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Prefucio 

Os escritos cliie aqui se reúne111 i«iiiaraiTi fortna dentro dos Projectos de 
Investiga~âo sobre racionalidade levadcjs a cabo no Mind, Language antl 
Action Grorip do  Instituto de Filosofia da FLUP entre 2003 e 2007'. O suhtí- 
tu10 do livro, 'Da ciência cognitiva 5 filosofia' 6 o sribtítulo do Projecto RBD2 
(Katio?zulztj~, Beliq,' Desii-e II-,pom cogniliue science tophilosophy). Os dois 
~>r<>jectos. 11BD1 e 1<131)2, deram origem a várias p~iblicaçòes. a última das 
iluais I'e>ipeciiue.s ai? Rationa~i[]~, e111 cuja introdrição o seu núcleo teórico 
é explicado. Miiitos dos trabalhos e publicaçoes ligados aos projectos RBD1 
e 1<»1>2 acaliaranr por ter rima forte coiiiponente de filosofia &a acçào e cle 
estudos da racionalidade pritica'. Neste livro trata-se de outra coisa: trata- 
-se da iiiinlia própria particil>açâo nos projectos', feita a partir da filosofia 
<ia mente e não tanto da filosofia da acção. e da inflexão em direcção à 
Iiistória da filosofia conteiliporânea a cliie essa participação me conduziii. A 
inflesão ern ilirecção 2i tiist6ria da filosofia conteml>orânea não f«i inespe- 
rada: ela tein :i ver com a agenda de investigayáo cio Gabinete de Filosofia 

D Raiioriali(y, Reli<( Desire 1- »2oliuotiriii to actio>i/ionz ihe uieiuj>oi~it ofihe thcoiy 
q/'>iii>iri (IlUIll) (2001-2005) e Ratioi>aiity. Reli?/: »e.?iic II - Jro»z CO&?iiiiice scil7llce to 
~ihi/osoi>hy (IlIi112) (2005-2007). Ile kii-ro o l'iojrcto RBU2 (I~OCI:FII.~í555í/2004). de  cloç 
iiii lnvesiigadoia-lli-sp<>nsáveI, ~~ri~longoii-se até Junlio dç  2008. I'ar;i mais iiiformai.ào 
sobir os I>iojectos r sobre as origens CIO pii>j>ri« MIA<; no seio do Gahiilete dc Fiiosoiia 
\lriilerna e Contempoiãnça. c1. piginas i10 MIA<; em iittp:fln~eh2.içiras.11p~pt/ifil~~sofii1i 
8nc.Y;'iiiiagí. O gnlpo reúne m b l l i o s  i-m :ireas iliiç v20 desiie 3 l6gica 3 filosofia &A acyào. 
filosolia iiioral, iilosofia ila economia, p:issando pela filosofia da mente e ila iingti:igcin. 

' S. h'lIGi'EXS C\ C. E. E. MACKO (coi~ids) 2006. Pe~s[iectiL,es o11 I?atioiia/i<]i, I'osto. 
i:aculiiade de Letras ci;i Cnivcisidaiie rio l'orio. 

' 1:sra liiriia dos I'rojectos IliiUl ç illiU2 deii origem a i ~ i r i  oiitro projçcto de  invistip- 
C ~ O ,  coiil <I iililio C'oiriie?s~tfioiis oii Pmcficu/I~a:ioira/if)~. rili roino de enlrevisras a aLlt«~ 
irs  portugueses e estsangeii-os sol>iç iliirstõrs iie iaci«nali<ladc piáticzi. O projecto clçveiá 
cuiiiiinai niim iivro. qiiç sç çnconti:i em prcpai:i(-âo, coorilrnado por Caiios i\i:iuro, Sofia 
Çligums e Suszina Cadiilia. 

