psicologia de 
senso comum, funcionar, sendo ao mesmo tempo causal e intencional. 
Podemos ver as coisas assim. Há algo que acontece, funciona e precisa 
de explicação: nós explicamos os nossos próprios comportamentos e 
os de outrém por meio de crenças e desejos, com conteúdos 
específicos. Por exemplo: Porque é que vais a Nova Iorque? Porque 
quero encontrar o Jerry Fodor, e o Jerry Fodor mora em Nova Iorque. 
Porque estás aqui sentado sem fazer nada? Porque estou à espera do 
autocarro (acredito que o autocarro pára aqui, e quero apanhar o 
autocarro, e acredito que é aqui que pára o autocarro que quero 
apanhar)  

Aparentemente nós podemos explicar o nosso comportamento em 
termos de crenças e desejos, e por isso devemos de alguma forma ser 
'movidos' a crenças e desejos. A melhor forma de forma de fazer 
previsões acerca dos movimentos de um corpo humano (vivo, 
obviamente) é perguntar à pessoa o que ela pensa e quer. Por outro 
lado, a Hipótese da Linguagem do Pensamento surge para dar 
fundamento filosófico às 'nossas melhores teorias da psicologia 
cognitiva', que tratam os processos cognitivos como computacionais. 
De acordo com Fodor, isto obriga-nos a admitir um médium interno de 
representações sobre as quais se definam as computações - esse 
médium será a Linguagem do Pensamento.  

De acordo com a Hipótese da Linguagem do Pensamento - e nunca é 
demais sublinhar o quanto uma tese como esta ia contra a maré na 
altura em que foi formulada, um tempo em que o behaviorismo e o 
correlativo tabu do interior associado, nomeadamente, a autores como 
Quine e Wittgenstein era bastante dominante - nós pensamos não em 
português, inglês ou chinês mas em mentalese, um sistema de 
representações mentais, a que Fodor chama Linguagem do 
Pensamento. Podemos acreditar que p, desejar que p, etc, porque 
podemos estar, enquanto sistemas cognitivos físicos, e agentes 
racionais, em relações computacionais com frases estruturadas em 
mentalese, representações reais em Linguagem do Pensamento. 
Pensar é essencialmente operar sobre símbolos mentais. Como já fiz 
notar anteriormente, Fodor atribui sempre o crédito desta ideia a 
Turing, considerando que tudo o que ele, Fodor, faz é explicitá-la em 
termos de uma teoria filosófica da mente. A Hipótese da Linguagem do 
Pensamento supõe, obviamente, o realismo intencional, o realismo 
acerca de representações: a pretensão fundamental é que não haveria 
pensamento ou racionalidade em sistemas físicos sem instanciação de 
representações reais. Supõe ainda que é na linguagem dessas 
representações, a Linguagem do pensamento, que de facto pensamos: 
mesmo se intrsopectivamente nos parece que pensamos em 
português, inglês ou chinês, não são os símbolos do português, inglês 
ou chinês que 'movem' os nossos processos mentais, mas símbolos de 
mentalese.  

A instanciação de representações em sistemas físicos é a razão pela 
qual há realmente estados intencionais. E as explicações intencionais 
funcionam porque há realmente estados intencionais. De uma forma 
mais geral, considerando a natureza da realidade e a natureza da 
explicação, Fodor defende que pode haver explicação psicológica 
porque há leis (18) intencionais. A explicação psicológica, através da 
imputação de crenças e desejos, funciona desde logo ao nível da folk-
psychology, isto é, na nossa prática comum de explicarmos as nossas 
acções, os movimentos dos nossos corpos e dos de outrem, evocando 
crenças e desejos, e aquilo que a psicologia científica faz é elevar essa 



prática ao nível de uma ciência, uma ciência intencional. Essa ciência 
intencional, a psicologia, é uma ciência especial (19). As suas leis, leis 
intencionais, são leis ceteris paribus, i.e. leis que se sustentam apenas 
se 'tudo o resto se mantiver idêntico', e não leis estritas. Apenas as 
leis da ciência básica (a física) são leis estritas, i.e. sem excepção (de 
resto, Fodor defende, e este ponto é muito importante, que as leis 
psicológicas são leis ceteris paribus porque a psicologia é uma ciência 
especial, não básica, como outras ciências especiais, por exemplo a 
geologia, e não devido ao facto de as leis psicológicas serem leis 
intencionais). A psicologia é, assim, segundo Fodor, uma ciência 
especial cujas generalizações exprimem relações causais entre estados 
mentais intencionalmente caracterizados cujas realizações físicas não 
são o mais importante. Porque é que as realizações físicas não são o 
mais importante (muito embora, obviamente, sem essa realização 
física, não houvesse representações reais)? De acordo com Fodor por 
causa da forma como o mundo é, porque o nosso mundo é tal que 
existe um nível da realidade que consiste em representações e 
computações, um nível que pode ser realizado biologicamente, mas 
cuja caracterização - aquilo que o faz ser o que é - não é de nível 
biológico.  

A existência de leis intencionais, fundamental na visão da mente 
defendida por Fodor, permite-nos fazer uma ligação entre o problema 
da explicação psicológica e o problema mente-corpo. No contexto do 
problema mente-corpo, i.e. no contexto em que se procura saber 
como pode a mente existir no mundo físico, a filosofia da mente tem 
que enfrentar o problema da redução (do mental ao físico). 
Evidentemente, é necessário antes de mais chegar a um acordo 
quanto aos conceitos e formulações a usar no tratamento do problema 
mente-corpo, uma vez que todos eles (substâncias, propriedades, 
particulares, estados, eventos, etc…) têm já um peso metafísico 
específico. A forma mais simples de entrar neste assunto é dizer que 
Fodor, precisamente porque é um realista intencional, é conduzido a 
uma posição anti-reducionista relativamente ao problema mente-
corpo. Voltemos à questão da explicação psicológica: Fodor considera 
que a tese segundo a qual as ciências especiais (como a psicologia) 
deveriam vir a reduzir-se às teorias físicas é uma tese típica de (má) 
filosofia da ciência positivista. De acordo com Fodor, a redução é 
impossível: há ciências especiais, a psicologia é uma ciência especial, 
e as ciências especiais - tais como a psicologia ou a geologia - são 
ciências especiais não por causa da nossa relação epistémica com o 
mundo mas por causa da maneira como o mundo está organizado e o 
mundo está organizado de um modo tal que nem todos os tipos, nem 
todas as propriedades que aparecem em leis, correspondem a tipos 
físicos. Nomeadamente, e é isso que importa quanto à psicologia, os 
tipos sobre os quais são feitas as generalizações psicológicas não 
correspondem a tipos físicos: as generalizações psicológicas são feitas 
sobre estados psicológicos, e estados psicológicos são multiplamente 
realizados (a ideia de realizabilidade múltipla é correlativa da crítica 
funcionalista de Putnam ao materialismo da teoria da identidade, 
crítica que Fodor subscreve - este é um dos pontos de partida de The 
Language of Thought). Assim, para Fodor a ideia de algo como uma 
redução fisiológica das teorias psicológicas não é persuasiva, e 
sobretudo não decorre necessariamente da (correcta) consideração da 
física como ciência básica, embora a maior parte dos filósofos da 
ciência pensem que declarar que a física é a ciência básica é a mesma 
coisa que afirmar que as teorias das ciências especiais devem reduzir-
se às teorias físicas (note-se aliás, entretanto, que o próprio 
fisicalismo não é de forma nenhuma uma hipótese científica, é sim 
uma tese metafísica acerca da fundamental realidade do mundo, que 
não se encontra aqui no centro da discussão (20)).  

A convicção, não reflectida, segundo a qual é simplesmente possível 
reduzir as ciências especiais à ciência básica baseia-se, segundo 
Fodor, num equívoco. As generalizações interessantes das ciências 
especiais podem ser formuladas acerca de eventos cujas descrições 
físicas não têm nada em comum. É, assim, perfeitamente possível 
defender um fisicalismo dos espécimes (é essa a posição de Fodor) 
sem se ser um reducionista e um fisicalista dos tipos (o fisicalismo dos 
tipos é definido por Fodor como a doutrina segundo a qual toda a 
propriedade mencionada nas leis de qualquer ciência é uma 
propriedade física). Esta doutrina não é, segundo Fodor, verdadeira 



quanto às ciências especiais. Fodor não nega, evidentemente, que as 
leis ceteris paribus das ciências especiais precisam de ser 
implementadas por mecanismos - o que é importante para Fodor é que 
elas não são formuladas ao nível desses mecanismos. Aceitando que 
nem todos os tipos são, ou correspondem a, tipos físicos 
nomeadamente os tipos que aparecem em generalizações psicológicas, 
poder-se-á considerar, como é desejável, que a explicação psicológica 
é nomológica (e que ela é portanto propriamente uma explicação e 
não apenas uma descrição mentalista) sem se ser um reducionista. Por 
tudo isto, relativamente ao problema mente-corpo e à natureza do 
mental Fodor é um fisicalista anti-reducionista.  

