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ABSTMCT: In this paper I shall discuss the way the nature of rationality is conceived in 
the context of philosophy of mind. I assume - and do not try to argue for it here - that no 
theory of mind will he possible without an attrihution of rationality to physical systems. 
Still, there are problems involved in the use of a riorrnative notion such as that of rationality 
if what one intends to do is a scientific study of mind and cognition, as it is supposed to be 
the case in cogrtitive scierice. Thus, in order to understand the status of rationality 
assumptions in the theory of mind, I start from Davidson's and Dennett's views and then I 
draw on Cherniak's theory of minimal rationality to justify my endorsement of Dennett's 
position. 
KEY WORDS: rationality, normativity, philosophy of mind, cognitive science. 

Introdução. 
Vou falar de concepções de racionalidade propostas e discutidas na 

filosofia da mente. Na medida em que a filosofia da mente pretende ser 
meta-teoria da ciência cognitiva, cabe-lhe esclarecer as práticas desta. Em 
particular e no caso que aqui me interessa, cabe à filosofia da mente 
procurar esclarecer a legitimidade do uso de uma noção normativa como a 
noção de racionalidade no âmbito de investigações da mente e da cognição 
que pretendem ser científicas. Para procurar definir uma posição 
relativamente ao problema mencionado, parto das formas diferentes como 
D. Davidson e D. Dennett concebem o estatuto das atribuições de 
racionalidade na teoria da mente e depois utilizo algumas ideias de C. 
Chemiak (acerca de 'racionalidade mínima') para explorar e defender a 
posição de Dennett, que é menos idealizante do que a de Davidson. Naquilo 
que se segue procurarei assim, entre outras coisas, resumir o caminho de 
Davidson, dizer onde ele conduz, e depois seguir o caminho de Dennett, 
servindo-me de Chemiak, já que este último encara a imperfeição da 
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racionalidade que Dennett apenas admite e procura extrair as consequências 
filosóficas dessa imperfeição. 

1. Agentes racionais 
Queria começar com o seguinte caso, criado pelo filósofo da mente 

D. Dennett num texto de Brainstorrns chamado Braiiz Writing and Mind 
Readiizg @ennett 1981 a). Consideremos Tom, uma pessoa em cujo corpo 
de crenças, no qual existia já a crença 'Sou filho único' é artificialmente 
introduzida uma crença isolada, a crença 'Tenho um irmão em Cleveland'. 
Será que Tom, ao dar por si disposto a declarar 'Tenho um irmão em 
Cleveland' e também 'Sou filho único' faria imediatamente os ajustamentos 
convenientes no seu corpo de crenças? E se o fizesse, fá-10-ia em função de 
quê? De um princípio geral de consistência que governa o corpo das crenças 
de cada um de nós tanto quanto somos sujeitos de uma vida mental 
racional? Será que esta é uma descrição realista da nossa vida mental? Não 
será pelo contrário que todos temos crenças inconsistentes e vivemos 
perfeitamente com isso? 

A ideia de Dennett quanto ao caso de Tom - num movimento 
semelhante ao que faz quando, noutros pontos da sua teoria da mente, 
declara as ideias de zonzbie e de qualia inconcebíveis (Dennett 1988a, 
Dennett 1998c) - é antes de mais que este é impossível por princípio, em 
virtude daquilo que queremos dizer quando usamos a noção de crença em 
teoria da mente'. O ponto de Dennett é que a noção de crença não é uma 
noção tal que possa ser utilizada com sentido de fonna iizdividuada. Ela tem 
o seu lugar próprio apenas no quadro de uma descrição holista de sistemas 
,fisicos que se coifzportanz de determinada maneira, nomeadamente de uma 
forma ta1 que justificam uma atribuição global de rucioizalidade. Tais 

De facto, de uma forma que costuma ser considerada exasperante ou irritante pelos seus 
críticos, a posição de Dennett perante problemas relativos a qiialia e zowibies é a dissolução 
e não algum tipo de argumento. No caso dos zoriibies, estes são considerados inconcebíveis: 
é impossível conceber a diferença entre um zoriibie e o seu duplo consciente sem pressupor 
a epifenomenalidade da consciência, algo que Dennett recusa (cf. DENNETT 1998, The 
U~iiniagiried Preposterousiless of Zoriibies). De resto, é neste contexto que deve ser 
entendida a afirmação emblemática da teoria dennettiana da consciência de acordo com a 
qual ou os zoiribies não existem ou somos todos zo~~ ib ic s  (cf. DENNETT 1991: 406). No 
caso dos qrialia (Cf. DENNETT 1988, Qirinirrg Qualia), estes são eliminados (o sentido 
dennettiano de eliminação dos qualia é a apenas a recusa da existência de 'propriedades 
intrínsecas, inefáveis, privadas, imediata e incorrigivelmente conhecidas da maneira como 
as coisas nos aparecem' e não a negação da consciência). 
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sistemas são por isso considerados como agentes. 'Agente' é assim um 
qualificativo global, aplicado a um dado sistema físico em virtude do seu 
comportamento no murldo, ao qual de um ponto de vista intencional 
podemos chamar acção. A teoria da mente tem como objecto estes agentes. 
E, embora não seja esse o ponto de Dennett com o caso de Tom, ele 
admitiria que a ocorrêt~cia de uma inconsistência pontual (como a do 
exemplo de Tom) numa situação em que a interpretação holista do 
comportamento de sistemas 'abre' a teoria da mente não seria suficiente 
para 'desqualificar' Tom como agente. 

