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DANPEL DENNET~; KINDS OF MINDS - T O W ~  AN 
UNDERSTmDING OF CQNSCIOUSNESS, NEW YORK, 

BASIC BOOKS, 1996, 184 P., $20.00 

Daniel Dennett teni neste tiioinento uni percurso de  mais d e  
trinta anos etu busca de  iiina teoria filosófica da  consciência. Desde 
'Confeitt a n d  Co~ascio~~~aess"(i9691, priiiieiro livro e tese escrita em 
oxford sob a direcçao de  Gilbert Ryle, até as suas mais recentes obra 
de  maior vulto, "Darwirz% Dangerous Iciea - euolution ai?d the 
rneanitzgs of lfe" (199s) e "Braiizchild~eiz" 1 9 9 ,  Deilnett tem 
procurado conceber os constrangiinentos de  uma teoria da mente 
satisfatória e naturalista, isto desde utn tempo em que os Filósofos 
analíticos se compraziain cotii as distâncias tnantidas em relação as 
investigações ernpíricas sobre a mente, exceptuando, é claro. as 
investigações linguísticas e informais. 

A mente, usando por urn moiiieiito a má inetáfora d o  Teatro 
Cartesiano que nos persegue sempre que dela falamos e que Dennett 
quer inipossibilitar, será onde os pensamentos e i~iipressões são 
testemu~zhacios, onde toda a apreciaçZo acontece, a fonte da qual as 
acções iflteizcionadas provêm e onde  tudo isso pode estol. 
conf~~iztainente. O probleina é que a linguagem que vulgarinente 
usamos para descrever as experiências mentais. i.e., toda a nossa 
vida sigtiificati\.a, tem utna relação difícil coin o inodo de  discurso no  
qual a ciência é forrnulada. Quine pode dizer numa famosa 
passagem de iVod ai?d Ohiect (19601 intitulada Tlie Double 
Standard que os idiomas intencionais, as atitudes proposicionais que 
atribuimos, podem e devem ser geiierosaniente distribuídos mas 
contrastam fortemente com o espirito da ciência objectiva. 

A teoria dos Sistemas Intencionais e a Estratégia Infenciomil 
(Irzienlio~ial Siaiice) são o centro d o  pensatiiento de  Dennett nesta 
matéria e são uma hipóiese acerca da nossa possihiiidade d e  
conceber a intencionalidade e a teleologia na natureza e de  uni 
ponto de vista naturalista. Trata-se tatnhéin urna hipótese acerca da 
relaçZo desse "lugar natural da teleologia" coiii as mentes - porque 
só  nesse lugar pode aparecer a questão da significacio, d o  conteúdo 
de  estados mentais. 

A proxiiiiidade óhvia de Deiineti em relacào as ciências 
(sobretudo a biologia e a Inteligência Artificial) é uma das fontes d o  



interesse do seu trabalho. Uina proveitosa parceria nascida dessa 
proximidade é a de Dennett corn Douglas I-lofstadter (o autor de 
'.Godel. Escbei; Bach", 1979) coiii quein escreveu " n e  A4zid's I - 
,jantasies aizd i-efleclions o?? -),ond sou? (1981) - um panorama das 
questnes teóricas e textos marcaiites da i-iusca da consciência desde, 
por exemplo. Alan Turitig a Richarcl Dan-kins. Jolin Searle e Jorge 
Luis Borges. 

Ein .'I<iizdS qf Minds trata-se de saber o que é unia iiiente e 
quem inais aléiii de miiii que pergunio teni uma, de saber o que 
distingue e o que aproxima esta ineilte que eu sou da niente de 
animais aparentemente capazes de coinportameilto complexo. de 
saber se posso ter a ilusão de que há alguéiii lá dentro (ou, iiiais 
continentalmente. se posso intuir interioridade por Einj~~blug) e 
enganar-me. 