, 1.c.. a miniia participacão rnililanto memlxo i1:i equipa r r io  aprn:is Investigadori- 
-1l~suoiisái.ci. 



hi«derna e Conteinp«rânea d o  Instituto d e  Filosofia da  FLUP. O Gabinete 
foi pensado desrle o início como visando as intersecgees e as clivergêticias 
das duas grandes rradifòes da  filosofia contetnporânea, a filosofia analítica 
e a fenoiilenol«gia. A filosofia analítica e a fenoinenologia são traclicòes d e  
cet-ta forma desavindas mas que  têm inuito d e  cotiluin pelo menos nas siias 
origens. com Frege e Husserl. Levar ein conta as relaçòes entre as dlias e d e  
alguma forma j«gá-kas uma contra a outra. d e  forina a explicitar pressupos- 
tos inexplícitos na p15tica cla investigação filosófica. tornou-se uma tarefa 
periiianente para inim. qiie espero continuar a levar a cabo nos prckimos 

anos. E pelo i~ ienos  nesse sentido que  se dirige o I'rojecto Cotz~~c~:qetzces 
- Zist c e ~ l t ~ ~ ~ ~ p o s i - u n c í ~ ~ t i c  andpost+he~zonzenologicaiphilosophy oj'thonght, 
mind a?zdl~nzguugei, q u e  o MLAG tem neste inomento ein curso n o  Instituto 
d e  Filosofia da  FLUI'. O presente livro instala-se já na traiisiçâo entre os pro- 
jectos RRII e este novo projecto do M U G .  A Introduçãc que precede os 
artigos aqui reunicios. intitiilacla 'Dei ciência cogwitiua MJilosqfiu (ocl p o ~  que 
6 que Frege e FInssei-l sao i?npoi-tuiztes puru a,blo.sofiu da n~eizre))' eexplicita 
as iilotiva$òes da transição; o íiltimo dos artigos rerinidos (Cons(:iêizciu e 
ir7disti1zgi~ihilidac/e u~)ui-êi?cin-re~ilid~fde) constituiu uni primeiro exercício 
cle exl>lora$â» do Projecto LO?zuergei?ces. 

É especialtiiente iinportante para compreencler os  artigos como conjunto 
ter ein mente 0 fiicto d e  cliier a fenomenologia quer a filosofia analítica 
iei-ein tido origem, historicainente. e m  projectos de crítica a o  iiatiiralisino. 

Uo ahstiact CIO I'iojçcto Co>ii;eqe>ices: 'In rliis piojict ii.e :iiiii ar çxploring pros- 
pects for a 21" ccntisi) post-analytic :mil post-plien«mrnoIogicdl pl>ilrisoplry of ili«~igl>r. 
iiiind and lang~iage. Tiiç l>i«ject involuçs a srioiig coiliponent o1 Iristoi) «f 20"' ceniuiy 
ipliilosopliy. in Ibotii ri:táitions. :i nroiking oiit «r genealogics, and a ciiliquc of tiie cari- 
catiires «f anilyric :rnd coiltinrnlai l>liilosi>pl~y as I~ring, irs1~ectivç1y. anri-rireiapliysical 
anú scirntificist :inii antisciçnlificisr. \We will li>iil< ar work «f uiitliovs on boi11 sicles wli<i 
1i;iue bcen liioposing tiieorericaliy c11;illenging ic-adings of il,c iiistory o[ 20"' crnliiry piii- 
losopliy. n:inieIy lhosi- «f ilie 13. iliehçn scliool (I'loyd & Sliieli ?001). anel alsoj. Benoist. 
(Benoisl 2005). \%rir oii llrr iiistoiy ol plrilosopi~y around 13. I>ieben is çiiiù1çiii;itic of a 
iising «i Iiisioiic i-onscio~~sness witiiin tl~e :in:ilyric ti:idirioii. wlricli is generilly srcn ihy 
irs ailveisaries as iiniiisloiir:il, Y-vt tlle Iiict is i 3  Urçùrn hiis :LISO ckiimed iliat ilie anal).tic 
ti:iiiiti«n eniied witli \Vilrgrnstein and Quinç. aiiil pai1 of oui- intçniion in tiiis piojcct is 
10 assçss lliat claiiii. 'ri>? piojecl  rili li Ioriis on siircific issiirs wliicli iimi<ç ri>ir>i>:iiisons 
possible. siicli li! tlie n:iluic- (anú Iiiilils) of inienti<inalily. starting witli rhc n-ay it %,as 
appioaciicd iii ihe riii~rs «f Frege 2nd lirisseri, (ii! tliç stat~is «l pçrci-çption vs. ianguuge 
in iesprci 10 lhe :inalysis of 1iie;ining. liii) psyciiol«gyli>iiiI~~soj~1iy rekiiions anil iiie ira-  
sons for ic-jrcling psyclioI<igism, ind tlie (iv) reiiisnihnti-ic-;ilisili clçl>aie. 'rliroiiglioiit tlie 
projrcl, RY will pay slxciill attenrioir to pliiloi«pliers suei, as I.. \Vitrgensrein, J. McUo\seIl 
ind H. 1'urn:iin R'/><> 31reaily exriiiplify in tiieii wriiings some of ilir ronvcigrncçs wc are 
Iooking for''. 