Além de ser anti-reducionista, a visão da mente que Fodor nos 
apresenta desde o início da sua obra é um realismo intencional. Um 
dos ganhos teóricos imediatos do realismo intencional é a possibilidade 
de uma visão mecânica da racionalidade: sistemas físicos podem ser 
racionais porque no seu interior há representações simbólicas numa 
Linguagem do Pensamento e computação dessas representações. É 
fácil ver como é que sistemas físicos podem ser racionais: os estados 
intencionais, possibilitados pelas representações, têm 
simultaneamente propriedades semânticas e causais. Como diz Fodor, 
eis aí uma combinação sem precedentes: "as proposições são 
semanticamente avaliáveis, mas são objectos abstractos e não têm 
poderes causais. As cebolas são particulares concretos e têm poderes 
causais, mas não são semanticamente avaliáveis. Os estados 
intencionais parecem ser únicos ao combinar os dois; isso de facto, é o 
que muitos filósofos têm contra eles" (Fodor 1994: 295). Os estados 
intencionais parecem únicos mas são apenas quase únicos, acrescenta 
Fodor: de facto inscrições de linguagem têm idêntico estatuto. E de 
facto, pensando um momento, facilmente concluímos que a chave da 
Teoria-Representacional-Computacional da mente é a analogia entre 
pensamentos e símbolos. Quer representações mentais quer palavras 
são, segundo Fodor, símbolos, com a diferença de que as últimas 
pertencem a linguagens públicas.  

3. Problemas semânticos. Conceitos. Holismo.  

Depois de estabelecida uma posição perante a natureza das 
representações, depois de formulada, em termos de representações e 
computações, uma teoria da natureza da explicação psicológica, depois 
de formulada a correspondente posição anti-reducionista quanto ao 
problema mente-corpo, há que resolver um problema quanto à relação 
agente cognitivo / exterior: como é que representações simbólicas 
internas podem ter conteúdo semântico, podem ser acerca de algo de 
exterior ao sistema cognitivo? Convém aqui 'dividir' em dois o 
problema da representação. Uma coisa é o problema da natureza das 
representações: Fodor lida com ele em termos da Linguagem do 
Pensamento. Outra coisa é o problema (psico)semântico, o problema 
do conteúdo das representações mentais, que diz respeito à forma 
como representações ocorrendo internamente ao agente cognitivo 
representam o que há no exterior deste: trata-se agora não de sintaxe 
de representações em Linguagem do Pensamento mas da relação 
(semântica) entre o sistema e aquilo que, do seu exterior, este 
representa. É com estes problemas que Fodor lida em obras tais como 
Psychosemantics (1987), A Theory of Content and Other Essays 
(1990), The Elm and the Expert (1994) e Concepts (1998). Tratá-los 
implica encarar nomeadamente problemas relativos a erro e 
representação errónea (misrepresentation), o puzzle de Frege, casos 
do género Terra Gémea de Putnam, e questões acerca da 
indeterminação da referência com origem em Quine.  

Fodor discutiu estas questões primeiro em termos de conteúdo lato e 
conteúdo estrito (narrow content). Centrar-me-ei aqui no tratamento 
desenvolvido em Concepts, a última das obras acima listadas por se 
tratar de uma formulação mais recente e também porque a questão da 
natureza dos conceitos é uma das formas de abordar o problema do 
conteúdo semântico de representações internas e é obviamente uma 
questão fulcral para a ciência cognitiva. Os cientistas cognitivos lidam 
constantemente com teorias da categorização, da aquisição de 
conceitos, da significação lexical e para fazê-lo necessariamente fazem 
suposições filosóficas, semânticas e epistemológicas, acerca da 



natureza de conceitos. É decididamente importante ter uma posição 
sólida e definida quanto à natureza dos conceitos.  

A intenção de Concepts, é, nas palavras do próprio Fodor, fundir (i) a 
ideia de Turing segundo a qual processos cognitivos são computações, 
(ii) a ideia de F. Dretske segundo a qual o significado é informação, 
com (iii) as ideias de Frege acerca do sentido como modo de 
apresentação. De acordo com Fodor, a convergência da história de 
Turing segundo a qual processos mentais são computações de 
símbolos e da história de Frege segundo a qual algum componente 
individuante tem que combinar-se com a forma como o mundo é para 
determinar a referência "is about the nicest thing that ever happened 
to cognitive science" (22).  

O núcleo da teoria semântica, informacional-causal desenvolvida por 
Fodor é uma teoria dos conceitos. Mas o que são conceitos? As 
principais teses de Fodor acerca de conceitos são as seguintes: (i) 
conceitos são particulares mentais, (ii) os conceitos que um sistema 
tem são independentes das capacidades epistémicas deste, (iii) 
questões acerca dos conceitos que se tem e das capacidade 
epistémicas que se tem são conceptualmente e metafisicamente 
independentes, (iv) para um sistema cognitivo, possuir um conceito 
não é conhecer descritivamente alguma coisa mas ser capaz de a 
detectar e identificar.  

Na prática isto traduz-se no seguinte. Para Fodor, os significados de 
palavras em línguas naturais são conceitos e os conceitos aplicam-se 
às coisas. Por exemplo o conceito (particular mental) CÃO é o 
significado da palavra portuguesa 'cão' e aplica-se à propriedade ser 
cão no mundo. As coisas 'caem' (ou não) sob conceitos. Um conceito C 
é 'verdadeiro' de alguma coisas e apenas dessas coisas se elas forem o 
seu referente (a sua extensão). O referente é o 'fazedor de verdade' 
(truth-maker) do conceito. Relativamente a alguns conceitos (ex: RED, 
DOG, DOORKNOB etc.) nós estamos directamente conectados com as 
suas extensões através da experiência pessoal. Quanto a outros 
conceitos (METAL, HIDROGÉNIO, NEUTRINO etc.) a conexão é 
indirecta, herdada ao longo de uma cadeia, por deferência com outras 
pessoas (peritos, livros, testemunhas etc). O ponto é que a conexão 
dessas outras pessoas é directa, logo não há regressão infinita. 
Objectos, conjuntos, eventos, situações etc, estão conectados causal e 
nomologicamente com a mente através de um poder 
convenientemente abstracto de suportar (convey) informação: o que 
confere conteúdo a representações mentais é algo acerca das relações 
causais-nomológicas dessas representações com as coisas que caem 
debaixo delas. Por exemplo o que dá a uma representação mental o 
conteúdo CÃO é o facto de as suas instanciações serem causadas por 
cães.  

É essencial para compreender esta proposta compreender que uma 
ideia central de Fodor quanto a significado (meaning) é que os 
significados são partilhados, públicos, não são imagens mentais ou 
associações que as palavras provocam em cada falante individual (esta 
é aliás uma ideia fregeana). Como diz Fodor, 'cão' significa CÃO, 
mesmo se eu mentalmente formo uma imagem de um caniche e outra 
pessoa uma imagem de um pastor alemão, e 'casamento' não significa 
coisas diferentes para uma noiva, o padre, o pai. É crucial que a 
semântica lexical não 'corte' tão fino que capte associações 
idiossincráticas irrelevantes (Fodor pensa, quanto a associações, que 
tudo está potencialmente associado com tudo, mas o que quer 
sublinhar é que tais associação não são constitutivas do significado, e 
o essencial numa teoria do conteúdo é compreender o que é 
constitutivo do significado). Não devendo ser demasiado fino, o corte 
semântico deve no entanto ser suficientemente fino para permitir que 
diferentes intensões seleccionem a mesma extensão.  