A situação em que a interpretação do comportamento de sistemas 
mediante uma atribuição de racionalidade 'inaugura' a teoria da mente é 
uma situação quineana e é dela que partem autores como Davidson e 
Dennett. Para ambos, Davidson e Dennett, uma imputação ou atribuição 
global de racionalidade é coizdição da teoria da mente: não há mental sem 
racionalidade. Não se trata aqui de uma observação empírica mas de um 
'princípio a priori de interpretação' (Blackburn 1998). 

Queria chamar a atenção para uma especificidade deste tipo de 
posição, que coloca a racionalidade como princípio a priori de interpretação 
e como chave da teoria da mente: o seu ponto de referência para a 
caracterização de algo como racional são movimentos interpretados, a acção 
considerada de forma holista, a adaptação, a apropriação, e portanto algo de 
análogo à perspectiva a partir de fora que um biólogo evolucionista tem de 
um organismo, por oposição a características tais como o fechamento 
dedutivo do conjunto das crenças do agente?, a consistência do sistema das 
crenças ou a crença em todas as crenças implicadas pelas crenças que se tem 
(estas seriam perspectivas a partir de dentro sobre a vida mental de um 
agente, que por exemplo um epistemólogo ou um lógico poderiam assumir). 
A racionalidade de que falam teóricos da interrpetação como Davidson e 
Dennett não se identifica tão pouco com algo como computação de 
representações (esta seria uma caracterização possível, também interna mas 
agora sub-pessoal, de racionalidade, que podemos associar por exemplo ao 
realismo intencional de Fodor). 

O princípio a priori de interpretação envolve um laço entre a normal 
atribuição de crenças e a racionalidade comportamentalmente avaliada de 

Esta é a idealização de  racionalidade adoptada na lógica epistémica clássica (cf. J. 
Hintikka, K~loivledge and Belief), de acordo com a qual um agente A acredita, ou infere ou 
pode inferir, todas e apenas as consequências das suas crenças. 
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um sistema. De tal modo isto é assim que em casos de óbvia inapropriação, 
o teórico da mente deve admitir que a adscrição de conteúdos mentais se 
toma difícil ou impossível. Dou um exemplo de Dennett (Dennett 1969: 77): 
temos Fido, um cão que não foi alimentado todo o dia e que, quando lhe é 
dado um bife, junta um monte de palha, põe lá o bife e senta-se em cima 
dele. O ponto de Dennett é que mesmo que tivessemos uma grande 
quantidade de dados acerca dos estados neuronais de Fido, uma vez que ele 
não se comporta 'apropriadamente', não teríamos forma de atribuir 
conteúdo a esses estados. Não é possível atribuir-lhe a crença 'isto é 
comida' nem tão pouco crenças alternativas que poderiam ser 'eu sou uma 
galinha e isto é um ovo', 'Se fingir que sou uma galinha amanhã dão-me o 
dobro do bife' ou 'vale a pena morrer de fome para dar cabo da cabeça aos 
psicólogos'. Crenças especzjScas na vida mental de agentes são, em 
condições normais, atribuídas mediante a ancoragem da 'mentalidade' numa 
racio~zalidade conzportamental global do sistema. 

Como afiimei, a forma quineana de ligar comportamento e mente, 
racionalidade e intencionalidade, é comum a Davidson e a Dennett. É por 
isso que as suas teorias da mente são teorias da interpretação. Vou 
pressupor, no que se segue, que a racionalidade é indispensável à prática da 
teoria da mente ou da psicologia em geral, ou, como afirma Chemiak, que 
«A lei mais básica da psicologia é um constrangimento de racionalidade 
sobre as crenças desejos e acções. Se não há racionalidade, não há agente9 
Nem, acrescente-se, teoria da mente. No entanto, subscrever a lei básica da 
psicologia de que fala Cheiniak rzão significa que saibamos desde logo que 
racioizalidade é essa. 

O que me interessa aqui sublinhar, e foi por isso que escolhi 
Davidson e Dennett como ponto de partida, é que apenas um dos dbis, 
especificamente Davidson, considera que é possível, num segundo 
momento, i.e. após admitir que uma suposição de racionalidade é condição 
da teoria da mente, de alguma forma propor uma teoria da verdadeira 
natureza dessa racionalidade, nomeadamente fazendo apelo a uma teoria 
formal, a teoria da decisão (Davidson 1980). Davidson faz assim uma 
proposta quanto à natureza da racionalidade, quanto àquilo que constitui 
verdadeira racionalidade. Além disso, restringe esta aos humanos 
(Davidson 1982). 

Cherniak 1986: 3 
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Racionalidade é, para Davidson, algo distinto de inteligência ou 
cognição, no sentido em que a ideia de criatura racional supõe atitudes 
proposicionais, tais como 'crenças, desejos, intenções e vergonha' e 
portanto exclui, utilizando os exemplos de Davidson, bebés com uma 
semana ou cobras. O problema é, obviamente, saber como se sabe que uma 
criatura tem essas atitudes proposicionais, e de acordo com Davidson essa 
não é uma questão empíi-ica mas uma questão quanto ao que conta como 
evidência. Ora, o ponto de Davidson é que a linguagem é 'um concomitante 
necessário de qualquer das atitudes proposicionais' (Davidson 1982: 317) e 
que a crença depende da posse do conceito de verdade objectiva, o qual 
chega apenas com a linguagem. Para Davidson, se não há linguagem não há 
veradeira racionalidade. Em seguida e quando se trata de esclarecer a 
natureza dessa racionalidade, Davidson remete-nos para a teoria da decisão, 
sem a qual não poderfamos fazer sentido dos padrões de atitudes 
proposicionais através dos quais descrevemos movimentos de sistemas 
como comportamento de agentes. 