ora.  essa crítica ao naturalisiiio está em forte contraste cotn as propos- 
tas natiiralisias de W. V. O. Quine que tanto iinpacto tiverain. na seguncla 
llietade i10 sécirlo XX, na filosofia da mente e ria filosofia analítica eiii geral. 
Q~iine é o autor que está por trás de praticamente totlas discussões presen- 
tes neste livro e a sua herança para a filosofia do século X X  é parte do que 
está em causa. Creio que unia perspectiva Iiistórica sobre a filosofia analítica 
é essencial para coinpreendermos coiiio pode u m  tão notúria inflexão (de 
titiia crítica ao naturalisino à aceitação generalizatia deste, nonieadarnente 
na filosofia da mente) acontecer. Espero que os textos aqui reunidos p»ssam 
constituir utna contribuiçâo nesse sentido e que possam interessar pessoas 
cujo tralxillio se situa erii qualqlier uma das duas tradicões. 

Este livro nasceu de IIIII sentimento cle aPastameiito meu relativainenie 2 
filosofia analítica, devido a certos ruiiios desta. quer cientistas quer ortodo- 
xos. que me faziam pensar que se pode cotitinuar a trabalhar em filosofia ao 
niesmo tempo que se perde totaliiiente de vista as razões por que alguém 
caneca por se interessar peka disciplina. Mas esse sentimento desapareceu. 
I'enso que a filosofia aiiaiítica ganha urna nova luz à luz da sua história, luz 
suficiente para a crítica a ceitas partes de si própria. Iiá aincia uiiia outra Iriz 
que eu gostaria que ela ganliasse, agora aos olhos daqcieles qiie criticain a 
filost>fia analític;~ eiii hloco. ~rata-se do seguinte: o insignificante oii trivial 
de que 110s vezes se acusa a filosofia analítica nà» é insignificante o u  trivial 
tout cou?-l. mas sim a constara(.%« tle que. se no mais insignificaiite ou tri- 
vial dizer ou pensar o que quer que seja questões filosóficas se colocain, é 
porclue estas são tie fiicto questões reais - tão reais quanto questões alguma 
vez podeni ser. 

Os aspectos práticos tlos nossos Projectos são importanies para nós - 
uma das razões de existir do MLAG é precisainente provocar iriteraccões 
e disciissões, beiii como iim Iiistória e uiii liáhito dessas interacfões e 
discussoes - essa é urna das razões por que decidi iinnter o torn oral nos 
ti-stos que se seguem, ~ i m a  vez qiie eles forain quase iodos inici;ilinrnte 
conkrências e coinunicafoes ligadas ao I'rojecto R13D2, 110 Yoiío e eni mui- 
tos i>~iti-os I~igares. 

Este traballio nào poderia ter acontecido sein as condi~ões para a inves- 
t i g a $ ~ ~  que (1 Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade 
<I» I'orto rne proporciona desde Iiá vários anos e pelas cluais rne sinto riiliito 
grata. Ilevo turnl~érn agratlecer ao Departaineiito de Filosofia da FLUP a 
licenca sahjtica que tne foi concedida no primeiro seriiestre de 2007-2008 e 
que riie pertniti~i utna estadia ein IJaris dunnie a qiial, entl-e outras coisas, 
11ucle organizar este livro. Nào posso deixar tanihéin de agratlecer aos tiieus 



aiiiigos tlo 1)epartaiiiento de L6gica e Filosofia Moral da Universidade de 
Santiago de Compostela, muito especialmente ao Juan Vázquez e i Concl~a 
Martinez - eles têm estado seinpre disponíveis para coiaborar com tudo 
o que tentainos fazer no Porto ein torno no MLAG, nomeatlainente parti- 
lhando connosco a sua maior experiência em projectos de investigafào". 