Um problema que se coloca imediatamente perante este esquema é o 
Problema de Frege, i.e. o problema de conceitos co-referenciais: o 
mesmo referente pode ser 'seleccionado' por diferentes intensões 
(recorde-se o exemplo da 'estrela da manhã'/ 'estrela da tarde' de 
Über Sinn und Bedeutung). A teoria dos conceitos vai por isso precisar 
de utilizar a noção fregeana de Modos de Apresentação. De acordo 



com Fodor, o problema de Frege foi ter pensado erradamente que os 
Modos de Apresentação teriam que estar 'fora da mente' (i.e. ser 
objectos abstractos) para que os conceitos fossem públicos. Mas uma 
teoria informacional como a que Fodor pretende desenvolver deixa a 
'publicidade' a cargo do mundo. Os Modos de Apresentação de Fodor 
são então mentais, no sentido em que são veículos do pensamento, 
veículos com que se pensa sem que, evidentemente, se pense acerca 
deles. Em Concepts Fodor apresenta um argumento complicado no 
sentido de provar que Modos de Apresentação não podem ser objectos 
abstractos. Retenho aqui apenas que Fodor pensa que se Modos de 
Apresentação podem individuar conceitos é precisamente por serem 
objectos mentais, que estão, ao contrário daquilo que constitui a 
referência, disponíveis para serem causas próximas de processos 
mentais. São estes veículos, essencialmente, que permitem conceber 
como se pode ter dois conceitos co-referenciais sem se o saber. Uma 
vez afastadas as considerações de Frege sobre objectos abstractos e a 
sua captura de modo a admitir que os Modos de Apresentação devem 
ser algo que faz diferença em organismos, Fodor avança a sua tese: 
Modos de Apresentação são Representações Mentais sentenciais. O 
pensamento é, segundo Fodor, bastante semelhante a uma linguagem 
e os conceitos são bastante semelhantes a entradas lexicais mentais 
(se são primitivos) ou constituintes frásicos mentais (se forem 
compostos). Fodor pensa que isto deve mesmo ser assim, se 
queremos que ambos, pensamento e linguagem, sejam produtivos e 
sistemáticos.  

Procuro em seguida explicar o atomismo característico da teoria 
fodoriana dos conceitos. Para Fodor, uma palavra numa língua significa 
a propriedade a que o conceito que ela expressa está ligado (is locked 
to). Como temos vindo a ver, para Fodor estados e processos mentais 
são tipicamente séries de relações com representações mentais, das 
quais os conceitos são tipicamente as partes. Pensamentos são 
representações mentais análogas a frases fechadas enquanto que os 
conceitos (seus constituintes) representações mentais análogas aos 
constituintes abertos correspondentes: como Fodor por vezes diz, a 
ideia de que existem representações mentais é a ideia de que há 
ideias menos a ideia de que ideias são imagens (23).  

Algo que importa especialmente para percebermos o atomismo é o 
seguinte: para Fodor, uma vez que adquirir um conceito não é 
aprender indutivamente coisa alguma e sim ficar nomologicamente 
ligado (locked, termo que Fodor vai buscar à etologia) a algo, a posse 
de um conceito é independente da posse de outro conceito. Para 
passar a ter um conceito o que é preciso é ter o tipo certo de 
experiências de modo a ficar ligado a alguma coisa no mundo. Essa 
experiência não consiste, no entanto, no teste de hipóteses. Em 
Concepts, Fodor exemplifica estas teses servindo-se do exemplo de 
DOORKNOB (24)- este 'primitivo desinteressante' é o exemplo por 
excelência da teoria fodoriana dos conceitos (no que digo a seguir 
mantenho o inglês do exemplo porque o termo tem que ser primitivo, 
o que não aconteceria com 'PUXADOR DE PORTA').  

'Doorknob' não é uma coisa natural no mundo e o termo que lhe 
corresponde não é sequer aparentemente um termo primitivo. 
DOORNOB é precisamente indefinível de uma maneira não 
interessante (i.e., sem que isso envolva qualquer coisa de profundo, 
ou de metafisicamente primitivo). O explicação da aquisição do 
conceito DOORKNOB por algum sistema cognitivo passa por alguma 
coisa que se passa 'na cabeça' do sistema em função da interacção do 
sistema com doorknobs. Se ser um doorknob não é ser uma coisa 
natural, a propriedade 'ser um doorknob' é acerca de nós, humanos, é 
qualquer coisa acerca das nossas mentes. Isso não significa que não 
exista a propriedade ser um doorknob a que um humano pode ficar 
ligado, adquirindo o conceito DOORKNOB. Precisamente, os humanos 
reconhecidamente adquirem o conceito DOORKNOB ficando ligados a 
essa propriedade. Existem aliás muitíssimos conceitos de aparência 
semelhantes. Por definição, para Fodor, ter um conceito é, como se 
disse, estar ligado à propriedade correspondente no mundo. Se esse 
conceito é um conceito de aparência, a propriedade é constituída pela 
maneira como as coisas que a têm embatem em sistemas cognitivos, 



por exemplo humanos.  

Mesmo os empiristas desde sempre admitiram o inatismo do 
sensorium - e de acordo com Fodor tudo o que ele está a fazer para 
explicar a aquisição de conceitos é apenas generalizar a condição do 
sensorium. O inatismo do sensorium não é inatismo de alguma coisa 
com conteúdo intencional. Do mesmo modo, tudo o que tem que ser 
inato para que o conceito VERMELHO seja adquirido são mecanismos 
(fisiologia) que determinam que as coisas vermelhas nos apareçam 
assim. Do mesmo modo, ficar ligado a uma propriedade só requer que 
as coisas que a possuem nos apareçam assim. Repare-se que o 
inatismo associado ao atomismo informacional não é um inatismo de 
conceitos (de algo 'intencional') mas de mecanismos (o que parece 
natural dada a inspiração etológica do processo de 'ficar ligado'). Ao 
contrário da tese que se tornou, a certo ponto, um motivo de chacota 
relativamente a The Language of Thought, nem mesmo os conceitos 
primitivos têm que ser inatos. Em geral a moral de Concepts é que 
talvez não existam sequer Representações Mentais inatas, embora 
tenha que haver muito de inato para que sistemas adquiriam 
conceitos. O que é importante numa teoria não cognitivista dos 
conceitos como a de Fodor é explicar a possibilidade de conceitos 
primitivos e o que Fodor propõe é que eles são átomos, 
Representações Mentais sem estrutura. Em suma: ao contrário do que 
é muito comum supor nos mais variados contextos disciplinares da 
ciência cognitiva, os conceitos não são, não podem ser, segundo 
Fodor, definições, nem protótipos, nem abstracções a partir de 
sistemas de crenças, com conteúdo determinado, pelo menos em 
parte, pelo seu papel inferencial, nem estruturalmente complexos. Os 
conceitos são particulares mentais e são 'átomos'  

A questão da natureza dos conceitos é um dos núcleos do tratamento 
das questões semânticas por Fodor. Um outro componente essencial 
das teses de Fodor acerca de semântica é a sua crítica do holismo (cf. 
nomeadamente, Fodor e Lepore 1992, Holism). O holismo é muito 
difundido em filosofia, sob diversas formas, muitas delas reconduzindo 
ao velho inimigo conceptual de Fodor, Wittgenstein. Pretensões acerca 
de linguagem e significação tais como 'tudo depende do contexto', 
'compreender uma frase é compreender uma língua',' o significado de 
uma palavra depende de toda a língua que a palavra pertence', são 
expressões desse holismo. Defender que a individuação dos conteúdos 
de pensamentos e expressões linguísticas é uma actividades holística é 
moeda corrente entre wittgensteinianos. Mas Wittgenstein não é o 
único holista existente, e mesmo autores que, ao contrário de 
Wittgenstein, não rejeitam à partida uma abordagem naturalista em 
filosofia, defendem posições holistas. Em Holism, Fodor e Lepore 
analisam e criticam as posições holistas defendidas por W. v. Quine, D. 
Davidson, D. Dennett, D. Lewis, N. Block e P. Churchland. É 
importante notar, no entanto, que o objecto da crítica de Fodor e 
Lepore, o holismo semântico, é cuidadosamente distinguido 
nomeadamente do holismo da confirmação. O holismo da confirmação 
('nenhuma hipótese comparece sozinha ao tribunal da experiência' 
(25)) é uma questão para a epistemologia, e não para a semântica, e 
os autores admitem que outros tipos de holismo podem ser 
verdadeiros, mesmo se o holismo semântico não o for. O que é então 
exactamente o holismo semântico que Fodor e Lepore pretendem 
rejeitar? O holismo semântico é uma doutrina acerca das condições 
metafisicamente necessárias para alguma coisa ter significação. Ela 
pode ser formulada negativamente da seguinte forma: propriedades 
como ser um símbolo, ser semanticamente avaliável, não podem ser 
propriedades atómicas, i.e propriedade que podem em princípio ser 
instanciadas por uma única coisa (26). Fodor e Lepore têm 
sensibilidades diferentes quanto ao holismo semântico - rejeição total 
por parte de Fodor, abertura por parte de Lepore - no entanto 
coincidem no facto de ambos pensarem que não estão disponíveis na 
literatura bons argumentos a favor do holismo semântico. 
Evidentemente, as implicações do holismo semântico preocupam 
alguém como Fodor por porem em perigo um certo tipo de realismo 
metafísico na filosofia da ciência, bem como "a probabilidade de as 
ciências intencionais virem a produzir teorias de objectividade e 
fiabilidade paralelas às das ciências físicas e biológicas" (27). Em 
Holism, Fodor e Lepore consideram que nenhum dos autores 
analisados apresenta bons argumentos a favor do holismo semântico. 