O meu problema surge aqui e é o seguinte. Será que a necessidade de 
uma suposição de racionalidade, comum às teorias quineanas do mental, é 
necessariamente acompanhada pela convicção de que alguma teoria (por 
exemplo alguma versão da teoria da decisão) eventualmente exibirá a 
verdadeira natureza da racionalidade? A questão relaciona-se com esta 
outra. Admitindo, como o fazem as teorias da interpretação na filosofia da 
mente, que existe uma 'conexão conceptual' entre racionalidade e 
intencionalidade, quanta racionalidade é necessário supor na teoria da 
mente? E quão realista será essa suposição de racionalidade? De que modo 
se relacionará ela, nomeadamente, com a previsão do comportamento de 
agentes? 

Como se sabe, a específica proposta de Davidson como teórico da 
mente é acompanhada por uma proposta metafísica quanto à anomalia do 
mental e pela negação a existência de leis psicofísicas estritas, esvaziando 
assim de certa forma de 'realidade' as previsões baseadas na racionalidade 
do comportamento de agentes. Ora, o facto é que nós prevemos as acções de 
agentes com bastante sucesso e que as nossas previsões são baseadas na 
racionalidade. Usando a terminologia de Dennett, mesmo se é impossível 
para nós prever o comportamento de agentes com base na Estratégia Física, 
i.e. com base em teorias físicas ou sequer neurofisiológicas, que nós 
prevemos, prevemos. Não deveremos considerar que esse facto diz algo 
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mais acerca da realidade disso a que se chama racionalidade do que aquilo 
que Davidson admite? 

2. Agentes irracionais. Racionalidade, irracionalidade, norma e design 
Embora o caso de Tom seja extremo - ele descobririra facilmente 

uma inconsistência flagrante -as nossas vidas mentais estão povoadas de 
inconsistências cuja descoberta não é assim tão imediata. Pense-se na 
imagem da teia das crenças e dos ajustamentos dessa teia que Quine propõe 
em Two Dognzas (Quine 1953). Procure-se aplicá-la à vida mental de um 
agente particular. Apesar de acentuar a resistência de crenças particulares à 
infirmação, mediante o ajustamento noutras partes da teia das crenças, 
Quine parece admitir que e7n princ@io a alteração numa crença específica 
pode provocar reajustamentos no corpo total das crenças. Parece que Quine 
está a afirmar que a reavaliação de uma crença particular acarreta a 
reavaliação de outras crenças, para manter a consistência do sistema, e que 
isso é alguma coisa que um crente fará. Ora, levando em conta que nós 
somos crentes com recursos limitados (em termos de memória, tempo, 
informação), incapazes de navegar sem problemas na nossa própria teia de 
crenças, e portanto propensos a adoptar estratégias heurísticas para fixar 
novas crenças e tomar decisões, a imagem quineana parece bastante 
idealizada, nomeadamente, e apesar das pretensões quineanas de 
naturalização da epistemologia, ela parece passar totalmente por cima, por 
exemplo, daquilo que a psicologia empírica nos pode dizer acerca da 
memória dos humanos. Mas, se existem crentes tais (nós, por exemplo) que 
não reavaliam as suas crenças de acordo com a imagem de Quine, 
significará isso que esses crentes são irracionais? 

2.1 Davidso?~, racio7zulidade e irracioizalidade 
Voltando a Davidson, a sua posição quanto a racionalidade permite- 

lhe definir uma posição quanto a irracionalidade, e quanto aos estudos 
empíricos acerca da racionalidade de agentes, nomeadamente quanto ao tipo 
de estudos em psicologia cognitiva (cf. por exemplo Tversky & Icahneman 
1981, Tversky & Icahneman 1982, Tversky & Kahneman 1993), que teriam 
supostamente implicações pessimistas no que respeita à sacionalidade de 
agentes reais. Estes estudos provariam que agentes reais são bastante 
irracionais numa grande variedade de circunstâncias de inferência e 
decisão. Mas o que quer dizer provar a irracionalidade de agentes? 
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Intuitivamente chamamos irracio~lais por exemplo a (1) processos pelos 
quais agentes chegam a conclusões que não podem ser justificadas a partir 
do seu próprio conhecimento, a (2) processos que conduzem a conclusões 
ou decisões que não são as melhores que poderiam ter sido alcançadas à luz 
da evidência disponível, com os recursos temporais disponíveis. Obtemos 
assim situações em que agentes acreditam em contradições, não acreditam 
nas consequências daquilo em que acreditam, incoi-rem em fraqueza da 
vontade (akrasia) e em auto-engano (self-deceptiorz), etc. Mas o que 
queremos dizer quando dizemos que provalnos a irracionalidade de agentes? 
De facto, o estatuto do princípio da interpretação na teoria da mente, o facto 
de ele ser a priori, supostamente impede que se admita a legitimidade de 
qualquer coisa como a refilraçrlo e~~zpiricu da racionalidade de agentes. É 
essa, pelo menos, a convicção de Davidson, que pensa que estudos 
psicológicos acerca de racionalidade não podem ser simplesmente lidos 
como comprovando ou infirmando coisa alguma. Porquê? Basicamente 
porque resultados empíricos não podem infirmar carncterizações 
definitórias da própria natureza da racionalidade. Como Davidson afirma 
noutro lado (Davidson 1982: 321), irracionalidade não é ausência de 
racionalidade mas perturbação ou doença da racionalidade. E para 
Davidson, o papel de oferecer uma caracterização definitóiia da natureza da 
racionalidade pertence, já sabemos, à teoria da decisão. Sem o quadro 
teórico da teoria da decisão não saberíamos sequer imaginar o que é para um 
agente ser racional ou irracional. Na terminologia de A. Zilhão (Zilhão 
1998-99), embora, como o próprio admite, forçando um pouco os teirnos do 
próprio Davidson, isto significa que os axiomas da teoria da decisão são 
verdades sintéticas a priori, coi~stitiltivas da ideia de racio~~alidade tanto 
qilarzto esta se aplica a criaturas qliuisquer. Essa é a razão pela qual 
Davidson defende por exemplo que elementos da teoria da decisão (por 
exemplo considerações acerca da transitividade das preferências do agente) 
devem ser preservados face a resultados como os de Tversky e ICahneman 
que mostram que é de facto comum a inversão de preferências em agentes 
reais, bastando por exemplo que existam variações do enquadramento da 
decisão em causa (cf. Tversky & ICahnneman 1981). 

