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Resumo 

No cosaçào da filosofia d e  Deiineti ergue-se uiii caso contra o Teatro 
Cartesiaiio cotiio coiicel~ção da natureza do iiieiital. N o  eiitaiito, Deiiiieit 
tião segue até as últiiiias coiiseqiiências as soas próprias iiiiliições aliticai- 
tesiaiias. Isto é particiilasinente claro lia forma coiiio ele vê a percepção. 

' Este trabalho insere-se tio lirojcto de iiivestigaçáo Tlie bo11,7dr ~ ~ ~ I I ~ ~ E I ) I ~ I I I  ("Os limites 
c10 juizo") levado a cabo pelo MLAG (Mind, Latiguagc aiid Actioii Group) i10 Iiistituto 
de Filosofia da Faculdade de Letras da Uiiivcrsidade do Porto e qiie teve iiiicio eiii 2009 
(Iittp:llwcb2.lctras.i,p.ptlifiIosofial). Uina priiiieira vcrsno do ti-aballio foi apresciitada iio 
Colijquio Interiiacioiial C-MLAG 111, T l ~ e  hor~il<l.s q/ j i i~lgei>~e,~I .  Porto: FLUP, 25-27 
mar. 2009. 
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Neste arligo voii procuriir coiiipreeiider as riizões para tal, baseiiiido-iiie 
na critica de McDowell $1 concepção deiiiiettiaiia dos juizos de liercelição 
co~iio presseiitimentos @reseii/iiiieiits) (McDOWELL, 1998). Aq~ii lo que 
McDowell considera probleiiiàtico eiii Deniieti não é a limxiniidade com a 
ciência cogiiitiva, luas uiiia ~iiirticular ideiii de percepção. Para coiiipreeiider 
o contraste entre as posições de Deiiiiett e McDowell sobre percepção 
coiisider:~rei coiii liiirticolar ciiidado a foriiia coiiio Deiiiiett vê ris fixações 
subliessoais de coiiteúdo coiiio ~ jo i ios  iiiteriios" tio contexto do seu iiiodelo 
de coiisciêiicia (DENNETT, 197Sb, 1991), beiii coiiio a concepção das 
relações eiiire liiigiiageiii e apercebiiiiento qiie sobjaz a esia ideia de "juizos 
iiiteriios". Aqiiilo qoe iiie interessa e sobretiido ideiiiificar as razões pelas 
qiiais McDoweil, qiie poderia eiii priiicipio coiicordar coiii Deiiiiett na 
foriria de ver o coiiteiido perceptivo coiiio 'coiiceptiial', crê que de acordo 
coiii a coiicelição de Deiiiiett, as exlieriêiicias perceptivas seriaiii "iiieiios 
clo qiie encontro coiii objectos", o qiie é iiisustentivel. 

Palavras-chave: Percelição. Coiiteudo. Juizo iiiteriio. Deiiiieit. McDowell 

A cnse ngniirst tlie Cnrtesinii Tlienter vierti of tlie iiieirtnl is the uery 
core of Deiiriett's pliilosopl~!/. Yct tlie fnct is Iie does iiot stick to his 
oíuii niiti-cnrtesinii iiitiiitioiis to tlie eiid. Tlint is pnrticitlnrly clenr ir1 
his vicnz of perceptitnl es)>erieiice. Iii tliis nrticlc I niiri nt iiiiderstriiidiiig 
íuliy tliis is so, Dnsed oii J .  McDoioell's critiqiie of Deriiiett's coii- 
ccptioit of  perceiviitg ns "preseittiiileiit" ( M c D O W E L L ,  1998) .  
McDoruell's prolile~ii rciitli Deiiiiett is  rrot tlie cogiiitive-scieiice 
nppronch brit the uieíu of percepfioii nssocinted ruitli i t .  111 order to 
iiiiderstniid tlie role of cncli I zoill closely luok n t  Deiliiett's uieru of 
sii6-persoiinl coiiteiit fisntioiis ns "iriiier jiidgcrriciits" iii tlie coiitext 
oflzis iiiodel of coiiscio~isiicss ( D E N N E T T ,  1978b, 1991) niid nt the 
coiiceptiori of tlie relntioiis Detroeeii Iniigiinge niid níunreiiess ruliicli 
i~iirierlie tliis íiiczu. 1 niii irltiriintely iiiterested iii spelliirg oirt the 
rensoiis í[iliy McDoiocll, nltliorrglr Iie iiiiglit iii priiiciple ngree mith 
Dcririett's vieru of perceptirnl coriteiit ns coirceptrinl,'tliiiiks thnt  
nccordiiig to Dciiiiett's coiiceptioii, percept~inl csperieiices tiirii oirt 
to  De "less fhnii ciicoirriter riiitli olijecfs". 
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Dois exemplos de percepção visual 

De acordo coiii o caso oficial inoiitado por Deniiett coiitra a coiicep- 
ção de meiital coiiio Teatro Cartesiaiio, iiâo existe111 iio iiiuiido iiatural (e e111 
particitlar 110s iiossos cérebros) Iiitciicio~iadoi-cs Cciitrais (Cei7trol Meni~eiif, 
Ce i? t r~~I  Ii~teiiders), iiciii Obscrvadores, iiein Rclatorcs (Re11ortei.s) e tio 
eiitaiito existe meiite e consciência. Isso pai-cce ser iiiii aiiticat~esiaiiisiiio radical 
e decidiclo. Acontece que as coisas i150 são assim tão sitiiples iio que toca ao 
anticarlesiaiiisino de Deniiett e isto é particulariiieiite clat-o liia sua coiicepção 
de percepção. É o que voii procurar mostrar iicsie artigo. 

Começo coiii dois excinplos dc perccpção visual extraídos de 
Coi7scio1isness e.~ploiiied: 

1) o papel de parede coberto clc Masilyns (DENNETT, 1991; p. 354-355). 
Alg~iéni eiitra nuni quarto cujo papel tle parede é uiii padrão regular 
de ceiiteiias de Marilyiis, tio cotiliecido grafisiiio de Aiidy Warhol. 
Unia vez qtic iião é possivel focas a iiossa ateiição em todas as 
Marilyiis siinultaneaiiiciitc (i.c. reccbcr toda a cstiiiiulação coiues- 
poiideiite 110s fotorreceptores da fóvea, a rcgião ceiitral da retina, e 
portatito vcr claratiieiite todas as Marilyiis coino Marilyiis em 
coiitrastc c0111 inaiiclias iiiidciitificiveis), ver o papel de parede 
coberto de Marilyiis é, Dciiiictt iiâo se coibe de dizer, acreditar que a 
parede está coberta de Marilyiis. Ncstc caso, acontece que a crença 
correspoiide A forina coino as coisas são iio iiiuiido; 