Alguns, como Quine, são tomados como holistas semânticos quando o 
seu ponto é outro - Quine é um niilista semântico e um holista de 
confirmação (28). Autores como Davidson, Dennett e Lewis defendem 
que princípios (holísticos) da caridade interpretativa são constitutivos 
da adscrição de conteúdo, propondo para isso (segundo Fodor e 
Lepore) argumentos transcendentais, com premissas epistemológicas 
e metafísicas que Fodor e Lepore não aceitam (29). Sem evocar 
argumentos transcendentais no contexto do problema da adscrição de 
conteúdo mental, mas procurando apenas desenvolver uma teoria 
semântica, são ainda analisados em Holism os casos de N. Block, que 
defende uma semântica do papel inferencial, e Paul Churchland, que 
defende uma semântica de estados de espaço (30). A conclusão final 
de Fodor e Lepore é que em nenhuma destas fontes encontramos bons 
argumentos a favor do holismo semântico e que podemos portanto 
igualmente bem (pelo menos é o que Fodor pensa) defender o 
atomismo conceptual.  

4. Composicionalidade  

Um outro aspecto da obra de Fodor que recentemente assumiu muito 
relevo foram as suas ideias acerca de composicionalidade (31). De 
resto, é facilmente visível que por trás, ao lado, ou sustentando a 
teoria dos conceitos, estão as ideia de Fodor cerca de 
composicionalidade (32) (na entrevista publicada neste número da 
Intelectu, o filósofo Charles Travis afirma mesmo que Fodor precisa do 
atomismo acerca de conceitos por causa da sua teoria da 
composicionalidade) (33). Evidentemente se o ponto de partida for o 
oposto, i.e. se for dada a palavra ao próprio Fodor acerca da relação 
entre a teoria da composicionalidade e a teoria dos conceitos, 
encontraremos uma perspectiva diferente: de acordo com Fodor (e 
Lepore) o que acontece antes é que 'compositionality chooses', i.e., a 
composicionalidade 'escolhe' a teoria dos conceitos. Noutras palavras, 
temos que ter primeiro uma teria da composicionalidade que seja 
satisfatória, e esta depois actuará como filtro, seleccionando entre as 
diversas teorias dos conceitos. De qualquer forma a ligação entre as 
duas questões, conceitos e composicionalidade, é incontornável. Sendo 
uma teoria dos conceitos fundamental na teoria da mente, é fácil ver o 
quanto se joga das discussões em torno de composicionalidade.  

Recordo a definição de 'composicionalidade', tal como os autores a 
introduzem em The Compositionality Papers: a composicionalidade é a 
propriedade que um sistema de representações tem quando (i) contem 
símbolos primitivos e símbolos que são sintáctica e semanticamente 
complexos, (ii) os últimos herdam as suas propriedades dos primeiros. 
Noutras palavras, o objecto de análise é a relação todo/partes, 
considerada não como mereológica mas como sintáctica e analisada 
em termos linguístico-semântico-mentais. Por exemplo, temos a frase 
'John jumps'. Ela é complexa, tem como constituintes os símbolos 
'John' e 'jumps', e o seu significado é herdado dos significados destas 
partes que a compõem (34).  

A composicionalidade é, segundo Fodor e Lepore, a única resposta 
possível ao problema da produtividade e sistematicidade do 
pensamento e da linguagem. De acordo com os autores, trata-se de 
uma propriedade que as línguas naturais possuem e também o 
sistema de representações mentais que - presumivelmente - medeia 
processos mentais tais como a percepção e o pensamento. Que 
argumentos são apresentados a favor desta tese? Basicamente que a 
linguagem e o pensamento são, ambos, (i) produtivos, (ii) 
sistemáticos - é a composicionalidade que subjaz a essas 
propriedades. Para os autores não restam dúvidas quanto a isso - nem 
o conexionismo os abala - embora reconheçam que há muitos 
problemas técnicos a resolver (quanto a vagueza, indexicais, termos 
que não denotam, expressões sensíveis ao contexto, etc). Quanto a 
alguns desses problemas pronunciam-se, outros deixam-nos para 
especialistas, mas pretendem sobretudo usar a composicionalidade 
como teste maior para qualquer pretensão acerca da natureza do 
significado feita por filósofos e cientistas cognitivos quando lidam com 
questões tais como aquisição de conceitos, significado lexical, 
categorização. Isso leva-os de novo nomeadamente à questão dos 
conceitos (a natureza dos conceitos, saber quais conceitos são 



primitivos, quais são complexos) e a reiterar, contra objecções várias, 
o atomismo fodoriano, e a ideia segundo a qual o significado não é 
papel inferencial. Algumas teses que a composicionalidade os conduz a 
defender são, nomeadamente, que os conceitos não podem ser 
protótipos, os significados não podem ser estruturas estatísticas, o 
significado não pode ser o uso, conhecer o significado de uma palavra 
não envolve conhecer os critérios para a aplicação dessa palavra, etc.  

5. Arquitectura da cognição (35). Modularidade. Computacionalismo 
versus conexionismo.  

Com a sua habitual irreverência, Fodor argumenta, em The Modularity 
of Mind (1983) que a investigação em ciência cognitiva acerca de 
linguagem, percepção, etc. está a 'tornar de novo respeitável a 
psicologia das faculdades e a frenologia'. Ou melhor, está a pôr em 
relevo a heterogeneidade do mental, afastando a ideia de uma 
'inteligência general purpose' e fazndo-nos ver uma mente como um 
'feixe' de faculdades distintas, autónomas e independentes entre si. 
Torna-se assim evidente a necessidade de postular tipos diferentes de 
mecanismos psicológicos para se conceber o mental.  

Há quatro propriedades essenciais ligadas à noção de módulo ou 
'faculdade vertical', na terminologia usada por Fodor em Modularity of 
Mind: (1) encapsulamento, (2) impenetrabilidade cognitiva (3) 
especificidade de domínio, e (4) inatismo. O problema é saber se 
entidades mentais as instanciam, quais são e se tudo na mente é 
modular. A resposta de Fodor a esta última questão é negativa. Para 
pensarmos na mente temos que admitir duas coisas: a existência de 
sistemas de análise de input, sistemas esses que são modulares (36), 
e a existência de sistemas centrais de fixação de crenças, sistemas 
esses que são holísticos. De acordo com Fodor, os limites da 
modularidade serão os limites do que vamos entender acerca da 
mente. Nesse aspecto a sua posição é razoavelmente moderada: 
Fodor recusa-se a dar o passo do inatismo / racionalismo para o 
darwinismo psicológico (37).  

Além da modularidade, há um outro debate acerca de arquitectura, na 
ciência cognitiva, no qual Fodor tem sido um interveniente poderoso: 
trata-se do debate entre modelos clássicos e conexionistas (38). O 
foco comum da discussão é a modelização da cognição em dispositivos 
artificiais (39). O que está em causa é saber se para haver 
comportamento inteligente têm que existir, em agentes cognitivos, 
símbolos, sintaxe e transformação governada por regras dos 
elementos discretos, os símbolos (este é o compromisso dos modelos 
clássicos, que por isso podem ser considerado do tipo 'Linguagem do 
Pensamento'), ou se para haver comportamento inteligente e 
representação por parte do agente cognitivo global não tem que haver 
símbolos, sintaxe e transformação governada por regras dos 
elementos discretos, os símbolos. Esta é presunção do lado 
conexionista do debate. Evidentemente, a própria formulação da 
disputa não é inocente - se ouvirmos o próprio Fodor, as coisas 
parecer-nos-ão diferentes (um crítico diria que são formulada de forma 
enviesada): "Em dois artigos recentes, Paul Smolensky (1987, 1988 
(40)) responde a um desafio colocado por Jerry Fodor e Zenon 
Pylyshyn às teorias conexionistas da cognição (Fodor e Pylyshyn 
1988): explicar a existência de relações sistemáticas entre 
capacidades cognitivas sem assumir que os processos cognitivos são 
causalmente sensíveis à estrutura de constituintes das representações 
mentais" (41). Ora, para Fodor e McLaughlin, o desafio implica um 
dilema: se o conexionismo não consegue explicar a sistematicidade, 
não é uma teoria da cognição, se o conexionismo consegue explicar a 
sistematicidade fazendo apelo a processos mentais sensíveis à 
estrutura de constituintes das representações mentais, então é no 
máximo uma arquitectura de implementação para um modelo clássico 
do tipo - Linguagem do Pensamento.  