Davidson conhece obviamente os trabalhos empíricos, ele próprio 
esteve envolvido em investigações experimentais acerca de racionalidade. 
Simplesmente, pensa que é ilegítimo supor que através de tais investigações 
se confirma ou infirma a racionalidade. Mas não será que Davidson, apesar 
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da atenção que concedeu a este tipo de estudos empíricos sobre 
racionalidade, se esquece de olhar para outro tipo de abordagens empíricas 
da cognição que podem ser relevantes? Note-se que as considerações de 
Davidson sobre racionalidade não entram em questões cognitivas, i.e. em 
questões relativas ao desigiz de sistemas cognitivos físicos, ao nível 
subpessoal, abaixo da descrição fenomenológica da vida mental de agentes 
- a teoria da decisão evocada por Davidson para compreender a natureza da 
racionalidade é uma teoria formal, embora possa obviamente ser usada 
como modelo de situações empíricas. 

2.2 Denizett, racioizalidade e irracionalidade 
A posição de Dennett é mais impura e talvez por isso mais 'realista'. 

Como Davidson, também Dennett considera que a suposição de 
racionalidade não é uma opção mas sim uma condição para uma teoria da 
mente. No entanto, ao contrário de Davidson, Dennett pensa que a 
racionalidade não tem uma verdadeira natureza, i.e. pensa que 
'racionalidade' é um conceito sistematicamente pré-teórico, um tenlzo de 
louvor da excelêizcia cogizitiva que pode ser torizado lzonesto pela pe$eiçÜo 
do design de unz sistenza. Até ao ponto em que se diz que o termo 
'racionalidade' louva excelência cognitiva estamos no âmbito intencional. 
Mas quando se afirma que o termo pode ser tomado honesto pela perfeição 
do design estamos já no âmbito sub-pessoal, i.e. passamos do nível 
fenomenológico, que descreve a vida mental e as performances de agentes a 
partir de dentro, um nível a que também podemos chamar 'nível pessoal', 
para o âmbito sub-pessoal da teoria empírica da cognição. Ora, o 
desenvolvimento do desigiz que 'suporta' as atribuições de racionalidade a 
sistemas físicos de modo a que estes sejam considerados como agentes é 
explicitamente radicado por Dennett na evolz~ção por selecçüo izatural. 

Isto significa, obviamente, antes de mais, que há na filosofia de 
Dennett uma dupla aproximação à questão da racionalidade, como questão 
de interpretação e como questão de desigiz. Aliás, quando a Teoria dos 
Sistemas Intencionais de Dennett é acusada de se apoiar num argumento a 
favor da iinpossibilidade de iiracionalidade (Stich 1993)4 o argumento em 

A Teoria dos Sistemas Intencionais de Dennett é acusada, especificamente por S. Stich, 
de  não permitir dar conta de situaçoes em que agentes cognitivos erram, se enganam. Neste 
contexto, desenrolou-se uma interessante polémica entre Dennett e S. Stich. Um dos 
exemplos práticos discutidos é o caso de um rapaz que vende copos de  limonada e dá um 
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causa é duplo: não se trata apenas do argumento de raíz quineana a favor da 
impossibilidade colzceptltal de irracionalidade, mas também de um 
argumento a favor da impossibilidade enzpírica de irracionalidade num 
sistema cognitivo biológico resultante de selecção natural. De facto, de 
acordo com a teoria da mente proposta por Dennett, agentes cognitivos 
resultantes de selecção natural têm crenças que são, na sua maioria, 
verdadeiras e fazem inferências que são, na sua maior parte, racionais. 