2) o circiilo rosa neoti (DENNETT, 1991, p. 35 1-363). Trata-se de uina 
coiiliecida ilusão visual, que é, de resto, reproduzida lia capa da 
edição de Coriscior/si?ess e.x/~lnii7ed: parece existir uiii circulo rosa 
iieoii, mas de facto "iiáo existe" iiiii circulo rosa iieon; a figura é 
cotiiposia apenas por liiilias iicgras c veriiicllias iiliiiia inesma grcllia. 
Uni circiiiio cerebral C levado eiigaiiosainciitc (/i7isled) a idciitificar 
uina região deliinilada, ~ i i i i  oiitro circuito foriiccc uina discriiiiiiia- 
çáo de cor para etiquetar essa rcçilio. E assim eu vejo o circulo rosa 
iieoii. No eiitarito, iião existe iiiiia coisa tal qiie seja esse circirlo que 
iiie parece ver. Coiuo, iios teriiios de Dciiiictt, iião existcperceptlmi 
i.eol seeiil ("11111 parecer perccptivo real"), o que esti a acontecer é 
apenas que eu faço o juizo dc que existe uiii circulo rosa. Ver o circulo 
rosa iieoii é assitii julgar que existc ai ti111 circulo rosa iicoii. Nestc 
caso iião 1iá ai iio inuiiclo tiiiia coisa tal. Trata-se de u n a  ilusão. 
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Ainbos os casos dc pcrccpção visual são explicados coino juizos no 
coiitcxto do Modelo dos Esboços Miiltiplos: segundo Dciiiictt, e coiiforiiie C 
mostrado por estes cxe~iiplos, ver é julgar que as coisas são de urna certa 
inaiicira. A priiiicira coisa que quero fazer ncstc artigo é procurar coinpreciidcr 
coiiio pode fazcr sciitido afiriiiar tal coisa a luz do modelo dciinctlia~io 
de consciêiicia. Será para isso particulasiiierite iiiiportarite olliar para as 
relações eiitrc agcntes, liiiguageiii e aperccbiiiieiito. E111 seguida, guiada pela 
critica de McDowcll à foriiia coino Dciiiictt vê a percepção (McDOWELL, 
1998), vou procurar coiiiprceiider o que é que Iiá aqui dc errado (se é que 1iA 
alguma coisa dc errado - cii penso qiic há). Co~nparar as coiicepções de per- 
cepção visual dc McDowcll e Deiiiiett parece-me algo dc iiiteressaiite a fazer 
lia inedida ciii que ambos parccem coiiicidir lia dcfesa de iiiiia ruesiiia tese 
geiiérica segundo a qual o coiiteudo perceptivo é coiiceptual. No entanto, de 
acordo coiii McDowell, ria coiicepção dc~inettiaiia dc experiência pcrceptiva 
coino "l~resciitiineiito", a experiência é pensada coiiio seiido "rnerios" (i.e. 
ficaiido aquéin) do que clicoiitro coiii "objeios", e isto é iiiaceitável. 

Dennett acerca da linguagem e da mente: duas tarefas 
bastante diferentes 

Coiiio é que Dcniiett cliega a coticcbcr a experiência perceptiva como 
11111 julgar? A posição defendida por Deiiiiett - a ideia segundo a qual existem 
coisas coiiio "fixações de coiiteiido" que são jiiizos iiitcrnos - ri50 pode ser 
entendida sein coiisiderar o papel quc a linguagem teni na sua teoria da co~isciêii- 
cia. Oficialiiieiiie, a linguagcni dcseiiipenha uni papel ~iiuito importante no caso 
contra o Teatro Cartesiano. No entanto, dcsdc os inícios da o b ~ a  de Deiinett, ele 
leva a cabo, quase e111 paralelo, duas abordagens bastantes distintas da liiigua- 
geiii. Por uiii lado, ele procura explicar a difercnça que a liiiguageiii (a liiiguagein 
iiatiiral) faz eiii certos tipos de iiiente, e isso é feito por meio de sucessivos 1110- 

delos da arquitectiira cogiiitiva, que ciilmiiiain rio Modelo dos Esboços Miiltiplos 
(Multiplc Drafts Model) dc Coi7scio~isi~ess explnii7ed. Por outro lado, ele procura 
desenvolver uina teoria do lugar da iiiente tia natureza articulada ein to1110 do 
nosso liso de linguagein nieiitalista (i.c. a liiiguageiii de crenças, desejos, fiiia- 
[idades), a lingiiagciii quc utilizaiiios para falar do coiiipoi-ta~i~eiito de age~itcs.~ 
Ora, essa diipla abordagem traz só por si uiii proble~iia. O probleiiia é o seguinte: 

Isto E a'Teoria <tos Sisieiiias I~itciicioiiais. ceiiirn<ia iin Esllirti.gia Iiltciicioiiol (DENNT;T% 1987) 
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A estratégia iiilericioiial pressiipòe [. . .] a racioiialidade e portaiito a iiiiidade 
do ageiite - o sisleiiia iiiteiicional - eiiquaiiio qiie o Modelo dos Esboços 
Múltiplos se opõe ii esta iinidade ceiiii'ai eiii toda a lirilia. Qual e eiitZo [...I 
íi Corii~a certa de coiicebes a iiieiite'? Tudo depende de quào loiige se está. 
Quaiito inriis psóxiiiio se estivei; iiiais a desiiiiidade, iiiiiltiplicidade e coiii- 
peliçào sobi-essaeiii coino iiiiportiiiiies (DENNETT, 1991, 11. 458).' 

Olheinos eiitâo mais detalliadainciite para os rciiexos dcsta perspcc- 
tiva dupla. Eiicoiitrarnos lia obra de Deiiiiett duas "liiilias" dc traballio ein 
curso sobre a liiiguagein: por um lado tenios uma Tarefa I, a que vou cliainar 
"Liiiguageni e Cogiiição", que diz respeito a iiiecaiiisinos subpessoais c 
tipos de acesso na arquitcctura cogiiitiva de agentes; por outro lado tcinos u n a  
Tarefa 2, a que vou cliainar "Lngar da Mente lia Natureza", e qiic diz respcito 
ao cotnportaineiito de  sisteiixas iiitciicioiiais globalineiite considerados, iilclu- 
sive o coinportamento liiiguistico, e ao estatuto da liiiguagetii inentalista usada 
para descrever tal compoitaineiito. A tarefa "Liilguagem e Cogiiiçâo" está no 
próprio ceiitro da tcoria deiiiiettialia da consciê~icia, iiiila iiiiportaiite parte da 
q~ial  consiste ein dar coiita da diferença quc a língua iiatiiral faz iiuin cérebro 
Iiiiiiiaiio. Nos tennos de J. McDowell (1998), o propósito aqui é explicar o 
riosso scnnos mentais (our i7zii?n'Ediie~s.s) ein terinos caiisais (cni1snl-e11nlilir7g), 
explicação esta que, para McDowell, 1150 se identifica coin iiiiia explicação 
do ineiital ein sciitido coiistitutivo (uma explicação do ineiital etii seiitido 
coiistitutivo visa iião ao que po.ssi6ilito rnzi.roliz7eiite o ineiital, iiias o que o 
iiiental é). A tarcfa 'Lugar da Mente iia Natureza' corresponde i Tcoria dos 
Sistemas Intciicioiiais, a teoria dcniiettiaiia (10 coiitcudo, teoria que Dciiiiett 
afiriiia repetidai~ieiite ser niais fuiidameiital do que a sua teoria da coiisciêiicia. 
Nela afinna-se explicilaineiite que a liiigiiagem não é o veiculo fuiidaineiital 
da significação, sendo o compoifaineiito global do agciitc a rcfcrêiicia para a 
significatividade e o iiiciital. "Litigiiagein e Cogiiiçâo" c "Lugar da Mciite lia 
Natureza" sáo tarefas bastaiitc difcrciites ein tcoria da nlcnte, e os rcspectivos 
resultados iiâo são iniiito fáceis de coordenar. Quaiido as d~ias  coiivcrgein, 
o qiie inevitavclinc~ite acoiitece qiiaiido por exemplo querciiios lidar com 

O fato de as duas partes da teoria da inciitc de Dcnrictt, o Mo<lclo <Ias Esùo$os Múltiplos e 
a Teoria cios Sistemas Iiitencioiiais, iiào sercin f;iciliiiente coor<lcii;iveis. eiivolveiido inesiiio 
coiiiproniissos distintos quaiito Eqiiilo que c í'uiidaiiiciital iio moiido, foi apoiitado por virias 
~icssoas (RUDDER BAKER. 1994). Ncstc artigo pretendo segiiir as iiiiplicaçõcs dcssc fato 
pnra a coiiccpçiio <Ia liiigiingeiii e da perccpçiio. 
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descrições especificas de experiêilcias, coino os dois casos de percepção que 
apreseiitci iio iiiicio deste artigo, a posição aiiticartesiaiia de Dciiiiett, suposta- 
iiiciite susteiitada por ainbas, parece ciifsaqueccr de foriiia bastante iiicsperadn. 