Vou aqui apenas delinear alguns argumentos, ou convicções, de 
ambos os lados. Repito que quer os modelos clássicos quer os modelos 
conexionistas admitem estados mentais representacionais. No entanto 
apenas os modelos clássicos estão comprometidos com a existência de 
um nível simbólico de representação, e portanto com uma estrutura 



sintáctica e semântica composicional, nesse nível, que sustenta a 
explicação da representação. Esse nível é a Linguagem do Pensamento 
fodoriana, e por isso é essencial para Fodor, o proponente da Hipótese 
da Linguagem do Pensamento, defender os modelos clássicos. Por seu 
lado os modelos conexionistas pretendem 'conseguir' representações, 
ou sistemas que representam, sem esse nível representacional: para 
os conexionistas não há nem que haver Linguagem do Pensamento. 
Fodor argumenta que isso é impossível, que sem Linguagem do 
Pensamento ficamos sem uma teoria da cognição. De qualquer modo, 
a verdade é que a visão computacionalista de Fodor é posta à prova 
pelo conexionismo, e Fodor (com Zenon Pylyshyn, e com Brian 
McLaughlin) tem-se envolvido em debates bem conhecidos, 
nomeadamente contra Paul Smolensky, para defender a necessidade 
de um nível simbólico de que os modelos conexionistas da cognição 
pretendem poder abdicar. Os argumentos de Fodor a favor de modelos 
clássicos e contra o conexionismo sublinham basicamente aquilo que 
as arquitecturas conexionistas não conseguiriam explicar: os sistema 
cognitivo têm funções cognitivas sistemáticas e são capazes de 
inferência - o conexionismo não tem meios para explicar tais 
características da dimensão 'processual' do pensamento.  

Segundo Fodor e Pylyshyn, os modelos clássicos têm as vantagens de: 
(1) 'salvar as atitudes proposicionais' (e portanto a visão da psicologia 
de senso comum da natureza do mental), (2) replicar as duas 
características mais importantes dos nossos processos de raciocínio 
(sintaxe composicional, semântica combinatória). Como os processos 
mentais são processos computacionais precisam de 'correr sobre', ser 
definidos sobre, estas estruturas simbólicas. O conexionismo não é 
capaz de dar conta da natureza inferencial do pensamento.  

Por seu lado os conexionistas defenderão que os modelos clássicos são 
incapazes de dar conta de todos os tipos de cognição, e que os 
modelos conexionistas são melhores a modelizar reconhecimento (de 
padrões visuais, de fala) e processos de decisão. Considerarão a 
representação como emergência de padrões estáveis de activação 
numa rede de componentes simples, sendo que as conexões podem 
ser modificadas. Tudo isto é obviamente muito mais próximo do que 
sabemos sobre o cérebro, e é assim mesmo, de acordo com os 
conexionistas, que deve ser: a sua grande objecção aos modelos 
clássicos do tipo Linguagem do Pensamento é o facto de estes 
projectarem características do pensamento consciente e linguístico 
sobre o cérebro.  

6. Como criticar Fodor?  

Procurei até aqui enunciar os problemas da filosofia da mente segundo 
Fodor, bem como as soluções que ele desenvolve, ao longo da sua 
obra, para esses problemas. Vou agora enumerar e enunciar 
explicitamente, embora de forma sumária, alguns dos pontos sobre os 
quais poderá incidir a crítica à visão defendida por Fodor acerca da 
natureza da mente e da filosofia da mente como disciplina. Isto 
permitirá pôr em evidência pontos de partida para respostas 
alternativas às de Fodor perante questões tais como 'Como deve ser 
uma teoria da mente?' / 'Quais são os problemas da filosofia da 
mente?'.  

Penso que não restam dúvidas de que Fodor oferece respostas 
potentes a várias questões relativas à possibilidade de uma psicologia 
materialista (nomeadamente as questões: o que é a intencionalidade? 
O que é a explicação psicológica? Como podem a linguagem e o 
pensamento ser sistemáticos e produtivos? Como se relacionam a 
linguagem e o pensamento?, etc). Essas respostas são tão potentes 
que frequentemente o argumento a favor delas tem simplesmente a 
forma: e qual seria a alternativa? - Não há teoria alternativa!. Há no 
entanto muitas e boas razões para não aceitar a visão da mente e da 
filosofia da mente como disciplina que nos é dada pela Teoria 
Representacional-Computacional da Mente de Fodor. Identifico em 
seguida algumas delas, deixando desde logo claro que, na literatura, 
elas podem elas ser encontradas por exemplo em autores como D. 
Davidson, D. Dennett, J. Searle ou entre os defensores do 



conexionismo.  

Um primeiro ponto de crítica diz desde logo respeito à visão da 
natureza da intencionalidade defendida por Fodor. Chamemos à 
posição de Fodor representacionismo e à posição dos críticos anti-
representacionismo. Posições anti-representacionistas acerca da 
natureza da intencionalidade são defendidas quer por téoricos da 
interpretação como Davidson e Dennett, quer por filósofos 
wittgensteinianos da linguagem, quer por defensores do conexionismo. 
Fodor afirma basicamente que se a intencionalidade é real, ela tem 
que ser 'outra coisa qualquer'. A defesa do realismo intencional e da 
Hipótese da Linguagem do Pensamento reconduz então a 
intencionalidade de agentes cognitivos tais como seres humanos a 
representações simbólicas internas (42). Será isso justificado? Muitos 
críticos defendem que não, e nas diversas críticas sobressai um ponto 
comum: a ideia segundo a qual representação e significação são 
fenómenos que acontecem ao nível dos agentes, e não ao nível de 
representações simbólicas internas (43). Acontecimentos sub-pessoais 
não podem legitimamente ser considerados como 'representando', 
mesmo se são os veículos da representação. Isto envolve obviamente 
a rejeição da Hipótese da Linguagem do Pensamento, e é verdade que 
deixa os críticos as braços com aquilo que a Linguagem do 
Pensamento pretende conseguir explicar: a sistematicidade e a 
produtividade da linguagem natural e do pensamento. De qualquer 
forma, mesmo que se perca o poder explicativo face ao pensamento 
como articulação composicional e processo, de acordo com posições 
antirepresentacionistas, não é por existirem representações simbólicas 
sub-pessoais que sistemas cognitivos representam e significam; o 
ponto de partida da teoria da mente deve ser outro. De acordo com 
Davidson e Dennett, por exemplo, as referências são o comportamento 
e a interpretação, e não representações internas. A teoria da mente 
envolve atribuição de mentalidade a partir do comportamento 
observado, em função de um princípio normativo de caridade. Trata-se 
de interpretar o comportamento de agentes tomados globalmente, não 
de encontrar a contraparte sub-pessoal individuada das crenças e 
desejos usadas na psicologia de senso comum para prever e explicar o 
comportamento de agentes. A atribuição de crenças-desejos, em 
função de princípios de racionalidade, é holística, e para ambos, 
Davidson e Dennett, a racionalidade 'vem antes' da intencionalidade. 
Fodor, evidentemente, considera que pode explicar a racionalidade dos 
agentes a partir de representações reais estruturadas ocorrendo no 
interior destes. Como é fácil ver, o que está aqui em questão é tabém 
(grosseiramente formulada): a teoria da mente começa 'fora' (com o 
agente global que representa) ou dentro (com representações)? Fodor 
pensa que começa dentro, com representações simbólicas, autores 
como Dennett e Davidson pensam que começa fora, com os 
fenómenos 'representar' e 'significar' reportados a agentes globais.  

É preciso notar que não temos que identificar o anti-
representacionismo com uma teoria da forma como agentes humanos 
se interpretam uns aos outros por meio da atribuição estratégica de 
estados mentais: trata-se de algo que vai mais fundo, de uma visão 
acerca da natureza e estatuto da representação no mundo, de acordo 
com a qual é apenas ao nível das interfaces sujeito / objecto que as 
ontologias são definidas (isto mesmo que de possa simultaneamente 
defender que o mundo é, metafisicamente, um só).  