Quando se fala de racionalidade no contexto da evolução por 
selecção natural a acepção de racionalidade em causa é evidentemente a 
racionalida(1e iizstrunzental, característica do comportamento de agentes que 
fazem uma correcta gestão de meios em ordem aos fins, em ordem a uma 
adaptação suficientemente boa ao ambiente. Uma tal caracterização de 
racionalidade vale para qualquer sistema cognitivo, consciente ou não: de 
facto, o funcionamento de acordo com 'razões' pode ter bases diversas nos 
sistemas cognitivos, desde a pura e simples instalação (wiuing) que propicia 
a adaptação das funções do sistema ao seu ambiente, até ao 
condicionamento, até ao reconhecimento consciente de conexões entre 
conteúdos mentais (Nozick 1993: 108). No entanto, desde logo, considerar a 
racionalidade a partir da perspectiva da selecção natural como uma 
adaptação com um propósito determinado, não nos permite pensar que o 
desigiz em causa é óptimo mas apenas que ele é satisfatóno, suficientemente 
bom: esse é o estatuto geral dos produtos da selecção natural (Nozick 1993, 
Capítulo 4, Evolutioizary Reasorzs). Noutras palavras: embora a reportação 
da racionalidade à selecção natural seja um passo no sentido de atribuir mais 
realidade à racionalidade do que aquela que uma teoria da interpretação lhe 
atribui, na medida em que aquilo que está em causa é uma reportação ao 

troco errado. Cada copo custa 12 cêntimos. Uma pessoa paga com 25 cêntimos e o rapaz 
entrega um copo, 10 cêntimos e mais um 1 cêntimo. O rapaz cometeu um erro. Depois, 
surpreende-se e embaraçado, entrega mais 2 cêntimos ao cliente. O problema é saber que 
crenças tem o rapaz quando comete o erro. Por exemplo ele acredita que (i) deu o troco 
certo, (ii) a pessoa deu-lhe 25 cêntimos, (iii) o copo custa 12 cêntimos, (iv) 25-13=12, (v) 
10+1=11, etc. De entre as crenças, apenas a crença de que deu o troco certo é falsa. De 
onde terá ela vindo? De acordo com Dennett náo há forma de  fazer sentido da situçáo ao 
nível intencional, trata-se de um mau funcionamento, i.e. nenhuma inferência conduz à 
crença em causa. Assim, é por princípio impossível dizer aquilo em que o rapaz realmente 
acredita quando comete o erro. Stich (em função da teoria da mente que entáo defende e 
que é distinta da posiçáo defendida na obra - STICH 1993 - que vai ser evocada a seguir 
neste texto) pelo contrário, defende que deve ser possível dizer o que o rapaz realmente 
acredita quando comete o erro. 
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êxito no comportamento global do agente e apenas isso, são-nos dadas ao 
mesmo tempo razões para duvidar de qualquer coisa como a 'qualidade 
intrínseca' dos produtos da racionalidade (alguém como Fodor, 
nomeadamente no seu caso contra o teleofuncionalismo, é especialmente 
sensível a este tipo de considerações; Fodor repete constantemente, por 
exemplo, que o compoitamento com êxito de um agente tanto pode ser 
mantido por crenças falsas como por crenças verdadeiras5). Em suma, para 
serem seleccionados, os mecanismos da racionalidade devem apenas ser 
satisfatoiiamente bons para a sobrevivência dos agentes nos quais estão 
instalados, não necessariamente perfeitos. 

Temos assim que na versão dennettiana do interpretativismo em 
teoria da mente a racionalidade é simultaneamente considerada como uma 
iioção ízonnativa, com apoio na qual sistemas físicos são interpretados como 
mentais e como uma qi~estão rle desigiz, design este que é resultante de 
evolução por selecção natural. Como se reunem as pontas? Qual é afinal o 
estatuto desta racionalidade de que se fala? Que realidade devemos atribuir- 
lhe? 

3. Quanta racionalidade? 
O problema é agora o seguinte. Será que o interpretativismo de 

Dennett supõe, da mesma forma que a teoria da mente de Davidson, uma 
teoria idealizada da racionalidade? É o que por exemplo S. Stich mantem, ao 
colocar no mesmo saco Dennett e Davidson (Stich 1993, Capítulo 2). No 
entanto, não me parece que seja esse o caso. De facto, por que razão se 
atribuiria o uso de uma noção idealizada de racionalidade a alguém que do 
ponto de vista sub-pessoal, reporta a racionalidade ao desigiz resultante de 
evolução por selecção natural e que do ponto de vista pessoal ou 
fenomenológico, i.e. na descrição da vida mental dos agentes, afirma que 
'racionalidade' não refere nem consistência das crenças, nem fechamento 
dedutivo, nem capacidade inferencial perfeita de um agente? Não há razão 
para atribuir a Dennett o uso de uma noção idealizada de racionalidade e 
que isto é assim prova-se pelo facto de, ao longo das exposições 
dennettianas da teoria da mente, se passar por (i) situações em que Dennett 
afirma, verificado o choque entre a racionalidade e a incoi~igibilidade por 

«If Freud was right some false beliefs perform a function by screening unbearable truths. 
Do they thereby perform tlieir. function? If so, it looks like false beliefs can be functional, 
so sernantic evaluation and functional evaluation come apartn (Fodor 1990: 129). 
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razões de auto-acesso num quadro funcionalista, que a atribuição (holista) 
de racionalidade é sempre de certo modo 'permissiva' no sentido em que 
admite alguma inconsistência no corpo de crenças do agente (Dennett 1969) 
(ii) situações em que a insuficiência computacional, a incapacidade de 
realizar inferências perfeitas considerando todos os factores (a11 things 
colzsidered), é evocada como razão suficiente para a oposição às teorias da 
natureza da deliberação subjacentes a éticas da maximização racional tais 
como o utilitarismo e o Itantismo (Dennett 1988b) (iii) situações em que se 
afirma que a solução para (aquilo a que na IA se chama) o problema do 
enquadramento (franze probleln) passa, nos humanos, por uma não 
obrigação à consistência das crenças do sistema (Dennett 1998a, Dennett 
1998b), etc. 