Apercebimento como controle e reportabifidade (e nada 
niais): linguagem e self 

Coino j6 recordei, o coiijuiito de leses sobre "Liiigiiageiii e Cogiiição" 
lia sua forma inais desenvolvida é parte coiistitiitiva do Modelo dos Esboços 
Miiltiplos apreseiitado eiii C»~~SC~OLIS~~~.T.T explniiied. No eiitaiito, os priiici- 
pios básicos podciu ser ciicoiitrados já em Coiiieiit m7rl coriscioi1.si7e.s~ (1969) 
e coiiio paite do inodelo avançado em Broiii.sloi~iiis (1978)4 - vou por isso 
utilizar alguns dos materiais e distiiições que ai são propostos. Para coili- 
preciider a posição dc Dciiiiett, ajiida perguiitarinos tlirctaiiieiitc que diierença 
faz a liiiguageiii ein sistciiias que são, e111 últiiiia aiialisc, iião liiigiiisticos (os 
terinos são do próprio Deiinett e os "sisteinas" a que ele se refere soiiios iiós). 
Ora, Deiiilett foriiiiila de Forina clarissima essa diferciiça: iieiiliuili outro 
aiiiinal está sujeito à iliisão do Teatro Cartesiaiio,' apeiias iiiciltes linguísticas 
lhe estão sujeitas: criatiiras iião liiiguisticas siiiiplesiiieiite 1150 são, segiiiido 
Detieiitt, coiiscieiites. É iinportaiite coinpl.ecnder aqiii uina coisa: iiesse 
coiitexto a cxpressão "Teatro Cartesiaiio" iião epitoiiiiza o inau modelo da 
consciência (i.e. a ideia de coiisciêiicia coino tini cciitro e coiiio apreseiitação a 
uiii sujeito), que 6 a ideia cciitral a ser "desinoiitada" pelo Modelo dos Esboços 
Múltiplos. Neste coiitexto, a expressão refere-se antes ao ser da coiisciêiicia 
para si própria, que é a marca das meiites Iiuinaiias. Cliaineinos-llic, indo 
buscar a expressão à filosofia coiitiilental, o p o i ~ ~ s o i :  a preteiisão de Deiiiiett 
pode ser founulada dizciido que paia iiina nieilte sei. iiiii po111-soi, ela deve 
ser a iiieiitc de iiiiia criatiira liiigiiistica. Mentes Iiuinaiias, ein contraste com 
outros tipos de ineiites, "são para si próprias", são potcr-soi, e o que Deniiett 
esta a dizer é que iião poderia ser assiiii sem liiiguagem natural nos cérebros 
Iiuinanos. A razão é que apeiias a liiiguageiii iiatiiral toriia possivel a centrali- 
zação e a autorreprcsei>tação iiuiri ageiite cogiiitivo, e o que Deiiilett defende 
é qiie, a não ser que esta ceiitralização e esta autorreprcseiitação estejam lá, 

' DENNETT, 1978ú, 17.153, pari o fliixograiiia siibpcsswal. 
"I claiii~ rlist otlicr slieçics siiiiply arcii't beset by iliç illi~sioii of tlic Cartcsia~i Tlieatcr" 
(DENNETT, 1998, 1). 346). 
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iião pode haver consciêiicia propriainente dita. Isso significa evideiiteineiite 
que, seguiido Deiiiiett, apeiias os Iiuinaiios são coiiscieiites no seiitido próprio, 
seiido qiie coiisciêiicia iio seiitido próprio não deve ser identificada coin 
seiisiêiicia, coiicebida corno uin "coiiio é sei; para esse ser" (iulznt ir is lilre to 
be), iiidepeiideiiteineiite do tipo de ser, Assiin, ao coiitrário do que por exeiiiplo 
Block (1998, p. 394) a certa altura Ilie atribui, Deiiiiett iião está a defeiider que 
a posse de coiisciêiicia depei~de da liiiguagem (i.e. depeiide de qualquer coisa 
como 'estar colturalmeiite dispoiiivel para certas criaturas'), inas antes que a 
liiiguageiii iiatural é iitna coiidição iiecessária para iiin ageiite ser coiisciente 
ein seiitido próprio. Os seus inodelos procuram inostrar exataineiite coino, de 
uma perspectiva cn~tsnl-elinbling. 

É óbvio que Deiiiiett se reserva o direito de utilizar o terino "cons- 
ciêiicia" (coi?sciot~s~~ess) de fomia bastante idiossiiicrática - inas é verdade 
tainbéin que ele tem uina justificação iiietodológica a dar: ele coiisidera que 
siibstituir um termo da liiiguageiii coiiiuiii por um terino téciiico é uma coisa 
que devcinos estar preparados para fazer e111 teoria da ineiite. Apercebiineiito 
(n,oni-eness) é então o seu terino de eleição, o termo ao qual ele pretende dar 
uiii seiitido téciiico. Ein Coriter?t arzd consciozrsr~ess, dois seiitidos de aper- 
cebiiiiento, apercebinieiito- 1 (nivni-ertess-I) e apercebiineiito-2 (ni.vni-erie.~.s-2) 
são toinados como substituiiido e toinaiido iiiais preciso o seiitido coiiiuin 
de coiisciêiicia (conscioirsrzess).% abordagcin centralista de Deniiett7 coiiieça 
coin ageiites, e com a ideia segundo a qual o apercebiineiito de qualqiier ageiite 
é aperccbiiileiito coinportaineiital e iião apercebimeiito explícito de alguina 
coisa tleteilniiiada iio inundo, iieinpolri=soi do ageiite, i.e. autoapercebiiiieiito. 
Para Deiiiiett, apeiias a liiiguagem, eiitraiido ein cena ein certos tipos de 
mciites, tornará possível o carácter explícito do apercebiiiiento de alguina coisa 
coiiio essa coisa, eiivolvciido eiitão tainbfin de resto iiesse aperceb,iineiito um 
poiti-soi (iiiii apercebiineiito de si). 

De qitalqiter forliia, lia ternliiiologia de Deiinett, apercebiiiieiito-l 
(disponibilidade para ser expresso) é aquilo que coiistitui a tnarca das inentes 
liumaiias - doutro iriodo, em todos os outros ageiites, tudo o que existe é aper- 
cebiinciito-2 (dispoiiibilidade para coiitrole do coinportameiito do ageiite). O 

" Ele prcteiide levar a cabo 'ai1 exaniiiiatioii of oiir coiicepts of conscioilsiiess aiid awareness 
witli a view iiot iiicrcly of catalogiiiiig coiifùsioiis and differeiiccs iii our ordi~iaiy terrns but 
also to proposiiig severa1 artificial reforins iii these terins' (DENNETT, 1969, p. 114). 

' Esta foi iiina expressno otiliza<la iiiicialiiieiite Tara o que veio depois a ser cha~iiado Teoria 
dos Sistciiias Iiitciicioi~ais. 

Rcv. Filos., Aiirora, Ciiritibn, v. 21, ti. 30, p. 195-214,ja~i./j~in. 2010 



202 MIGUENS, S. 

bem coiiliecido ponto dcflaccioiiário de Deiinett ein teoria da consciêiicia pode 
ser formulado dizciido que não existe tima coisa extra tal que seja apcrcebi- 
ineiito-3 (a  que iiiuitas pessoas cliamariain "coiisciência feiioinenal"). Noutras 
palavras, o apercebiineiito, huinano ou não liurnano, deve ser coinpreendido 
ein terrnos de controle coinportainental e de reportabilidade, e nada mais. 
Eiico~itra~ilos aqui, então, uma definição de consciência tio sentido próprio 
estritamente ligada à liiigi~agein: a consciência no sentido próprio só entra eiii 
cena quando aquilo que está a ser usado, ou está dispoiiivel para ser usado, no 
coiitrole do coinportainetito, é expriniivel pelo agente, e isto só acontece no 
caso dos hiiinaiios. É preciso aqui fazer uni reparo: ainda está lá, nas concep- 
ções iniciais de Contei?t a17d coi~scioz/srtess, unia assim cliaiiiada ni.oni.ei7ess 
/;17e, uina liolia do apercebiinento, sendo proposto que cnizar essa liiilia faz 
coin que o ageiite possa ser consciente de algum conteúdo específico. Isso é 
importante porque é precisamente contra essa ideia que o Modelo dos Esboços 
Múltiplos será avaiiçado. Uin iiiote para o Modelo poderia ser: não existe 
qualquer linlia do apercebirneiito a ser ciuzada. Voltarei a isto mais tarde. 