Dentro do  Instit~ito de FilosoTia tia FLUI' quero agradecer a todos mem- 
bros do  MLAG e muito partic~ilarrnente ao Carlos E. E. Mauro - o projecto 
de levarmos o grupo tle investigasão para a frente foi dos dois; sem ele o 
MLAG nunca teria secjuer corne(.aclo a existir. 

Quero agradecer finalmente, e iniiito especialmente. ao Charles. por 
muiras coisas. i~ias taml~ém por ter sido e continuar a ser tão impowante 
para eu descobrir uma outra face cia filosofia analítica. 

'' Nos úiiimos anos çssç iniçi-câmiiio :iconlecrll çlli torno cio Projecio,liisli/icntio~i of 
Kfioi~~iedge iii Formul ui~dE~>(ii~~icul  Scierices (IICkI2006-04955/YISO~, cujo In\~cçtigriúos- 
-llesp«ns:ivel 6 o Professor Juan Váziluez r de ciija rqiiipa ile investig~@o Pqo  pane. 
Alguns dos artigos aqui incluÍ<los rrlomani as minhas col:ilioricões no I'n~jccto. 
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I. Introdz~çâo 
Da ciência cognitiva u,filosoJia 

( O Z I ~ O T  que é que Frege e I-lusse?.l são hoje importantes 
para a,filosoJia da mente] 

Na atitude narural viramo-nos intuitivamente para as 
coisas (. . .) que oi>viamente nos esrh<i dadas. 

E. Miisserl, A Ideia de Fe~irru,ileiioiogin 

(...) os prnsanirnios nào sào nrni coiszis do mundo 
nem repii-senra@es. ( 170,steiiii>igei~) 

hreiii tudo é represenrayãi>. Se assim fosse, a psicologia 
coiireria eiii si todas as ciências. 

G Frege, O Peiisiri>leizto 

0 s  ensaios e entrevistas irunidos neste livro procuraiii compor uiiia iiiia- 
g e n ~  na liisi6ria da filosofia tio séciilo XX. Eles tciii como tema coiiium o 
probleiiia das relacòes represeniacào-realicI/acIe e coiiio ponto de partida a 
foriila corno este se coloca na filosofia tia iiieiite. Por trás de cada uni deles 
esiâo cluestfoes tais ct)ino: o que é afinal isso a que cliaiiiainos unia mente? 
corno é clue unia mente rel->~.esenra o mundo? que inundo é esse que é 
repsesentado? será que para cliie mentes represeiitein 0 rn~indo t. preciso 
que existam coisas que s2o rei>resentac6es dentn~ das cahe~as? 011 será 
essa cima suposi~âo transviada? 1'0s tris de todos eles eiicontm-se ainda a 
intençzo cle coriipreender o que, exactainente, se entende por naturalismo 
na tentativa de resposta a estas qiiestties. O iinperativo de 'naturalizar' tos- 
nou-se ornnipreseilte na filosofia da mente praticada na tradi~ão analítica 



depois de W. V. Quine. nos anos jO/6O do  século passado. ter defenilido 
a ideia de uma 'epistetiiol»gia n:itui-alizada'-. No entanto. o que se entende 
por 'naturalizaf raramente é cl:iro. e a verdade é que no pensamento do 
próprio Quine a proposta de naturalizar tein que ser entenclida no seio de 
um sisteina filosófico coniplexo e e111 conjunto com outras posirões, não 
sendo possível ignorar cliie no próprio sistema existetii fcjrtes tensões entre 
de um lado as teses cépticas (a indeterminagâo da tradu~âo e a inescr~itabi- 
liclade da referência, a relatividade dos escluemas conceptiiais) e elo oiitro 
1:iclo a epistemologia naturalizada e o realism« ~ ~ o b u s t o ' ~ .  