Vou exemplicar a última situação. No artigo Coglzitive Wlzeels: Tlze 
Frame Problenz of AI Dennett expõe o problema do enquadramento através 
da história de um robô, R1 e dos seus sucessores. Os robôs têm que ir buscar 
uma bateria a um quarto onde existe uma bomba prestes a explodir e falham 
sucessivamente. R1, que deve supostamente cuidar de si próprio, vem a 
saber que a preciosa bateria suplente está fechada num quarto onde existe 
uma bomba relógio prestes a explodir. Localiza o quarto, a chave do quarto 
e formula um plano para recuperar a bateria. Existe um caninho dentro do 
quarto e a bateria está nesse carrinho. R1 pensa que uma acção a que chama 
PULLOUT (bateria, quarto) fará com que a bateria seja retirada do quarto. 
Leva a cabo a acção e retira a bateria do quarto antes da bomba explodir. Só 
que a bomba também estava no ca~ljnho ... e, evidentemente, explode. Aliás, 
R1 sabia que a bomba estava no carrinho, apenas não extraiu desse 
conhecimento de que a bomba estava no carrinho o conhecimento de que ela 
'viria' com o carrinho, uma vez sendo este puxado para fora do quarto. Este 
primeiro fracasso conduz os engenheiros a construir um novo robô, R l D l ,  
capaz de deduzir as implicações das descrições utilizadas na formulação de 
planos de acção. Uma vez no terreno, também este robô inicia a acção 
PULLOUT (carrinho, quarto), mas estava ainda a deduzir se puxar o 
carrinho para fora do quarto mudaria ou não a cor das paredes do quarto 
quando a bomba explodiu. Os engenheiros decidem então que o robô deve 
saber distinguir entre implicações relevantes e irrelevantes dos seus 
conhecimentos de modo a não perder tempo com a exploração das 
implicações irrelevantes. Constroem então um novo robô. R2D1, esse robô, 
estava ocupado a ignorar as implicações irrelevantes quando a bomba 
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explodiu. A moral da história é que todos estes robôs sofrem do problema 
do enquadramento. O fraiize problein ou problema do enquadramento diz 
respeito ao facto de as acções de um agente no mundo requererem algo 
como uma actualização constante das representações internas desse mundo. 
Algumas coisas no mundo permanecem inalteradas, algumas coisas mudam, 
inclusivamente devido às acções dos agentes e o planeamento deve incluir 
previsões relativas a essa situação. Não existe no entanto acordo quanto à 
natureza exacta do problema do enquadramento e a posição defendida por 
Dennett é uma particular interpretação de inspiração humeana. Ora, Dennett 
defende que, se criaturas como nós não sofrem do franze probleiiz isso é 
devido à implementação de 'hábitos' (ideias práticas, razões por instinto, 
feixes de como-lidar), que as desobriganz de preservar a consistêizcia entre 
as crenças que coizstitztein a sua iinagenz inaizifesta do mundo. Essa é a 
condição imperfeita da racionalidade de agentes racionais reais tais como os 
humanos. 

Poderia dar outros exemplos. De facto, penso que a racionalidade em 
causa na Teoria dos Sistemas Intencionais foi desde sempre, ao contrário do 
que críticos de Dennett persistem em afirmar, e utilizando a expressão de 
Herbert Simon, limitada. Tudo o que a Teoria dos Sistemas Intencionais, 
como abordagem interpretativista da natureza do mental, requer é a 
afirmação de que a racionalidade é uma condição da caracterização 
intencional. Nada obriga a que uma racionalidade perfeita seja a condição 
necessária da caracterização intencional. É preciso então avançar alguma 
proposta quanto à 'quantidade e qualidade' de racionalidade necessária na 
teoria da mente. É aqui, parece-me, que a sugestão feita por C. Cherniak 
quanto a racionalidade mínima (Chemiak 1986) tem toda a pertinência. 

Um dos objectivos explícitos da teoria da racionalidade mínima de 
Chemiak é contornar o défice de realismo que idealizações da racionalidade 
tal como a davidsoniana trazem à filosofia da psicologia. Segundo Cherniak 
(Chemiak 1994: 527), algumas caracterizações do agente epistémico 
recordam caracterizações da omnisciência divina, e isso é mau para a 
filosofia da psicologia. Por exemplo, essas idealizações têm a desvantagem 
de impedir a compreensão do êxito das nossas previsões do comportamento 
dos agentes que nos rodeiam (não nos impedem obviamente de continuar a 
ter êxito). Vou procurar resumir o núcleo da posição de Chemiak. 

Admite-se, como é o caso nas teorias da interpretação, que temos 
uma chave de entrada na psicologia, i.e. na possibilidade de falarmos de 
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mental e cognição, o Princípio 1 que nos diz que 'Ser11 raciorzalidade náo há 
agente'. Temos depois um Princípio 2 que diz que 'Os agentes süo objectos 
finitos', i.e. que a cognição tem custos (por exemplo em termos de 
memória e tempo) e que esse 'predicamento da finitude' (dos agentes), 
como lhe chama Chemiak, se traduz numa imperfeição constitutiva (da 
racionalidade). Noutras palavras, para Chemiak, exactamente como para 
os teóricos da interpretação, é certo que a racionalidade é constitutiva 
do mental. No entanto é certo também que essa racionlaidade é 
constitutivamente imperfeita, de forma especificável. 