De qualquer foilila, einbora Deiinett admita a existência de aperce- 
biinento distinto do apercebiinento-l iioutros tipos de agentes, é claro que ele 
defende, desde Coi7te171 a17d cor7scioicsr~ess, que a linguageni é a cliave para a 
especificidade do apercebiineiito de tipo huinano. Mas isso é algo que Deiinett 
defende rclativaineiite aos liuinaiios coiisiderados ein âiiibito global, pessoal, o 
nível ein que nós terrnos "transações pessoais" coin conteúdos. Supostaineiite 
essas transações pessoais coiii coiiteiidos são iitiia seleçáo daquilo que se passa 
ein ânibito subpessoal.Wra, uma "liistória coinpleta" acerca de uin ageiite 
cognitivo tcin que ser unia Iiistoria que reúna os níveis pessoal e subpessoal, c 
que tenha alétii do i~iais algo a dizer rio nível subpessoal, acerca do que possi- 
bilita a existência de uin âmbito pessoal num agente. Essa questão é tratada de 
um poiito de vista cognitivo9 como parte dos iiiodelos dennettiaiios de cons- 
ciência já desde o inodelo de Bi~ninstor711s.'~ Ai Deiinett diz claraiiieiite: ter 
uma vida interior é uina questão de organização fiiiicioiial - é como alguma 

V ssita posição aqui não ê de todo única tia filosofia da iiictitc e da liiigiiageiii: os filósofos 
D. Davidson e J. McDowell tainbétn defeiideni que outras criaturas não estão pcrantc o 
riiundo iiuma posi~ão coinparivel i de criatiiras Iiiiinniias liiiguisticas. Davidson formula 
a sua posição em teriiios de saber que criaturas são racionais (caracóis e M ê s  não o são); 
McDowell, nos terrnos de unia coinparação das experiências iiitenia e externa de criahtras 
liiiguisticas e de criaturas n5o linguisticas. Todos desciihain froiitciras serncllia~itcs. 

" DENNETT, 1978b; DENNETT, 1991, Cli. 13, Tlie rcalily of selves. 
"' DENNETT, 1978b. Towards a Cogiiitive Tlieoiy of Coiiscioiisness. 
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coisa ser esta orgariização fuiicional; e de facto iião liá outra forina de, para 
algum sei; "ser conio alguma coisa ser" a não ser por meio de inna orgaiiiza- 
çào fuiicioiial (DENNETT, 197Sb, p. 164-165 e 171). Noutras palavras, para 
algiiéiii aparecer a si próprio conio um se[f; uni self'tein que estar constit~iido 
e iiiii se!f e feito de partes subpessoais, explorando os acessos entre estas. 
Voltando a fazer entrar eni cena a opiiiião de McDowell:  ião é que este tipo 
de abordagem seja eiii si inesina objectávcl; tia verdade, qualquer 

coinpetência seria bastante inisteriosa se não existisse uiii iiiecanismo 
iiiteressa~iteiiieiite estruturado iio iiiterior (dos ageiiles), controlaiido o 
coiiiportaiiienlo destes de forina a responder aos iiiipacios do ainbieiite. 
Nós não coiiseg~iiriainos fazer seiitido [da tese de que os aiiimais lidain 
coiii o miiiido] se 1150 eiicoiitr~sseiiios iiada dentro deles a não ser, digamos, 
titiia geleia coiiipletaiiieiite lioiiiogêiiea (McDOWELL, 1998, p. 331, 
tradução iiossa). 

Sigailios por isso Deiiilett quando ele se propõe coiistriiir uin eii 
pleiiaineiite desciivolvido (o ji~ll-flec/ged 'I') a partir de partes subpessoais de 
uin ageiite, exploraiido a iioção de acesso (DENNETT, 1978b, p. 171). Há três 
tipos de acesso eiivolvidos lia construção de uin eu pleiiamentc desenvolvido, 
seguiido o inodelo de Oroiilstoriiw: dois tipos de acesso subpessoal e uin tipo 
de acesso pessoal. Quaiito a este último, conio diz Deiiilett, aquilo de que eu 
estou coiiscieiite (tllot of'ivlzich I oiii oiilnre) é aquilo de que eu estou coiiscieiite 
(thot oj'i.ihich I nn7 ni.vnre). O eu, o selj; é decisivo para apercebirneilto de tipo 
Iiiiinaiio e111 âiiibito pessoal: aqui o sujeito é a pessoa, e não partes da pessoa. 
O resto diz respeito a acessos subpessoais: acesso co~nputacioiial, i.e. acesso 
entre partes subpessoais processadoras de informação tio agente, e acesso 
público, i.e. acesso para publicitaçào Iiiiguistica no sisteina c para o sisteina, 
aquilo que está dispoiiivel para ser reportado. Isso é tarnbérn siibpessoal - nos 
teriiios do inodelo de Broi~isron~~s,  este é o Coinpoiieiite Relações Públicas, 
quetotiia coi~io iilpllt ordens para deseinpenliar atos de fala e executa estas 
"orde~is"." Ora, o sujeito deste acesso siibpessoal "público" iião é, Deiiiiett 
di-lo clarameiite, o eu. Na verdade a coisa iinportaiite a subliiiliar aqui é que 
não liá uili sujeito a este iiivel: o papel subpessoal da liilguagein é esseiicial 

" DCNNETT, 1978b. p. 156. Este Coiiipoiieiite Relações Pùblicas aparece iio iiiodelo de 
descriçào da arquitechira de iim ageiite a par çoin os Compoiientes Perçepçào, Menióriu, 
Coritrolç c Resoluçào de Problcinas. 
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para possibilitar uin sujeito, uina pessoa, ein nível pessoal. Uina coiiseqiiêiicia 
iiiiediata disso é que iiós iião teinos acesso aos portadores de coliteúdo ein 
âinbito subpessoal. Esta é a primeiw coisa que McDowell louva ein Deiiiiett: é 
fenoineiiologicaiiieiite preciso por parte de Deiiiiett, diz McDowell, iiegar que 
iiós teiiliainos acesso direto a portadores de coiiteúdo (McDOWELL, 1998, 
p. 341); ele está absolutaiiieiltc certo ein peiisar qiie qualquer que seja a 
seleção de portadores subpessoais de coiiteúdo da qual vcilliainos a estar coiis- 
cientes, isso iião é algo que possamos iiitrospectivaineiite saber, iiias aiites uin 
assiinto para a teoria da cogiiição. Mas Deiinett está taiiibéin a afirmar que 176s 
chegamos apeiias iiiais tarde: quaiido nós 110s aperccbeinos coiiscieiitcmciite 
de alguina coisa, a orgaiiização subpessoal para a liiiguageiii, a orgaiiização 
Relações Públicas, tein que ter já toriiado esse coiiteúdo publicaineiitc 
dispoiiivel. "Publico" sigiiifica aqui portaiito para a pcssoa, para o self'ao iiivel 
pessoal, e para isso o Compoiieiitc Relações Públicas do inodelo é esseiicial. 
A coiisciêiicia pode eiitão ser, 110s teimos do inodelo de Bi.niiisroi.n7s, acesso 
pessoal (apercebiineiito- 1 lia teriniiiologia de Content ni7d conscioz1si7ess). 