As razões para uin filósofo da mente querer saber exactatiiente o que 
se entende por '~iaturalizagào' pocleiii ser muito práticas: interessa saber se 
'naturaliza$ã«' significa cliie são as ciências naturais, por exemplo a neuro- 
ciência e a ~>sicol»gia. que devem responder às q~iestões atrás identificadas 
(como é que uina inenie representa o inundo? que mundo é esse? exis- 
tem representayões dentro das cabe~as?), devendo a filosofia alianclonar o 
campo. Irá nesse sentido o iinl?erati\~o cjuineano de naturalizar? A naturali- 
za@« não é iioriiialinente assim entendida pelos filósofos. Seja como for. 
o imperativo cle 'naturalizar' estendeu-se $1 filosofia da mente e da ciência 
cognitiva e está por trás do  trabalho de filósofos cotiio 1). Ilennett e J. Fodor, 
que constinieiii o ponto de partida do percurso t ra~ado neste livro e cujo 
trabalho em filosofia se encontra pi.óxiin» da ciência cognitiva". Mas esses 
não sâo os íinicos autores aqui presentes - em seguida entram em cena 
os críticos do natui-alismo cliiineano e daqiiilo que dele deriva na filosofia 
analítica conteiiiporânea; tais como Donald Uavidson e John ivlcllon~ell"'. A 
conviccão que suhjaz à entrada destes úItim»s é que o tratamento da clues- 
rã0 das relay6es rej.>resentasã«-I-ralidude não deve assumir exclusivaiiiente 
a forma tias disciissões focalizadas em torno de intencionalidade. reclu~âo, 
explic:içâ« psicológica ou quuliu que praticamente resumem lioje 0 canipo. 

Ci. non>çadaiiiente QI:I\'l< 196% 
'' l'aru i l m i  visão pinorimica (introdiirória) <ia filosofia ile Qiiinr i-f. MIGCFNS 0 0 7 .  

l ò n r o  :i espiessã« 'teses céptic;is' iiç Sandia Lailgirr (cf. Lr\l:Gll'R 1999 e LACGIEII 1YY'). 
Nas o l m s  referidas :i aiirora fxz uni diagnústico e iima análisç das tcnsòcs lateiiies na 
<ibr;i clr Quinc. idriitihcando nomiailamrnir as difc-rentes <liiec~òrs quc s"~bj:izem às 
teses dy>ricas clç um i3110 e i episLri~~oiogia lrat~iialisla do  oi!tio. i\ aiitora concliii pcia 
,iiatiireza ambigiia ç pioblcmática do  ii-alisnio quineano' (LAKiGIEll 1999: 24). A intei- 
cogaç2o sohie a natureza cio nstulaiisrno <jiiine;ino ç s«i>rç o seu estatuto paiad»x;il li5 
miiito nie ocupa - foi ela. de resto. que çsiçve na oiigenr dos j>i«jcci«s IIUD 1J;tia unia 

ai?licação especifica ilesia cjiirstà« 3 epistenio1ogi;i cf. por exemplo R.IIGC'ENS 20041,. Em 
qiie delie~nos acr~diiar3 

Cf. Ensaios 2 r 3. 
'" Cf Ensaios 5. 6. 7 e 8. 



4 c«iisequência dessa forma de discutir os assuntos é que em niuita da 
actual filosofia da mente se oculta, sob o pretexto de ~ i n i  não problen~ático e 
supostamente consensual naturalismo, as questòes acerca de realismo e anti- 
-realismo e da distinção aparência-realidade que inevitavelmente se colocam 
quando se trata de pensamento e mundo. Ao longo do livro pi-ociirar-se-5 ir 
cliegancio niais próximo desse f«c». As questoes debatidas são no entanto 
as quest6es específicas que ocupam os autores que são as 'personagens' do  
livro: Quine, Ilennett, Fodor, Davidson, McDowell, etc. 