Não é um insulto para iim filósofo dizer-se-lhe que ele é 
sobretudo hoin a fazer perguntas. iriais do que a dar respostas: é aí 
que está a acção, diz Dennett (prefácio, vii), nessas margens 
mutáveis das ciências onde se ve que há muitas rnaneii-as, muito 
Iioas e muito más, de fazer perguntas acerca de tipos de  mentes. Eili 

"I<in& ojMin& Deni~ett apresenta as perguntas que está a fazer 
agora e aliás apresenia tainhéni um inapa dos lugares onde elas se 
fazem: o livro acaba coin unia bibliografia guiada e comentada 
(F~ii-thev Rending) que vai desde a etologia cognitiva. biologia e 
neurologia - passando por A.  Dainásio - a psicologia e filosofia. 

Ceiitral eiii "Iíi lzds of .i.iinds" é a constação de que só nós. 
"~;zi;zd-hauei-f soinos .'>nilzde~s" (cuidadosos das nossas existências, 
diriainos). Deveiuos perguntar conio é que isso pode ter vindo a ser. 
se antes só havia causas e não razões e o bom e o inau surgiram 
depois. Essa per-gunia liga as nossas inentes a evolucão biológica e 
de  urna inaiieira inuito precisa: ela faz aparecer o facto de  as nossas 
inentes sererii iessituras complexas, não cortadas de um só hloco. 
não unas, inas feitas de fibras diversas e incorporando designs muito 
diferentes. 

"Concio~~sness Fxplaiizec? (1992) com o seu bl»delo dos Esboços 
Múltiplos e a questão da distribuição espacial e teinporal do 
(suposto) ponto de vista do (suposto) observador, é o livro eni que 
Dennett foca inais directainente esse problema e também o da 
conscquente inexistência de uiii fluxo caiiónico de consciência. Fá- 
10. essencialmente porque. nas suas palavras. iuesmo os materialistas 
continuaiii, na sua iiiaioria, cartesianos. 



1-raia-se portanto de hvicolc~ge biológico e das conseqiiências 
deste numa teoria da consciência, ou, coiiio Nietzclie diria, de  coino 
:i origem de uina coisa pode n2o ter nada a ver coin o seu uso actual. 
Na citacio de Nietzsche (da Vontade de Pode?) que Dennett usa 
coino iiiotivo ein '.KinLíS af;Wi?zdY le-se: "Reparo ein alguma coisa e 
procuro uma razão para ela: isso significa originalmente: procuro 
uina INTENCÃO nela e acima de tudo a1gut.m que tenha intenções. 

riamos um sujeito, urn fazedor: todo o evento é um feito - dantes \ '  

intenções eiii todos os eventos; é o nosso mais velho Iiábito. SerX 
que os animais tainhéin o possuem?". Eis uina boa pergunta acerca 
de inentes e ela fará Dennett procurar o surgiineiito da agentividade 
(age7zc.y) de um ponto de vista naturalista, coiiiecando na biologia 
molecular. onde se encontra tanta actividade com propósito (por 
exemplo na replicacão do ADN ou no sistema imunitário de uin 
organismo) e no entanto não há "ninguém". 1-12 razões para esses 
eventos. mas os eventos 1120 sabem o que fazem. 

O percurso ele "Kiizd~ of~Winds" avanca ao longo da seguinte 
organização: 

1 . Que tipos de inentes I i X ?  (E como é que nós sabemos?) (p. I) 
2. Intencionalidade: a aliiorclagern dos Sistenias Intencionais 

(incluiiido: o nasciinento da ageniividade) (p. 19) 
3. 0 corpo e as siias inentes (incluinclo: Da sensitividacle a 

sensiência) (p.S7) 
4.  Como :I intencionalidade veio para o centro do palco 

(incliiindc~ Do fototropisrno :i inetafisica) (13.81) 
5 ,  A cr ia~ão do peiisaiilento (incluindo: Psicólogos naturais não 

peiis:iiiies c Fazer coisas para pensar coin elas) (p. 119) 
6.As iiossas inentes e outras mentes (incliiiiido Dor e 

sofrimento: o que é que iiiiporta (tnntte~-s)?/onde os 
atriliiuíiiios /onde estão / corno é que sabemos) (p. 153) 

E , . .' ~issiiii o testo percorre a distancia entre a inexistência de 
iiientcs. iilentes siinples e iiientes coinplexas até reconhecermos ;i 

possiiiiliclade de qiinlquer coisa coino Liiiia nrente humana. 
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