Periiiaiiece o probleina de saber o que coiistitui dispoiiibilidade 
pública, descrita aqui coino alguina foniia de coinunicação das partes interiias 
subpessoais do ageiite a um ceiitro, o ageiite globaliiietite coiisiderado, o agetite 
para si próprio. A questão é: coinuiiicar (exataineiite) o que a (exataineiite) 
quein?" Milito do que Deiiiiett tein aqui a dizer acerca do selftciii a ver c0111 
o que se passa no iiiterior do ageiite, ao iiivel subpessoal, para que um centro 
venha a estar lá. Obviainerite não liá ai iiiiiguéiii, iio sentido próprio. Eiitão 
coino posso eu ser real, se é a liiiguagein que de algiiin modo toi~ia possivel 
o selfque eu penso que sou (quaiido eu me coiicebo a inini iiiesino coiiio 
uina entidade que se coiicebe a si iiiesina coino uiiia entidade de um poiito de 
vista global sobre si inesina, ao iiivel pessoal)?13 Wlio 0117 I or. ivl7nf?, coino 

'"o contexto Liirgr,ogeiir e cog,liçiio, Deniictt olha para o papel da liiiguageiii na lilente cin 
grande medida de 11111 ponto de vista cognitivo, de arqiiitetura; no entanto, a questão acerca 
do apareciiiieiito da liiigiiageiii em tiieiites Iiuiiiaiias 6 uoia questão acerca de evoliição que 
ele não evita de todo colocar. Assua posição é resumida por unia ideia dc Nictzsclie, avançada 
iiuiii contexto totalinciite diferente (1180 tanto considerando agciites e cogriiçno, liias de uin 
ponto de vista Iiist0rico e citlh~~-ai sobre os Iiiiinaiios). A ideia é que a cotisci~iicia evoluiii 
debaixo da pressão da iiecesidade de comunicai-. De outra forma, como Nietzsclie afirma 
lia Gaio CiZncin (1882). os humanos podeiii pensar c agir sem qualquer consciência. Isso 
coiivcrge sctii problemas coin a ideia dcfcndida do poiito de vista da arquitentra copnitiva, 
scguiido a qual se #ião lii liiiguagcii>, iiio h i  coiisciência. 

" DENNETT, 1991, Cli. 13,Tlic reality ofselves. 
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perguiitava David Huine. Eu sou uiii agente capaz de se referir a si próprio, 
uin sisteiiia iiiteiicioiial que é uni utilizador de liiiguageiii, e que está ein 
comiiiiicação coin outros sistemas iiiteiicionais (essa seiido a foi-ina social, 
iiitersubjetiva, caracteristica da forina de existir das mentes liuniaiias), e que é 
capaz de entrar na diineiisão narrativa da identidade pessoal.14 Este é um seíf 
que eiivolve liiiguageiii, qiie iião deve ser identificado coin uin seífbiológico, 
preseiite ein muitos ageiites aléiil dos humanos. Apenas quaiido este seíf 
eiivolvendo liiiguageiii está lá pode existir coiisciêiicia no seiitido próprio. 
Esta é uina razão muito iiiipoitailte para a liiiguageiii ter uiii papel fuiida- 
meiital iio caso de Deiiiiett coiitra o Teatro Caitesiaiio: iião existe tal selj'sein 
liiiguagem e não pode Iiaver centro sein tal s e 6  A teoria da coiisciêiicia de 
Deiiiiett foi criticada por N. Blockis por ser acerca de muitas coisas (acessos 
cogiiitivos, self; liiiguagen~), deixaiido de fora a coiisciêiicia reol (coiii coiis- 
ciência real Block quer dizer seiisiêiicia, coiisciêiicia feiioineiial). Block está 
certaineiite a ver bein alguma coisa: para Deniiett é esseiicial que uma teoria 
da coiisciêiicia iio seiitido próprio seja uina teoria do se!f; e tima teoria de um 
seífespecificaiiieiite huiiiaiio envolve a linguagein. É por isso que, seguiido 
Deiniett, nós não teinos o direito de falar de coiisciêiicia propriaineiite dita 110s 
casos que Block teiii ein iiieiite (iioineadaiiieiite casos de coiisciê~icia feuo- 
ineiial que iião é cognitivaineiite acessivel). 

Dentro ou fora dos agentes? O problema dos juízos internos 

Assiin, segundo Deiiiiett, e rios tcrinos de "Liiiguageiii e cogiiição", 
a liiiguagein iio cbrebro dá origein àqciilo a que ele cliama iiiii inilagrc politico 
interiio, i.e. propicia 11111 coinaiidaiite dos ageiites, as iiieiites seiido, de tini 
ponto de vista cogiiitivo, uin feixe de ageiites cspecializados, intiito ocupados 
a lidar coin os setis assuiitos "paitictilares", produziiido esboços múltiplos, i.e. 
fixações subpessoais de conteúdo, e iião "quereiido saber" dos outros agentes 
(a visão do meiital apresciitada ein The society of iiirtid, por Marviii Miiisky, 

'' Dciinctt afiniia que a existência de vários S E I I ~ ~ S  nSo é mais biztiri-a do que a existêiicia de 
"uiii self por pessoa": ria vcr<lacle, iicin sequcr a iiiais unificada pessoa é coinpietamerite 
uiiificada. De qualquer forma, segeiclo o Modelo dos Esboços Múltiplos, o selfa quein é 
atribiiida a autoria de lima vida iiieiiial é unia representação cle uiii<lnde resultando de uma 
vitória iiiiiiia coinpetiçáo (os csboços iiiúltiplos), e iiáo algo de prévio a tal conipctiçáo. 
BLOCI<, 1994, Wliat is Dciiiiett's tlicory a tlieoiy o f ?  
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é uma inspiração do Modelo dos Esboços Múltiplos claraniente recoiihecida 
por Deiuiett). Quaiido Deiiiieti afiima quc a liiiguage~n dá origein a uin inilagrc 
político iilteriio, ele está evidenteineiite a peiisar lia linguagein iiatural, já que, 
coino se sabe, uin dos seus priiicipais objectivos coino filósofo é afastar a 
Iiipótese fodoriana dc unia Liiiguagein do Peiisameiito. As razões que ele dá 
para isso são relevantes para o que está aqui em causa: por exeiiiplo, eiii Brai17 
i.i>ritirzg ni7d niind rendirig (DENNETT, 197Sa) ele diz claraiiieiitc quc 1150 
se pode aceitar qualquer liiigiiagein "mais profunda" do que aquela que 
usainos cá fora: qualquer pretensão ein coiitrário eiivolveria regressão iiifiiiita. 
O "ineiitalês" (iriei~falese) é 

iiiiia resposta seiii esperança. É sem esperatiça não porqiie não pudesse 
existir uiii tal sistema a ser eiicoiitrado nos fiiticiotiaiiientos dos cérebros 
das pessoas. Na verdade poderia perfeitaiiiente ser eiicoiitrado [...I,  é seiii 
esperaiiça para a questão qiie foi colocada, porqiie tiierametile a d' ia a 
qiiestão. Siipoiiliaiiios qiie existe iiiiia lingliageiu do pensatnetito. Coiiio é 
que nós siibetiios o que significaiii as frases ein lingiiagein do pensainento'? 
Este probleiiia fica ainda inais eiii foco se coinpai-annos a linguagein do 
peiisamento coin o seu aticestral e principal rival, a teoria das ideias conio 
iiiiageiis (the picfi~re tlieoi:i> of ideas). Os iiossos peiisameutos s' ao coiiio 
iinagens, dii--se-ia aqui; eles são acerca daquilo que são porque, tal como 
iiiiageiis, se asseiiielliam aos seus objectos (DENNETT, 1996, p. 52). 

Mas coino se poderá dizer tal? Quem está lá para dizer? Ninguém, e 
esse é precisainciite o poiito de Deiinett. 