O outro motivo organizador dos escritos reunidos no presente livro é o 
segiiinte. Em fun~.5» da sua maior ou menor proximidade à ciência cogni- 
rim, os filósofos têm niais ou menos inclina@« para olhar para dentro da 
cahega quando pensam acerca da natureza do mental e do  peiisaniento 
- aí, considerando os autores discutidos neste livro; embora F«dor 'ollie 
mais para dentro da cabeça' do  que Dennett (afinal enquanto filósofo da 
mente Fodor é um emblema do  internalismo, enquanto Dennett 6 ,  em prin- 
cípio, um instrumentalista), temos de um lado Fodor e Dennett, do  outro 
lado Ilavidson e Mcl>»n~ell. Dennett e Fodor representam assim, aqui, o 
exemplo concreto da especificidade do momento pós-quineano na histó- 
ria da filosofia aiialítica, ia1 como este se repercute lia filosofia da mente". 
Este momento pós-quintiano pocle ser caracterizad» em Irasos largos corno 
tomando c«mo dada a crítica quineana à clistiriç2o analítico-sintético, par- 
tindo da c»ncepção de epistemologia nat~iralizada que é irm dos resulta- 
dos desra, e assumindo entretanto uma particular concepção de antologia 
ccjr11o dizendo respeito aos 'c»mpromissos aos quais somos obrigados pelas 
nossas melhores teorias'. i? sobre ral pano de fiindo que Dentiett e Fodor 
desenvolvem a sua filosofia &i iirente conio filosofia &I ciência cognitiva 
(mais especificamente. as suas visoes antitéticas da nat~ireza da cogni$ào, 
respectivamente anti-representacionista e representacionista. que os Ensaios 
2 r 3 prc~curam expor e analisnr). Se a forma que a filosofia pós-quineana 
da mente pode ter é exeinplificatla através de Fodor e Dennett. trata-se i:rn 
seguicla de. :I paitir cle oiirros filósofí>s analít.ic«s pós-quinean«s e que dia- 
logam com Quine, fazer aparecer ângulos a partir dos quais autores c«mo 
Ilennett e F»dor podem ser legiti~~amente acusados de psicologisino e cien- 
tismo no seu tratanlento tia natureza do  mental. Em terinos práticos isso é 
feito ein primeiro ltigar a partir de D. I>avidson. em seguida com a 'entracla' 
de J. Mcllowell e finalmente através das entrevistas a C11. Trairis. 

" Esir nioniento pós-quineano na história da CiIosoFia analítica roi o objecto do  meu 
tinl>ailio de cloutoraiiiento (cf k11GUENS 2002. cujo principcil objectivo 6 a defesa cla li-oii:i 
dos Sistemas intencionais de Dennett - c poitanto do  anti-representacionismo em leoiia d:i 
ixiente c o n t r a  a Teoria Repieseniacional e Compuiacionai da Mentc proposra por Fodoi). 



A ideia fiindainental neste trajecto é que a teiitacâo de olhar para den- 
tro da cabeça em busc:~ do  mental e do  pensamento se altera na distância 
que separa autores como Foclor e Deniiett de autores como Davidson e 
McDonrell. A expressâo 'da ciência cognitiva à filosofia' significa tainbérn 
isso: a sequência dos escritos revela uin percurso qiir cornesa com autores 
inais próximos da ciência cognitiva, chegando a outros que definitivainente 
se afastam dela. ou cllie, pelo nienos. marcam claramente as fronteiras entre 
fil«s»fi:i e ciência cognitiva. Autores coino Davidson e McDonrell situam-se 
assim, no conjunto de 'personagens' intervenientes neste livro. no estreino 
oposto do  espectro relativainente a Fodor e Dennett. concretizando críticas 
ao natiiralisino quineano e iclentificanclo inipasses a que este conduz. 