A questão da linguagem é também obviamente importante aqui. Em 
princípio, Fodor tem uma posição definida acerca da relação entre 
línguas naturais e linguagem do pensamento: pensamos em 
mentalese, mesmo se introspectivamente nos parece que pensamos 
numa língua natural, como o português ou o inglês. A língua natural 
que falamos apenas comunica o que é articulado e pensado em 
mentalese. De qualquer forma, mesmo se a posição de Fodor acerca 
deste assunto tem nuances subtis, ela baseia-se na possibilidade de 
falar de representações simbólicas internas como 'linguagem'. Ora, 
resta saber se podemos chamar 'linguagem' ao que quer que seja ao 
nível sub-pessoal; se consideramos a atribuição de significação 
essencial áquilo que entendemos por 'linguagem', e se a atribuição de 
significação nas línguas naturais que falamos passa pela comunicação 
e intersubjectividade dos falantes (44), temos boas razões para nos 
recusarmos a considerar os fenómenos pessoais envolvidos no 



comportamento linguístico como constituindo já 'linguagem'.  

Um segundo ponto de crítica diz respeito a ontologia e metafisica. 
Vimos quais eram as posições ontológicas e metafísicas de Fodor. 
Procuremos ver em que posição fica o crítico que se recusa a aceitá-
las. Críticos antirepresentacionistas não podem, como é óbvio, 
partilhar as posições de Fodor relativamente à explicação psicológica, 
estatuto da folk-psychology, causação mental e problema mente-
corpo. Desde logo, a ideia de explicação psicológica parece ter que ser 
substituída por descrições mentalistas e o tipo de anti-reducionismo 
defendido por Fodor quanto ao problema mente-corpo fica vedado 
(uma vez que se baseia no realismo intencional, fica vedado a quem 
não partilhar desse realismo intencional). Mas o anti-reducionismo de 
Fodor não é a única alternativa possível para um anti-reducionista. 
Outras formas de definir uma posição anti-reducionista acerca do 
mental não passam pelo compromisso com um nível intrinsecamente 
representacional da realidade: é o caso, por exemplo, do Monismo 
Anómalo defendido por Davidson. O monismo anómalo de Davidson - 
e isto é importante para o cruzamento do problema ontológico com o 
problema da explicação - é acompanhado pela declaração de não 
existência de leis psico-físicas. Uma alternativa de sinal inverso é 
deixar pura e simplesmente cair o anti-reducionismo e desenvolver 
uma posição declaradamente reducionista acerca do mental, 
aproveitando para 'salvar' a causação mental dos riscos de 
epifenomenismo (é o que faz por exemplo Jaegwon Kim (45)).  

Um terceiro ponto de crítica relaciona-se com a consciência. A 
panorâmica da obra de Fodor mostrou-nos que a consciência não é um 
dos problemas aí tratados. Essa é uma posição bastante heterodoxa 
para um filósofo da mente: são muitos os filósofos da mente para 
quem a consciência é A questão central da filosofia da mente. Não é 
certamente o que pensa Fodor, que chega a afirmar "Eu tento nunca 
pensar na consciência. Ou sequer escrever sobre isso"(46). Do ponto 
de vista de alguém como por exemplo John Searle (para quem a 
consciência é a essência da mente, e só podemos legitimamente 
chamar mental ao que foi / é consciente (47)) Fodor, com todos os 
problemas que define e trata, está a passar ao lado dos verdadeiros 
problemas da mente. O seu erro principal é admitir à partida um nível 
intrinsecamente representacional 'entre' cérebro e consciência, um 
nível de símbolos sintacticamente articulados e transformáveis 
segundo regras. Mesmo que não partilhando a radicalidade cartesiana 
de John Searle, começar a teoria da mente pela consciência é um 
movimento anti-fodoriano defendido por um grande número de 
filósofos da mente (48).  

Um quarto ponto de crítica são as posições acerca de arquitectura 
cognitiva e composicionalidade. As discussões não estão fechadas, 
para muitas pessoas foram até vencidas pelo 'outro lado', o que 
ninguém nega é que estas são questões com uma forte componente 
de investigação empírica, e que portanto 'esperar para ver' é 
fundamental. Apenas duas observações: para muitos, Fodor não 
venceu a sua batalha a favor do computacionalismo clássico e contra o 
conexionismo. Ora se Fodor não tem razão, o problema torna-se saber 
como pode haver representação e comportamento inteligente sem que 
existam representações simbólicas internas sintacticamente 
articuladas no interior de um sistema, e como é possível que os 
fenómenos de sistematicidade e produtividade salientados por Fodor 
podem ainda assim ocorrer. Relativamente à questão da 
modularidade, o 'isolamento' proposto por Fodor entre sistemas de 
input e sistema central de fixação de crenças não é sequer a mais 
radical defesa da modularidade em campo: são vários os autores que 
defendem que a modularidade vai mais fundo do que Fodor pensa 
(49). Fodor, no entanto, como é sabido, considera, em geral, o 
darwinismo psicológico ligado a esta versão extrema de modularidade 
'uma espécie de teoria da conspiração' (50).  

Observações finais  

Uma primeira constatação inesperada dada a hipótese de partida do 
Projecto RBD2 de acordo com a qual seria a pedra de toque das 
investigações filosóficas acerca do mental, por contraste com a ciência 



cognitiva, visar aqueles aspectos da subjectividade que têm a ver com 
a fenomenalidade, é o facto de a obra de Fodor passar ao lado da 
questão da consciência. Ainda assim, e mesmo se algumas pessoas 
pensam que o que Fodor faz é mais propriamente ciência cognitiva do 
que filosofia, não há como negar que Fodor mostra claramente de que 
forma a investigação em ciência cognitiva desafia teorias semânticas, 
epistemológicas e metafísicas por parte da filosofia. Essas questões, 
identificadas e tratadas por Fodor, são essenciais na agenda filosófica 
da ciência cognitiva. Se as respostas que estamos preparados para 
aceitar não forem as de Fodor, terão que ser alternativas com poder 
idêntico. Quanto à acusação segundo a qual aquilo que Fodor faz é 
mais propriamente ciência cognitiva do que filosofia, vale a pena ouvir 
o próprio. De tal forma a ciência cognitiva é 'filosofia redescoberta', 
retomando as suas palavras, que pode trazer mesmo o filósofo mais 
vocacionado para questões empíricas, como era de alguma forma 
Fodor no início da sua carreira, para os extremos mais abstractos das 
disciplinas filosóficas. Hoje Fodor não tem nenhuns problemas em 
dizer que está interessado em metafísica, sobretudo em metafísica e 
que não tem muito tempo para detalhes de laboratório (51).  
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Notas:  

(1) Enquadramento: Este trabalho enquadra-se no Projecto de 
Investigação Rationality, Belief Desire II - from cognitive science to 
philosophy (POCI/FIL/55555/2004). Um dos objectivos centrais do 
Projecto é compreender a diferença entre as abordagens filosóficas da 
natureza da mente e da racionalidade e as abordagens características 
da ciência cognitiva. Assumindo que existe um objecto de investigação 
comum à filosofia e à ciência cognitiva (a mente, a sua natureza e 
processos), assumindo que ambas as abordagens são legítimas e que 
não se excluem uma à outra, a nossa hipótese é que a diferença entre 
a filosofia e a ciência cognitiva se relaciona com o lugar concedido à 
perspectiva de primeira pessoa e ao entendimento naquilo que se 
entende por 'teoria da mente'. Assim sendo, nas investigações 
filosóficas aspectos do mental tais como a fenomenalidade e a 
normatividade assumem, em princípio, especial relevância. Esse 
direccionamento relaciona-se em última análise com a importância da 
consciência no que entendemos por mente e pensamento, e pode ser 
defendido independentemente da ideia segundo a qual investigações 
filosóficas seriam exclusivamente aprioristas (nós pensamos que as 
investigações filosóficas não devem limitar-se a uma metodologia 
apriorista, devendo levar em consideração ingredientes empíricos). 
Estes são no entanto assuntos gerais, de fundo, e o projecto RBD2 
tem um foco mais específico: continuamos a ter a racionalidade como 
foco da nossa abordagem da teoria da mente e a manter, como no 
Projecto anterior (RBD1), que uma teoria da racionalidade envolve (i) 
uma descrição ou caracterização dos factores em jogo nas ocasiões em 
que agentes passam de determinadas crenças para outras crenças, 
adicionam ou eliminam crenças do seu corpo de crenças, ou optam, a 
partir de um conjunto de crenças e desejos, por um curso de acção 
por entre várias alternativas, (ii) um conjunto de hipóteses acerca da 
forma como decidimos entre critérios de correcção quando falamos da 
justificação ou racionalidade de crenças e acções, (iii) um conjunto de 