Bom, inas se não existe liiiguagein iio iiiterior, Deiiiiett começa a 
arranjar coinplicações para si qiiaiido fala dos esboços iiiúltiplos em iiivel 
subpessoal como "fixações de conteúdo". Ein Coi7sciorrs17ess aplaii?ed ele 
vai inesino ao ponto de dizer que fixações de coiiteúdo são conio se fossein 
juizos (para si próprio) de um Iiite~icioiiador Ceiitral (Cerlfrnl n/leai?ei*), se tal 
Iiite~icioiiador Ceiitral existisse: são qualquer coisa como "atos de fala sub- 
pessoais". É claro que isso é adinitidainente inetafórico:'%s atos de fala iião 
sõo atos de fala de ninguém sirnplesineiite porque 1120 1iá ai, no  interior do 

""Suppose there were a Ceiitral Meaiier. Bitt sitpposc tliat iiistead of sittiiig i i i  a 
Cartesiaii Tlieater watcliing ilie presentatioii, tlie Cciitnil Meaiier sits iii tlie dark azid lias 
preseiitimetits - i t  jiisr suddeiily occiirs to Iiiin tliat thcrc is soiiiethiiig pitilc oiit tlierc ..." 
(DENNETT, 1991, p. 365). 
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cérebro, iiiiigiiéiii. No entanto Dciiiiett atém-se à ideia de atos de fala porque 
pciisa que estes "juizos" têni uiii conteúdo deterininado e inforinam com esse 
conteúdo vários processos de iiivel subpessoal." 

O uso da ideia de eventos que são coino atos de fala em iiivel 
subpessoal Icva-nos de volta a relação do .selfcoiii a liriguagern ao coiitexto do 
inodclo da coiisciência. Qlti porle ao iiivel subpessoal? Quern fala? Dciinett 
trata da questão de foriiia sóbria, ein Coiz.scio~csness explplnii7ecl, por ineio de 
uin bein conliecido iiiodelo de produção da fala, ein liiiguistica, o inodelo do 
liiiguista Iiolatidês W. L e ~ e l t . ' ~  Controle e decisão no comportarncnto 
(linguística) parecciii, de uiii ponto de vista global exteino, caracterizar o agente 
liuinano: tini agente cogiiitivo como cada um de nós sabe o que quer dizer 
quando diz o que quer dizer, c no entanto não 1iá ai Iiiteiicioiiador Central. 
Para explicar como é que isto pode ser assiin, W. Lcvelt introduz no seu 
inodclo urn Coiiceptualizador. O Coiiceptualizador (inna "reificação tcinporária") 
decide pela produção de uin ato de fala e envia uma ordein à burocracia sob o 
seti controle, incluindo o Formulador e o Articulador. Palavras são escolliidas 
c o ato de fala é levado a cabo. Ora, a alter~iativa de Deiiiiett à "reificação 
teiiiporária" de Levelt é o que ele chaina tini "modelo do pandeinôiiio", i.e. o 
Modelo dos Esboços Múltiplos, e o ponto do inodclo do paiideiiiôiiio é subs- 
tituir o Coinpoiieiite-Coiitrole (que é ainda parte do modelo de Brai~7stoi~c~zs 
c que é requerido por tim Conceptualizador), por agentes especializados não 
iiitelige~ites. Uina liistória contada no inicio de Cor?scio~~si~ess exploined ("o 
jogo de sociedade clianiado psicanálise") iliistra este ponto, de novo inetafo- 
ricamente. A estranlia ideia com a qual temos que nos conformar é a de que 
não existe autor alguin e, no entanto, existe uma liistória (DENNETT, 1991, 
p. 10-16). Noutras palavras, incsmo não existindo Conceptualizador ao nível 
subpessoal, existe "conccptiialização" ao iiivel pessoal. Há conteúdos da vida 
ineiital de inna pessoa, ao nível pessoal. Quanto ao jogo, o seti propósito é 
recoiistituir 11111 sonlio que supostainetite teve lugar. E dito a uin jogador, quando 
ele deixa o quarto, que algiiéin contou aos restantes jogadores uina história 
soiiliada, c que por isso que ele deve fazer perguntas acerca do soiilio. As 
respostas sirnl~ião que reccbc são dadas à sorte, mas ele rcconstitui a partir 
delas o sonlio, uin sonlio que não existiu. "Jogador", "pcrguiitas" e "juizes" 
são, no Modclos dos Esboços Múltiplos, os processos subpessoais que 

'' DEWETT, 1991, p. 365. 
'WDENNETT, 1991, p. 232-242, para aiidlises de LEVELT, I989 (iii:iis exatnii~eiitc do seu livro 

.Sj~eciki~~g). 
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rcsultain eiii fixações de coiiteúdo. É isso que substitui o Concepttializador 
de Levelt:'" i150 liá Inteiicioiiador Ceiitral, iião há Coiiceptualizador; iio eiitaii- 
to, graças a fixação de coiiteúdos e à seleção parecc (parece-me a mim, o agen- 
te global, ao iiivel pessoal) que existein ainbos (como se eu fosse precisameiite 
isso eu próprio: uin Iiiteiicioiiador Ceiitral e tiin Coiiceptiializador). Uina vez 
teiido abdicado da liiilia do aperccbiiiieiito postulada ein Coi~ter?/ orid 
conscio~csr~ess, Deiinett precisava dar conta desses processos apareiiteiiieiite 
ceiitrais erivolvei~do coiitrole. E isso que o Modelo dos Esboços Múltiplos faz, 
e aquilo que é proposto aplica-se a ação iiitei~ciorial ein geral, e iião apenas à 
produção de fala (DENNETT, 1991, p. 252). 

Peiiso que o ficou exposto até aqui 110s periiiitc ter uiiia ideia daquilo 
de que se trata lia tarefa "Liliguagcm e cogiiição". Noutras palavras (rios 
teriiios de McDowell), ficainos a coiiliecer as liiilias da descrição detiiietliaiia 
das nossas nieiites em tei~iios causais possibilitadores (Derir~ett S cnicsol-eiinúlir~g 
nccorlilt of'r~liridedriess, coino Ilie cliama McDowell), descrição essa que diz 
respeito ao iiivel subpcssoal de agentes. O quadro coiii que lios deparainos 
é o seguinte: não existe liiilia do apercebiineiito, iião existe Coiiipoiieiite- 
Cotitrole, existein apenas fixações de coiiteúdo paralelas e subpessoais e o 
papel de Relações Públicas da linguagein ao iiivel subpessoal daiido coiita da 
dispoiiibilidade pública. Explica-se a coiistituição de uin self por esses 
inesinos ineios, seiido qiie essa coiistituição de uin self'perinitirá a apreseii- 
tação do agente cognitivo a si inesmo. É isto que está por trás da foriria como 
Deiiiiett vê as nossas traiisações coin conteúdos ao iiivel pessoal, coino os 
casos do inicio deste artigo, em que alguéin vê o papel de parede coberto dc 
Marilyiis ou o anel rosa iieon. 

Estamos portanto de volta aos exemplos iniciais de percepção 
visual. O priiicipio básico de Deiiiiett quaiito ao coiiteúdo ao riivel pessoal 
é o seguiiite: iião existe o fetiôineno tal que seja alguiiia coisa realinente 
parecer de uina certa iiiaiieira (irnlly seeiiiing) que seja distiiita do feiiô- 
ineiio de julgar que alguina coisa é de uina certa inaiieira (DENNETT, 
1991, p. 364). O juizo é portaiito a cliave: a tese de Deiinett é que a 