2. Quine e a história do ?liatllralismo nafilosoja do s6czlloXY 

O interesse geral que suhjaz aos artigos reiinidos é um interesse pela 
história do naturalisin» na filosofia do século vinte, inuito particuiarmeiite 
na filosofia analítica. Ora Quine é uma f ig~~ra  ahsolutainente incontornável 
nessa liistória: a sua influência em vasras áreas da filosofia analítica contem- 
porânea foi rã« grancle'que se tornou de algiiira forma imperceptí~~el na 
sua especificidacle - eni particular, tornou-se natural falar ele epistetnologia 
naturalizada e de antologia como sendo uina c]iiesiâo relativa aos coiiipro- 
missos a clue soinos obrigados pelas nossas inelli«res teorias, como se essas 
fossem formas neutras ile encarar as qiiestfies epistemológicas e »ntológicas, 
sem alternatixis geniiín;is. Ora, conr» notei atrás. na ob1.a elo próprio Quine 
qii;indo se 1r:iia de explicitar o cliie se faz qiiaiiclo se faz epistemologia e 
ontcjlogia as tensfies entre o erirpirisiiio, a relativiclade dos esquemas coil- 
ceptuais e c> n:it~~r::ilismo nâo esiâo ele forma algunia esconcliclas. Em Quine, 
:io coiitrário do  cjiie acontece coiii inuitos dos seus lierdeirt>s natiiralisias na 
filosofia d:i iiiente. cliie freqiientemente apenas proclainaiii o naturalisiiio 
p sanc lo  eiii seguida aos problenias clrie iiiteressaiii, i> naturalismo é ape- 
nas unia prya de iim edifício ambicioso. Nesse eciifício ambicioso, teses 
acerca de linguagem, de epistemologi:~ e ele ont«logia conjugam-se de foi-. 
mas frecjuentemente arrisc:iclas e cenamente controversas. Na verdade em 
Quine encontrain-se coiicentradas aquelas qiie viriam a ser clirecç6es .con- 
tr' ' 'irias' n:i história cla filosofia analítica do  século ?C(. Como afirnia Saiiclra 

L~ugier ',teclas as discussoes que agitam a filosofi;~ analítica i>ocleiii ser lira- 

" a pçna considerir se não irri sicio a inflii@nci:i [Ir Quine a impedir nos Estidos 
Unicios t ima  receps;io cio prnsamentc de Wirigrnsrcin que n3o se limirasse i '!~isri>i?a da 
hlosofi~. 



das de Two Dogmas"". Depois de Quine pode nomeadamente parecer que 
existiam duas vias, e apenas duas, para a filosofia: ou o rebativisino do  
13etisamento pós-filosófico de um Ricliard Roify, e assim de alg~ima forma a 
al>dicação da filosofia. ou o cientistno de boa consciência de muita filosofia 
da mente actual. Mas coino í. possível que as duas clireccões saiam de um 
mesmo autor e dele se reclainem sob o pretexto do  naturalismo? 

Podemos ver a história da seguinte forma: Qiiine é um crítico d o  Mito 
ùa Significarão. Ora, o inito da significasão não é apenas unia crítica à 
ideia de que existiria qualquer coisa como uma linguagem comum dife- 
rente das Ijnguas a traduzir entre si: as consequências epistetnológicas e 
ontológicas desra primeira constaração da indeterniinaçâo vã« muito além 
cio seu ponto de partida, a lingiiagem natural, que deve ser compreendida 
sem evocar "significados". Em últinsa análise e acima de tudo Quine é um 
crítico da icleia de qualquer coisa como umri antologia comum as diferentes 
teorias físicas oii esquemas conceptuais. É neste quadro que as coilheci- 
das proposta de On What There Is acerca de compromissos ontológicos 
devem ser lidas em toda a sua radicalidade. É em particular aqui que se 
deve perguntar corno é que Quine coloca a cjuestâo do  realismo'". Só assim 
se cotnpreenderá qiie Quine possa ele próprio proclamar ser Lim 'realista 
rohiisto' e que quiiieanos como Uavidson e Dennett se desloquern tão facil- 
mente para posis6es tendencialinente anti-realistas (apesar das profissões 
de fé em sentido contrário). É por isso importante não esquecer que Quine 
'resolve' a cluestâo elo realismo em termos de 'verdade imanente' (a expres- 
são a p r e c e  pela primeira ve7. em Thco~ies uand Things C1981)). l%ocurand» 
ser ao nlesiiio tempo Liin empirisla e urli realista - perante um crítico como 
lhvidson que lhe sugere o abaridono <lei empirismo Quine diz-se ainda e 
sempre um empirista - o que lhe senre de apoio é a ideia de esquema con- 
ceptual. Ora; não é possível ignorar as seilientes relativistas que esta ideka 
contem. e i). l>avidson viu correctamente na proposta da relatividade de 
esquemas concelituais o ponto de partida para a discussào do realismo e 
c10 empirismo ele Quiile". 

'' De resto, 0 arligo apaiçce em h » i  ri LogicaiPoiiir "fl'iei~~ (QUINE 1953 rodçailo por 
incursões nas «uti:is árezas aqui em causa (rroria da linyiagem e antologia antes (Ir nnis). 