O que é então a racionalidade mínima, a ideia acerca racionalidade 
defendida por Chemiak? É a ideia segundo estamos justificados em chamar 
agente a um sistema que leva a cabo algumas mas não necessariamente 
todas (e apenas aquelas) as acções aparentemente apropriadas. Agentes não 
podem nem ficar desqualificados por algumas irracionalidades, nem ser 
inferencialmente inactivos. De acordo com Cheiniak, para agentes finitos, 
agentes racionais reais, não fazer todas as inferências pssíveis, não levar a 
cabo todos os ajustamentos que seriam de alguma forma justificados (de um 
ponto de vista ideal) do corpo das crenças, não é irracional mas racional. 
Isto não é arzythilzg goes: condições de racionalidade mínima são 
indispensáveis à teoria cognitiva e o objectivo de Cherniak é precisamente 
especificá-las. Assim, no desenvolvimento da teoria racionalidade mínima, 
inferências a que Cherniak chama dedutivas e indutivas sofrerão 
qualificações (Cherniak 1986, Capítulo 2, Feasible I~lfere~zces, quanto a 
inferências dedutivas e Capítulo 5, Tlze Special Reaso~zs Requirenzent, 
quanto a habilidades não dedutivas). Vou apenas procurar exemplificar qual 
é o ponto de Cherniak com estas qualificações. 

Duas aportações de que Chemiak se serve em Mirzirnal Ratiorzality 
para sustentar a sua tese são a teoria da complexidade (um domínio da teoria 
da computação no qual se avalia a exequibilidade de algoritmos 
nomeadamente em função do crescimento do seu tempo de execução como 
função polinomial da dimensão do input) e os modelos de memória em 
psicologia cognitiva. É à luz de considerações daí derivadas que devemos, 
de acordo com Chemiak, repensar a forma como aqueles sistemas a que 
queremos continuar a chamar agentes racionais 'gerem' o seu corpo de 
crenças. De facto, em agentes racionais reais, questões como a 
exequibilidade de algoritinos, a estrutura da nzeiizória e a dinze~zsüo dos 
espaços de busca pesam na reordenação da teia das crenças. E é à luz de tais 
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considerações, que por exemplo a imagem quineana de Two Dogmas se 
revela totalmente irrealista. No entanto, queremos continuar a chamar 
racionais a vidas mentais que não correspondem a essa imagem. Nessas 
condições, nem uma teoria do assentimento (de acordo com a qual o agente 
tem as crenças que assente ter, sem quaisquer 'obrigações de inferência'), 
nem uma teoria da racionalidade ideal (de acordo com a qual o agente 
pratica todas as inferências válidas, todas as acções aparentemente 
apropriadas a partir do seu corpo de crenças/desejos) constitui uma boa 
descrição da forma como as crenças 'estão para' um agente. Aquilo de que 
podemos estar certos é que ao contrário de um agente ideal - que navegaria 
sem constrangimento nos seu corpo de crenças, e o manteria 
'incontaminado' de inconsistências - agentes racionais como os humanos 
têm por exemplo problemas de memória e estão constrangidos por 
organizações específicas desta de uma forma que Cherniak considera 
filosoficamente significativa. Especificamente, memórias como aquelas que 
são responsáveis pelo armazenamento das nossas crenças, estão estruturadas 
em termos de activação / não activação, ariizazenunze~zto a curto prazo e 
arrnazenamento a lo71go prazo. Ora, nestas circunstâncias, os requisitos de 
consistência colocam-se de forma diferente daquilo que seria o caso num 
corpo de crenças ideal (pense-se por exemplo numa crença-que-p activada e 
numa crença-que-não-p armazenada na memória de longo prazo e não 
activada). Em segundo lugar, e como forma de tomar manejáveis espaços de 
busca muito grandes (pense-se por exemplo a totalidade das crenças que 
cada um de nós tem neste momento), a memória humana tem uma estrutura 
co7npartinzentalizada, o que isola as crenças entre si. Chemiak dá, a este 
propósito, o exemplo'jde um homem que utiliza um fósforo para iluminar o 
tanque de gasolina do seu carro: ele sabe que a gasolina é inflamável, sabe 
que o fósforo tem uma chama que serve para inflamar, sabe que o fósforo 
tem uma chama que serve para iluminar, mas sabe essas coisas de forma 
compartimentalizada, e portanto não se coíbe de utilizar um fósforo para 
iluminar o tanque da gasolina e verificar se este está vazio, vindo a causar 
uma explosão. Isto não é razão suficiente para o considerarmos suicida 
(Cherniak 1986: 57). 

A estrutura da memória é assim uma das fontes de explicação da 
existência de inconsistências no corpo das crenças de um agente. De resto, 
de acordo com Cheiniak, uma descrição psicologicamente realista da 

Que vai buscar a um romance de W. Faulkner (Tlie Towii). 
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estrutura e dimensão da memória humana é suficiente só por si para impedir 
idealizações filosóficas do agente racional: considerar parâmetros tais como 
a dimensão e a organização do corpo das crenças quando estamos perante 
um agente que crê que p e não-p faz toda a diferença quando se trata de 
avaliar a irracionalidade desse agente. O ponto de Chemiak é que os 
sistemas cognitivos físicos a que queremos continuar a chamar agentes 
racionais só têm que ser um 'lógicos suficientemente bons', não lógicos 
perfeitos. 

Conclusão 
Não vou alargar-me nas análises de Chemiak, apenas dizer onde me 

parece que elas conduzem. De facto, penso que Chemiak nos dá 
instrumentos para encarar a imperfeição da racionalidade que a Teoria dos 
Sistemas Intencionais de Dennett avenas admite e vrocura extrair as 
consequências filosóficas dessa imperfeição. A situação é a seguinte: (i) 
admitimos que precisamos de racionalidade para falar de mente e cognição; - .  