l 9  Fcnómenos de dissociação $10 que parecem ser intenções de levar a cabo actos dc fala são 
vistos como apoiando isto mesmo: as experièricias dc Aiitlioriy blarccl coiii pacientes coin 
vis60 cega a quem foi dada a instmção de ciiniprir um acto de fala (dizer quando a luz se 
acende) por ineio de tres acções diferentes (dizer que sim, cartegar num botão, piscar os olhos 
afirmativamente) mostram que as acçõcs freqilcntemente não vão no rnesnio sentido. Cf. 
tainbiiii condições ncuropsicológicas tais como a afasia do jargão e o si~idroina dc Korsakoff 
(DENNETT, 1991, p. 248-249). 
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feiioineiiologia é feita dcjuizos, iião liá inais nada lia fciiomeiiologia a não ser 
juizos (DENNETT, 1991, p. 366). Isso significa por 11111 lado qiie é iiiipossi- 
vel para o próprio sujeito decidir, iio que respeita a sua coiisciêiicia, entre 
aparêilcia e realidade: tudo o qiie o siijeito pode fazer é saber conio é que 
as coisas lhe parecem. Dcniiett cliama a isso "verificacio~iisino de primeira 
pessoa" - ~ o b i c  e Paclierie (2007) falaiii de um coinproiiiisso doxológico 
e criticaiii-tio por isso.2" Por ootro lado, se é assiiii qiic cslainos perante os 
coilteiidos da iiossa vida mental, iião liá qiialqiier espaço coiiceptual para 
uma suposta experiêiicia feiioiiiciial. A suposta coiisciêiicia feiioinenal seria 
coiisciêiicia que 1120 é reflexiva, e cliainar-llie coiisciêiicia traduziria, para 
Deiiiictt, tiin iiidefeiisável cartesiaiiisiiio, i.e. uni ceiitralisiiio, uina ilegitiiiia 
suposiçào dc uin self; dc uin ceiitro ao iiivcl siibpcssoal, alguina coisa outra 
que as iníiltiplas fixações de coiitcíido e os f~~iicioiiainciitos subpessoais 
descritos aiiteriorineiite c que propiciaiii, elcs sim, uni self, iiias ao iiivel 
pessoal." Nada justifica postular tal ceiitro subpessoal: um self'é necessário 
para Iiavcr coiisciêiicia propriaiiieilte dita c um self só podc existir rias coiidi- 
ções dcscritas, e qiic eiivolvcm liiiguagcii~. Uiii self'só csta lá para agentes 
cogiiitivos corno iiós ao iiivcl pessoal. 

Ollieiiios dc novo fiiialiiiciitc para o iiivcl pcssoal, i.c. pala a foriiia 
coino as coisas me parecem a iiiim e para os iiosso dois exemplos iniciais de 
ver Por que é que McDowell, iiiesiiio sc elogia a foiiiia coiiio Deinictt subliiilia 
a diferença eiitrc o coiitciido ao iiivel pessoal e os portadores subpessodis de coii- 
tcúdo coino ii i i i  excrcicio de fciioiiictiologia, 11?1o podc accitar o rcsto da proposta? 

O q11c sc passa é basicaii~eiite o seguiiitc: McDowell pciisa que 
Deiiiiett, ao coiicebcr o ver coiiio uin acrcditas, 11111 jiiizo, dcixa escapar o cara- 
ter presente @reser?tr?ess) e particular @or?icriloi?fy) da expcriêiicia perceptiva, 
estas sendo, segundo McDowell, compoiieiites absolutaiileiite essenciais c 
distiiitivas da foriila de abcrtura h rcalidadcqiie 110s é proporcionada pela 
experiêiicia pcrceptiva. Isso é assiin de uma pcrspectiva "coiistitutiva" sobre 
as nossas iiiciitcs, sendo esta perspcctiva coiistitiitiva aquela qiie McDowell 
coiitrasla com a perspcctiva caiisal (cn~rsnl-eiinDli~?g), pcrspcctiva causal esta 
que é o território da ciêiicia cogiiitiva e tainbéiii o território de Deiiiictt. Isto 

"' Dokic e Paclierie (2007) estiio interessados cii i  feiiôineiios coiiio a visão ecga, quc, ina soa 
oliiiiiiio, dcvcriaiin fazecnos adniitir a <iifereiiça eintre aparêiicia c i.calidade tu coiisciCiicia. 
Qiic exista tal diferciiça C. obviaiiieiiic. aqii i lo que Dcii i ictt inega. 

" Opor-sc a tal ceiitralisiiio cartcsiaiio S dc fato o que cs t i  no B~i iago das Iiitas de Dcii i iett coiitra 
os qirolin. 
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se toriia inuito claro lia forina coiiio Deiiiiett fala das cxperiêiicia perceptivas 
coino "preseiitimeiitos" (pirsei7liii7eiits). 

Coiisidcrciiios o caso da pcrcepção visual do papel dc parede 
coberto dc Marilyiis" (tambEm poderiaiiios peiisar eiii exciiiplos tais coino 
"estou a iiicxcr o ineii b~aço"'~ ou "estou a ver a luz a mover-se", o caso de 
inoviiiieiito aparente que é tão iinportaiite eiii Co~iscioi~.s~iess e.~plnii7ecl)." 
Ein todos csses casos se trata de exemplos de traiisações pessoais coin coii- 
teúdo. De acordo c0111 O que foi dito, o coiiteiido coin O qiial iiós, pessoas, 
agciitcs globais, tciiios traiisações coiisciciites é uiiia seleçâo das fixações 
de coiitcúdo (esboços inúltiplos) no iiivcl siibpessoal, a lingiiagein (sub- 
pessoal) seiido o fator deterininaiite iia seleção. Estrutnras subpessoais iião 
são acessivcis por iniin (o eu, o se!j). Aquilo que eu apercebo ao nivel pessoal 
apercebo-o por causa da orgaiiização "Relações Públicas". Eiii partes siib- 
pessoais, fixações dc coiitcúdo acoiitecein; estas partes podein inesmo 
"falar" uinas coiii as outras,Zi inas iião coiiiigo. Só quaiido (C se) eu SOU 

"iiiforiiiado" é que c11 serei coiisciciite de alguina coisa. Ora, iia foriiia de 
Dennett ver a experiêiicia perceptiva, lia experiêiicia perceptiva eu sou "iii- 
formado" (pela iiiaqiiiiiaria interna de processaiiieiito de iiiforiiiação) que as 
coisas são dc iiiiia determinada maneira. 6 a esta foriiia de ver as coisas qiic 
McDowell cliaiiia "coiicepção da pcrcepção coino presseiitiiiieiito".'" Mas 
qiiein é que me diz o quc quer que seja? Quein me iiiforma? A inaquiiiaria de 
psoccssainciito iiitesiio dc iiiforiiiação - a etiologia do presseiitiiiieiito - não 
é diretaiiieiite coiiliecida por iiiim. E scrá mesiiio que os mecaiiisinos iiiteriios 
de processaiiieiito de iiiformação podei11 falar coiiiigo? Não será isso uma 
subversão da coiicepçâo do próprio Deiiiiett da difereiiça e da relação entre 
iiiveis siibpessoal c pcssoal'?" 

Muitas coisas cstáo crradas coin a ideia seguiido a qual expcrieii- 
ciar é ser i~iforiiiado pclos mecaiiisinos iiiteriios de processaineiito de 
iiiforinação. Ein priiiieiro lugar, Deiiiiett esti a coiifiiiidir a qiiestão causal e 