hipóteses acerca das razões por que queremos saber (se de facto 
queremos) se as nossas crenças são verdadeiras e os nossos 
raciocínios e acções racionais. Continuamos também a nossa 
investigação acerca do que queremos dizer quando falamos de 
'agentes', 'crenças', 'desejos', 'acção', 'intenção' uma vez que tais 
termos, maugrado serem constantemente utilizados nas investigações 
sobre a natureza do mental e da racionalidade, não têm desde logo 
um significado claro. Alguns dos nossos objectos de interesse actuais 
são: a racionalidade na acção, as teorias da mente (theories of mind, 
mindreading), as teorias das emoções e o problema do auto-
conhecimento. Partimos do princípio de que, de uma forma ou outra, 
todos esses factores estão envolvidos na compreensão da natureza da 
racionalidade, e na possibilidade e legitimidade das descrições 
mentalistas do comportamento de agentes. O comportamento 
instrumentalmente racional de agentes é o ponto de referência daquilo 
que se entende por racionalidade, e o denominador comum nas 
discussões do Projecto. No entanto o comportamento de agentes só 
pode ser assim entendido através de descrições mentalistas. 
Compreender o estatuto das descrições mentalistas é por isso um 
propósito central da filosofia da mente e também deste Projecto. Os 
objectivos até aqui enunciados conduziram-nos naturalmente a 
constatar a que filosofia da mente é entendida de formas diferentes 
pelos filósofos da mente contemporâneos, e consequentemente a 
procurar mapear controvérsias que a própria concepção de filosofia da 
mente como disciplina filosófica gera. É neste contexto que a obra de 
Fodor, que temos vindo a analisar e discutir no âmbito do MLAG (Mind, 
Language and Action Group, do Gabinete de Filosofia Moderna e 
Contemporânea da Unidade I&D 502 FCT, 
http://web.letras.up.pt/smiguens/mlag/index.html) nos parece 
central. O presente artigo pretende constituir um guia para essa obra. 
A análise do pensamento de Fodor tem vindo a ser feita em paralelo 
com as análises das obras de Daniel Dennett e de Donald Davidson - 
explicitar as teorias da mente e da linguagem destes três autores e 
compreender a forma como essas teorias posicionam a filosofia 
relativamente à ciência cognitiva é outro dos objectivos do Projecto.  

(2) Parte do material deste artigo é retomado de MIGUENS 2002 bem 
como de material de ensino (Seminário de Pós-Graduação em Filosofia 
da Mente, Curso Integrado de Estudos Pós-Graduados em Filosofia, 
FLUP).  

(3) Para um 'auto-retrato' teórico, cf. FODOR 1994. Para estudos 
gerais sobre a obra de Fodor, cf. BLANCO 1997, CAIN 2002 e PRETI & 
VELARDE-MAYOL 2001.  

(4) Penso que o problema da causação mental, que para muita gente 
está no centro das preocupações da filosofia da mente, fica recoberto 
por 1 e 2. Fodor diz muito claramente por que é que a causação 
mental é importante: "se não é literalmente verdadeiro que o meu 
querer é causalmente responsável pelo meu ir-buscar (reaching), e o 
meu sentir-comichão causalmente responsável pelo meu coçar, e o 
meu acreditar causalmente responsável pelo meu dizer (…) se nada 
disto é literalmente verdadeiro, então praticamente tudo o que eu 
acredito acerca do que quer que seja é falso e é o fim do mundo" 
(FODOR 1990: 156). De forma um pouco menos dramática podemos 
dizer que é bastante importante para nós termos uma teoria da mente 
que nos permita pensar em nós próprios agentes e como capazes de 
conhecimento. Ter uma teoria da mente que não dê lugar à causação 
mental, e que portanto não permite nada disto, conduz-nos ao 
epifenomenismo.  

(5) A Produtividade é a propriedade que um sistema de 
representações possui de gerar um número infinito de símbolos 
sintáctica e semanticamente distintos. A Sistematicidade é a 
propriedade que um sistema de representações possui quando contém 
famílias de expressões distintas mas sintáctica e semanticamente 
relacionadas, tais como 'João ama Maria', 'Maria ama João', 'João ama 
Maria?', 'Maria ama João?'. Fodor expôs assim a sistematicidade: "as 
capacidades cognitivas vêm em grupos (clumps) (…) não encontramos 
organismos que sejam capazes de aprender a preferir o triângulo 
verde ao quadrado vermelho mas não possam apreender a preferir o 



triângulo vermelho ao quadrado verde. Não encontramos organismos 
que possam pensar o pensamento que o John ama a rapariga mas não 
o pensamento que a rapariga ama o John. Não encontramos 
organismos que possam inferir P de P&Q&R mas não sejam capazes de 
inferir P de P&Q." (FODOR 1998: 92).  

(6) A Composicionalidade é a propriedade que um sistema de 
representações tem quando (i) contém símbolos primitivos e símbolos 
que são sintáctica e semanticamente complexos, (ii) os últimos 
herdam as suas propriedades dos primeiros. Fodor defende que todos 
os sistema de representações com os quais filósofos e cientistas 
cognitivos lidam profissionalmente são mais ou menos composicionais. 
No entanto ele insiste sempre no seguinte: a composicionalidade é 
uma solução para o problema colocado pela produtividade e pela 
sistematicidade, não se identifica com estas. Nós verificamos que 
sistemas de representações possuem as propriedades da produtividade 
e sistematicidade e procuramos explicar como será isso possível. A 
composicionalidade entra aí, com a proposta de que o conteúdo dos 
pensamentos (símbolos complexos) é determinado de forma uniforme 
pelo conteúdo dos conceitos independentes do contexto que os 
compõem (símbolos simples que são os seus constituintes).  

(7) A Modularidade é a visão da mente segundo a qual esta não é um 
sistema de processamento único e homogéneo, general-purpose, 
antes é constituída por módulos, i.e. sub-sistemas de domínio 
específico, informacionalmente isolados e encapsulados. A 
modularidade que caracteriza os sistemas periféricos de input, 
contrasta com o sistema central, a 'parte da mente' responsável pela 
fixação de crenças e pela realização de inferências, cujos processos 
são - de acordo com Fodor - globais e holísticos. Vale a pena sublinhar 
que fora da filosofia Fodor é conhecido sobretudo como proponente da 
modularidade (cf. FODOR 1983).  

(8) FODOR1995.  

(9) Os filósofos para quem a Inteligência Artificial é essencial à ciência 
cognitiva são, evidentemente, filósofos para quem o possível é tão ou 
mais relevante do que o real / actual quando se trata de pensar na 
natureza do mental e da cognição.  

(10) Esta tem sido outra das tarefas do Projecto Rationality Belief 
Desire II - from cognitive science to philosophy. Alguns dos autores 
que nos têm guiado são: Tim Crane (cf. por exemplo o óptimo manual 
de filosofia da mente que é CRANE 2001, Elements of Mind - an 
introduction to the philosophy of mind), Naomi Eilan, Charles Travis 
(cf. Entrevista neste número da Intelectu) e J. McDowell. Um 
precedente na prossecução desta tarefa de explicitar uma postura 
crítica face à forma como Fodor concebe a filosofia da mente tomando 
Fodor como referência daquilo que se entende por 'filosofia da mente' 
é o meu livro sobre o pensamento de Dennett (MIGUENS 2002).  

(11) Devido ao holismo, ao anti-naturalismo, à animosidade face à 
ideia de explicação, à animosidade face ao realismo intencional, à sua 
teoria dos conceitos, etc., Wittgenstein é, aos olhos de Fodor, o 
expoente de quase todos os pecados filosóficos possíveis.  

(12) É certo que esta pode ser também uma razão para rejeitar o 
wittgensteinianismo em filosofia da mente, nomeadamente se se 
considerar que a concepção expressivista do último Wittgenstein não é 
suficiente para o desenvolvimento de uma epistemologia da mente 
baseada na linguagem (cf. MIGUENS 2005, O Problema do Auto-
Conhecimento, neste número da Intelectu).  

(13) Cf. por exemplo FODOR 1998.  

(14) A partir do funcionalismo de Putnam é possível conceber a não 
identificação do nível representacional-computacional a que devemos 
chamar mental com a sua realização física (nomeadamente neuronal), 



e portanto uma visão fisicalista mas não reducionista.  

(15) Fodor chegou a ser conhecido como 'o filósofo de Chomsky'.  

(16) Convém não esquecer que Fodor fez ele próprio, directamente, 
trabalho de investigação acerca dos processos psicológicos subjacentes 
à linguagem (cf. a sua colaboração com J. Katz nos anos 60).  