(ii) a natureza dessa racionalidade é um problema aberto; (iii) uma posição 
possível perante o problema mencionado em (ii) é considerar que a 
racionalidade de que precisamos não é ideal mas mínima. 

A teoria da racionalidade mínima explicita assim algo que me parece 
ao mesmo tempo importante e tácito na teoria dennettiana do mental, a 
conclusão segundo a qual embora a noção de racionalidade seja 
incontomável do ponto de vista prático na psicologia e na teoria da 
cognição, ela não é nem uma noção muito profunda (caso em que 
'racionalidade' seria o nome para qualquer coisa como 'valor cognitivo 
intrínseco') nem uma noçSo unificada. Isto é assim não apenas no sentido 
em que a racionalidade é uma noção do nível do agente, i.e. do nível de 
sistemas cognitivos físicos que se comportam adequadamente, do ponto de 
vista instrumental, nos seus mundos (nocionais), e não uma noção apoiada 
na existência de géneros naturais representacionais, mas também porque a 
racionalidade é por princípio uma noção holista, pragmática, insusceptível 
de uma caracterização apriotistaprecisa (e de ui~za só caracterização). 

Um tal estatuto faz com que não seja razoável falar de Racionalidade 
(maiusculada) ou de ageiztes racioiiais quaisquer, ao contrário do que 
Davidson (de alguma forma) supõe. 1.e. é importante para a teoria da mente 
admitir, como faz Chemiak, que para além de generalizações acerca da 
psicologia humana (ou acerca de outros seres instrumentalmente racionais 
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de acordo com o mínimo denominador comum pragmático) não devemos 
falar de um tipo de lógico transcendentalmente adequado (de resto, penso 
que mesmo um lógico admitiria que 'leis da Iógica' não nos dizem como 
havemos de fazer para rever as nossas crenças e fixar novas crenças, i.e. 
onde mexer, o que alterar no corpo das crenças). Se não existe uma 
caracterização (por exemplo lógica) transcendentalmente adequada daquilo 
a que queremos chamar em teoria da mente um agente racional, a 
possibilidade de a força das nossas intuições a favor de certos 'princípios' 
(por exemplo princípios lógicos pensados como princípios da 
Racionalidade) não ser prova definitiva de nada deve ser encarada. A 
aparente auto-evidência de conexões de conteúdos pensados, a força do 
'segue-se de..', não será, em tais circunstâncias, garantia alguma de que uma 
Conexão se sustente. Evidentemente, este carácter pragmático justifica por 
exemplo o facto de a investigação de leis mais profundas da racionalidade 
(que seriam por exemplo 'leis mais profundas da Iógica') não continuar do 
mesmo modo que continua a investigação de leis mais profundas da física 
(este é um ponto para o qual Robert Nozick chama a atenção em The Nature 
of Ratiolzality7). 

Há ainda uma outra conclusão de tudo isto, mais alargada do que 
qualquer conclusão que Dennett anjsca extrair mas que por exemplo S. 
Stich formula em TIie Fragmelztation of Reason (Stich 1993) É óbvio que a 
teoria da racionalidade mínima de Cherniak se ergue contra o apriorismo: 
não 6 simplesmente possível enumerar a priori um núcleo de crenças 
verdadeiras e de princípios racionais sem os quais não existem agentes 
racionais. A expressão 'racionalidade mínima' significa precisamente que 
não há um conjunto específico de inferências que um agente tenha que 
manifestar para ser candidato i descrição intencional, que o agente deve 
manifestar apenas um conjunto razoavelmente subtancial das inferências 
que seriam requeridas de um agente racional perfeito. Stich nomeia o ponto 
de chegada: se não há possibilidade de formular constrangimentos a priori 
para todos os agentes racionais possíveis (ao contrário do que, de alguma 
forma, Davidson supõe), precisamente porque procedimentos de raciocínio 
são instrumentais e a sua eficiência variável (e essa avaliação apenas pode 
ser feita levando em conta as finalidades dos agentes), o quadro que se nos 
oferece é o de uma fragnzentação da razão8. Como ficamos então? Com a 

7 Nozick 1993. 
8 Que de resto Stich pensa poder ser acompanhada por aquilo a que chama um pluralismo 



Agerites mciorinis c irracioriais 
S o j a  Migueris 

seguinte ideia: mesmo se uma suposição de racionalidade é inabdicável em 
teoria da mente, isso não nos obriga a um compromisso com a 
Racionalidade. Dennett não extrai uma tal conclusão, no entanto, a sua ideia 
de uma caracterização sistematicamente pré-teórica de racionalidade na TSI 
bem como a pluralidade dos mundos nocionais aos quais o comportamento 
dos agentes se adequa aponta uma direcção idêntica. 

Evidentemente, nestas condições, parte do trabalho de uma teoria 
filosófica da natureza da racionalidade consiste em justificar o seu próprio 
estatuto de 'equilíbrio reflectido' entre práticas de racionalidade, 
formalizadas e comuns, e respectivas intuições, por um lado e formalização 
de princípios e regras por outro. Entretanto, em termos psicológicos, resta- 
nos «reconhecer que o conjunto das nossas crenças é muito provavelmente 
já inconsistente - isto é uma certeza moral - e que podemos fazer sentido 
deste facto e da sua racionalidade global» (Chernialc 1986: 71). 
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