" Coii io exposto c111 Deii i icit (1991, p. 354). 
" Cf. a abordagciii de Deniiett 110 aperceliiiiiciito de iiiteiiçües e a siia iiiterpretaç20 dos casos 

de Libet. 
'I DENNETT, 199 1. 11. 1 14. 
'i Acessos coiiiputacioiiais stibpcssoais SEU a foi-iiin de colocar as coisas, obviaiiiciitc. 
'" O próprio Dciincit usa o tcriilo (DENNETT, 1991). 
" N o  ;irrigo de McDo\vel l  (1998) cste poiito C explorado atrnvfs de uma co~iiparação ciitrc 

a vida e o ~iiui iclo <Ia I-a c B \<ida e o muiido de 111iin pessoa. E i i i  aiiibos os casos dcvc ser 
coiisi<lei\icla a rlistiii#o eiiire sobpessoal e pcssoal (oi i '~>essoal', i io caso da  rã). 
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cogiiitiva (cozisol-ennbliitg) acerca das nossas mentes coiii a questão coiis- 
titutiva. Aléin disso, ele está a passar por ciiiia da sua própria distiiiçâo, 
extreinaiiieiite útil, ciitre "máquiiias siiitáticas" e "ináquiiias sciiiâiiticas". 
De acordo coiii essa distinção, apenas animais (globais) são iiiáqiiinas 
seinâiiticas; as partes dcstes são iiiáqiiiiias siiitáticas: iiâo pciisaiitcs, não 
produtoras'dc juizos, iião iiiteligeiites. Apenas se pode dizcr alguina coisa 
ao aiiiinal (ou à pessoa): é para os animais, liurnanos iiicluiclos, que o 
inuiido é sigiiificativo, iião para as suas partes. Claro que a teoria cogiii- 
tiva progride atribuindo coiitcúdo a partes subpessoais da iiiáquina: a 
iinportâiicia prática do coiiteúdo coiiio-sc reside, cotiio McDowell reco- 
iiliccc, iio fato de que 

iiingiiéin sabe cotiio fazer seiitido de ~1111 inecaiiismo de controlo de tiin 
aiiiinal e ligá-lo concepltialiiieiite coiii a coinpetêiicia que é suposto ele 
explicar excepto descreverido-o coiiio se ele fosse aqtiilo que sabemos 
que não é de facto, uina ináquiiia seinantica. iiiierpretarido inptlts coino 
siliais de factos anibieiitais e, coiiio outpiit, dirigindo o coiiipoitaineiito 
para ser adaptado a esses facios ò luz das iiecessidades e fiiis dos aiiiiiial 
(McDOWELL, 1998, p. 351). 

Ainda assim, não podcinos enganar a nós iiiesiiios coiifiindiiido este 
conteiido coiiio-se com verdadeiro coiiteúdo: apenas ináqui~ias seinâiiticas 
liclain coin coiiteiiclo. A questào para McDowell C saber o que permite aos 
aiiimais screiii as niáquiiias seinâiiticas que são; a rcsposta não podcrá ser que 
eles são itiforiiiados pela inaq~iiiiaria cognitiva interna. 

Volteiiios a uin dos casos iniciais. Eii vejo a parede cobcrta de 
Marilyiis. Para Deiiiiett, ver a parede coberta de Marilyiis vcm de tleiitro do 
ageiite, isto é, deve-se a fixações de coiiteúdo ao iiivel subpessoal. De acordo 
coiii McDowell aqiiilo dc que eu, o ageiite ao iiivcl global, o aiiiiiial, a pcssoa, 
estou cotisciciitc iião 6 aqiiilo que a miiilia iiiaquiiiaria cogiiitiva inc diz. Se 
alguina coisa é dita a uin aiiiiiial cla é-llic dita pclo ambiente, iião pela siia 
maqiiiiiaria iiitenia (peiise-se 110 jiiizo Tlmt cor is osleep. O que pode a iiiaqui- 
iiaria iiiterria dizcr-ine? Nada acerca de etiologia, de qualqiicr foriila, e dc resto 
o pciisamciito iião tcin que ser levado até ao objcto por iicnhuma hipótese: o 
objeto está diretaineiitc lá para o pensador).'" 
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Na vcrdadc, dados os priiicipios da Teoria dos Sisteinas Iiiteiicioiiais 
(a parte iiiais fuiidamciital da tcoi-ia deiiiiettiaiia da ineiitc) e dada a sua pedra 
de toque - o exterior de ageiites, o comportaiiieiito globalinerite coiisiderado 
destes coino aquilo que abre lugar à inciite e à racioiialidade lia iiatureza -, 
Deiinett devcria estar do lado de McDowell. Mas a Iiistória caiisal-cogriitiva, 
acrescida da coiifiisão do seiitido causal cogiiiiivo de consciêiicia com o seii- 
tido constitiitivo, volta a sua ateiição para o iiitcrior dc ageiites. E ele dá assiiii 
por si defeildeiido que iiiesino ver qiialquer coisa que está inesino a iniiilia 
'keiite, tal coiiio a parede coberta de Marilyiis, é estar incliiiado a acreditar 
alguma coisa (tal coiiio o próprio Dciiiictt diz em Co~iscioi~.siies.s esl~lni~iecl: 
"Ver é acreditar'' (DENNETT, 1991 p. 362). E assiiii que Dciiiiett acaba a 
coilceber a experiêiicia perccptiva como seiido jiiizos, e como tal "ineiios do 
qiie eiicontro coin objetos". Mas essa foriiia de conceber a experiência 
pcrceptiva fá-lo rcencoiitrar exataineiite o iiicsiiio problciiia da teoria das 
ideias coino imageiis, que ele próprio critica e associa coin a liiiguagein de 
petisainciito fodoriaiia: quein está ai a ver, ou a pensar? 

Conclusão 

Procurei iieste artigo arguiiieiitar que o caso aiiticartesiaiio de Deiitictt 
em filosofia da ineiite iião se reflete lia sua concepção de experiêiicia percep- 
tiva. Siigeri que uma razão importaiite para isto é a dupla abordagem da 
liiiguagein, do apercebiiiiento e dos ageiites, a que cliaiiiei por uin lado 
"Liiiguagein e Cogiiição" e por outro "Lugar da Meiite lia Natureza". Esta 
dupla abordagctn coiiduz Deiniett a teses que são iiisusteiitáveis ein coiijuiito. 
Nos modelos da coiisciêiicia a liiiguagciii aparece qucr ao nível subpessoal 
quer ao iiivel pessoal. Poder-se-ia defender - é o que penso - que Deniiett 
deveria restriiigir a fonna coino fala de "liiiguagein propriaineiite dita" e do 
seu papel iio apercebiineiito de ageiites ao iiivel pessoal, o iiível das iiiáquiiias 
seiiiâiiticas, que é tainbéin o iiivel da coiisciêiicia propriameiite dita. No 
ciitaiito, a vcrdadc é que ele iião poderia inatitcr a ideia de fixações de coiiteúdo 
subpessoais que está iio próprio núcleo do Modelo dos Esboços Múltiplos 
sein de algiiina fonna forçar o papel e a presciiça da liiiguagem "iio seiitido 
próprio" até ao nível subpessoal. 

O resiiltado global é urna coiicepção da percepção inuito iiiespc- 
rada para a fiiialidadc anticartcsiaiia global da filosofia de Dciiiiett. A alter- 
iiativa estava ciii priiicipio incsiiio à inão, dada a abordageiii dos Sistcinas 

Rev. Filus., Aoiaia. Ciiriiiba, !! 22, ti. 30, p. 195-214. ja~i.Ijii~i. 2010 



A critica <Ic Mcdoivcli i cotiiepçâo dciiriettiaiia <h perccpçâo 213 

Iiiteiicioiiais, d e  acordo coin a qual o iiiterior da iiatureza, o iriterior iiieiital 
(iilii?dc?~ftless) que ainbos, Deiiiiett e McDowcll, procuram, iião está iiunca 
deiitro dos agentes: o iiivel a o  qual pocleiiios falar iião nietaforicatneiite de 
iiiteligêiicia e de ineiite é o nível do  ageiite global, iio caso dos huinaiios, 
a pessoa. O próprio Dciiiiett, taiito quatito se  atéiii òs suas teses acerca do  
"Lugar da Meiite na Natureza", dcfeiidc que cérebros não pciisaili, apeiias 
pessoas peiisain. Na  verdade é exatatneiitc isso que  ele  está a assiiinir 
quando propõe que o acesso por uni agetite ao seu próprio iiitcrior iião peii- 
saiite, não produtor de  juizos, 1120 coiiscieiite, iião pode ser aquilo que coiis- 
titiii o coiiteúdo. No  eiitaiito, a verdade é que ele dá uin passo atrás com a 
foriiia como vê os pareceres (seen7N7gs) como juizos (ji~dgi~igs), dciermiiiados 
por fixações subpessoais de coiiteiido. Foi isso, pelo inciios, que procurei 
aqui iiiostrar. 
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