(17) O diferendo entre Fodor e Wittgenstein diz obviamente respeito à 
diferença entre 'interior' e 'privado' quando se considera a 
'corporeidade' ou fisicalidade do pensamento.  

(18) Leis são generalizações verdadeiras que suportam contrafactuais 
e são confirmadas pelas suas instâncias.  

(19) Cf. um quadro esquemático desta relação em FODOR 1975:20. 
Fodor retoma a questão em Special Sciences: Still Autonomous After 
All These Years (Fodor 1998, Capítulo 2 - o texto é uma crítica a J. 
Kim).  

(20) Pode-se no entanto dizer um mínimo: o fisicalismo é uma 
doutrina metafísica de acordo com a qual uma autoridade especial 
relativamente à natureza última da realidade deve ser concedida à 
física. Podemos entender isto em termos epistemológicos (relativos 
àquilo em que devemos acreditar) e ontológico (relativos àquilo que 
há). No âmago do fisicalismo está a cobertura total (full coverage): a 
física pretende dar uma teoria de tudo o que tem posição espaço-
temporal. É a isto que se chama a Generalidade da Física (que é um 
princípio monista, mas não é ainda o fisicalismo). Para termos o 
fisicalismo temos que adicionar 'e a história física é toda a história'. 
Esta é uma doutrina acerca de causação chamada a completude da 
física (não no sentido em que a ciência física estaria já completa, ou 
no sentido em que teríamos determinismo, mas no sentido - e aqui 
adopto as formulações de Tim Crane -em que "All God has to do….to 
get all objects in the universe is to set up physical laws and initial 
conditions" (CRANE 2001: 46)).  

(21) DRETSKE 1981.  

(22) FODOR 1998: 22.  

(23) FODOR 1998: 8.  

(24) Em Concepts Fodor faz notar que centrar a discussão acerca de 
conceitos em conceitos de géneros naturais (natural kinds) não serve 
senão para a obscurecer: conceitos de géneros naturais são tardios no 
desenvolvimento conceptual humano, têm que emergir do 
funcionamento descrito relativo a conceitos que ligam os sistemas a 
propriedades que são dependentes da mente e importantes para o 
sistema.  

(25) Parafraseio aqui Quine.  

(26) FODOR & LEPORE 1992: 1.  

(27) FODOR & LEPORE 1992: 16.  

(28) FODOR & LEPORE 1992, Capítulo 2.  

(29) FODOR & LEPORE 1992, Capítulos 3, 4, 5.  

(30) Cf. FONSECA 2005, De uma semântica conceptual para uma 
neurosemântica: apresentação e discussão crítica da contenda Fodor & 
Lepore versus P. Churchland a propósito da noção de similaridade de 



significado  

(31) Cf. FODOR & LEPORE 2003.  

(32) Cf. FONSECA 2005.  

(33) MIGUENS 2005 a.  

(34) Exemplo dos autores (cf. FODOR & LEPORE 2002: 1).  

(35) Por arquitectura da cognição vou entender aqui estrutura e 
organização de recursos num agente cognitivo. Considerarei por isso 
as duas questões da modularidade e do classicismo versus 
conexionismo como debates em torno da estrutura da cognição.  

(36) Fodor distingue sistemas de input de transdutores sensoriais: os 
transdutores têm a função de fornecer informação ambiente aos 
sistemas de input, os sistemas de input têm a função de representar a 
informação para os processadores centrais.  

(37) Para as críticas de Fodor ao darwinismo psicológico, cf. FODOR 
1998: 161-214.  

(38) Cf. Nomeadamente FODOR & PYLYSHYN 1998, FODOR & 
McLAUGHLIN 1990.  

(39) Para um bom guia da disputa, cf. GÓIS 2000.  

(40) SMOLENSKY 1987, SMOLENSKY 1988.  

(41) FODOR & McLAUGHLIN : 91.  

(42) Cf. Charles Travis, na entrevista publicada neste número da 
Intelectu (MIGUENS 2005a): "CT - Vou ser directo: o que está em 
causa aqui são discussões muito básicas acerca do que queremos dizer 
com 'representar' e 'significar'. Vamos então pensar no que queremos 
dizer com 'representar' e 'significar'. Quero fazer isto porque parece-
me que, basicamente, com a sua visão das representações, Fodor 
nunca obteria intencionalidade. A verdade é que ele quer defender - 
ele está sempre a dizer isto - que a intencionalidade, se é real, tem 
que ser outra coisa qualquer. (Um aparte: tenho ainda, quanto à 
Linguagem do Pensamento, outro problema, como é óbvio. É que 
simplesmente há algo de errado com a forma de Fodor falar: a 
Hipótese da Linguagem do Pensamento não é ciência empírica e Fodor 
não diz isso!). Mas o meu problema central é saber como é que 
poderia sequer haver intencionalidade num pensador nestas 
condições. Vamos pensar em 'significar': to mean em inglês significa 
muitas coisas. Podemos comparar o inglês, para fazer ressaltar 
diferenças, com algumas outras línguas à mão: em alemão temos 
bedeuten, heissen, meinen, em francês signifier, vouloir dire. Alguns 
destes significados de significar aplicam-se a pensadores, outros a 
sinais. (…) de acordo com Fodor o espécime (token) de vaca é causado 
por vacas que ocorrem por aí e passa a significar VACA. Esse é núcleo 
da história de Fodor. Olha, vamos imaginar que eu olho para dentro da 
tua cabeça e vejo um espécime do símbolo vaca a ser instanciado. Eu 
posso dizer 'isso significa….', não posso dizer 'isso quer-dizer….'. Na 
minha opinião, o máximo que podemos dizer aí é que há indicação, e 
eu não consigo imaginar como é que apenas a partir daqui a 
intencionalidade poderia sequer entrar em cena. (…) O tipo de 
significado que Fodor quer ter tem que ser truth-evaluable, certo? Se 
as representações vão ser objecto de crenças tem que ser assim. Mas 
no que ele está a propor eu só vejo indicação. Podemos descrever as 
coisas em termos de contrafactuais, mas não vejo como é que alguma 
coisa avaliável em termos de verdade e falsidade pode vir a sair daí. 
Devo dizer que acerca deste assunto eu estou totalmente do lado de 
McDowell e Wittgenstein: ao contrário do que pensa Fodor, eu penso 
que a intencionalidade não é qualquer coisa de outro, qualquer outra 



coisa. Não se trata de adequação (fitting) de conceitos, mas da forma 
como estamos preparados para usar palavras. Aliás, é óbvio também 
que, no que diz respeito à natureza de conceitos, eu estou do lado de 
Wittgenstein e não do lado de Fodor. Podemos, de resto, olhar para as 
coisas da seguinte maneira: porque é que Fodor precisa do atomismo 
da sua teoria dos conceitos? Porque ele pensa que se não tivermos 
atomismo, a história da composicionalidade não funciona. Ele quer 
semântica fixa, e o problema com o holismo é que de acordo com o 
holismo as coisas do significado mudam gradualmente (CT aponta 
para uma toalha em cima de uma mesa e diz: 'Eu digo 'vermelho', dou 
significado, e depois digo 'esquece!', já não quero-dizer (mean) isso, 
agora quero-dizer aquilo'). Bom, teríamos aí um evento discreto de 
significar - mas não me parece que as coisas sejam assim. Um holista 
dirá que isto tem um papel inferencial, e papeis inferenciais podem 
mudar lentamente".  

(43) É nisso que consiste aquilo a que estou a chamar anti-
representacionismo.  

(44) Cf. a teoria do entendimento linguístico defendida por Barry 
Smith, em MIGUENS 2005b, O problema do auto-conhecimento, neste 
mesmo número da Intelectu.  

(45) KIM 1998.  

(46) FODOR 1998: 173.  

(47) É o que Searle chama 'Princípio da Conexão'.  

(48) MIGUENS 2003: 267-278.  

(49) SAMUELS, STICH e TREMOULET 2003. 

(50) "Psychological darwinism is a kind of conspiracy theory; that is, it 
explains behavior by imputing na interest (viz., one in the proliferation 
of the genome) that the agent of the behaviour does not acknowledge. 
When literal conspiracies are alleged, duplicity is in general part of the 
charge (…) But in this kind of conspiracy theories that psychologists 
like best, the motive is supposed to be innaceessible even to the 
agent, who is thus perfectly sincer in denying the imputation" (FODOR 
1998: 211). A afirmação faz parte de uma recensão ao livro de Steven 
Pinker, How the Mind Works.  

(51) Comentário de Fodor, dando uma aula (Rutgers University, 
Outono de 2003).  

   

   

 

 

 
 

 
 
 