I'' C[., para iiiria analisç do  que se entendc por 'reilisirio robusto', LAUGIEII 1191: 
i:. ARin~a-se ai que 'rçaiismo roliiisto' é uni q~ialifiririvo çsprsso ilbicir. como sç diz eir> 
1iIoa1fi;i iiioi;il). I. r.. longe <ir scr iirn sinal do  cae.ciçr n3o pr«l>lrm;l!ico do realismo. 
Quinc usa a rxpiessio ,roi>iistii' para iiiaicar o rarktei  de c/airi? i p i r t r n l o )  do  realismo. 
O realismo é ,robusto' porque 4 imanente 3 nilssa Iing~iagrni e à aceitas30 da ci2nci:i - o 
naturalismo apirrce como iiwz irsy>osta a esii situa@". 

" Cf. neste volume o Ensaio VI11 (i. ,llcDoi<~~ll e n çrilicu no i?aiirralisi>io rmo) para as 
criticas de  Uavidson iio empirisn~o de Q~iinç. 



Soja ~\ftgueiri 

A complexidade clas posiçoes de Quine torna-se ainda mais clara se per- 
giintamos por exemplo como se posiciona ele cjuanto à qiiestão da lingua- 
getii. procuranclo olhar para além da resposta standard dos compromissos 
a que nos obrigam as nossas melhores teorias. urra vez estando disponível 
tima linguagem regimentada. Verificaremos então que temos uma explica- 
yào em termos ele 'terminações nervosas e irritasoes cie supet-fície', como 
Quine gosta de clizer, tnas qiie aquilo com que acahatnos (ou corneçatnos 
sempre ... ) é a líng~iu natural. Ora esta refere-se a objectos e logo aí. desde 
aí. se coloca a cjiiestâo cla relatividade conceptual. O que é ser um epistenió- 
logo naturalizado e 11111 realista robusto nestas condições (i. e., defendendo 
o que se defende acerca de relatividade conceptiial e acerca de linguagem 
natural)? O realistno roliusto quineano 2, e Quine nâo deisa de o sublinliar, 
uma suposição radicalmente imanente ao esquema conceptual da ciência, 
e precisamente enquanto tal que ele é probleinático (6 este realismo a la 
Qiiine que algiiéin com» Hilary Putnam veiii a criticar clesde há muito). Etn 
Quine nada é simples, e é por isso que o seu pensamento p0de estar 1x1 ori- 
gem c~ i~e r  de proclamaçoes relativistas do fim cla filosofia (analítica), como 
aquela tle que Richarcl Koity é o emblema. cluer de muitzi actual filosofia da 
mente com aura cientista e que se proclama naturalista (como diz Sandiíi 
kiugier. a certa altura para muitos filósof»s analíticos as opcões pareciatn 
reduzir-se aopost-ismo ou ao naturalismo cientista). 

Entreunto os herdeiros de Quine leraiii-no cle marieiras deterininadas e 
alguns deles de irianeir-21s tais que hzerain corn que desde há riiuito sejam 
iançadas acusasoes de psicologisino e cientismo à filosofia da tiiente pós- 
-qitinean:i feita com pressiipostos epistemológicos e «nt»iógicos quiiieanos 
de fiinclo. Por exetiiplo o filósofo inglss Michael Uuiiimeu nâo se coíbe de 
dizer que :i filosofia aniericana esi2 no irau caminho (einbora exclua de tal 
veredicto autores como S. 1Cripke. H. I'utnam ou D. Daviclson) nem de falar 
de ritii reciio perante o progresso da filos«fi:i analítica anterior'". Em elite 
consiste exactanrente esse recuo? ISasicarnente, o recuo de cjiie faia Ilummett 
2 o regresso do psicologisrno, concehirlo cotiio ;i convicção de cliie quando 
fakiiiios de pensaiiientos estarnos a ialar cle coisas que fazem parte elo fluxo 
de coiisciência do indivíduo etnpírico. Ora para Dummett a irais iiiiportante 
característica da filosofia analítica nascente. e que ele associa a Frege. teria 
sido precisairiente a 'extrusão' dos pensainentos relativarnente ao fluxo cla 
consciência clo indivícluo empírico. evitando assim 0 psicologistiio. A filo- 
sofia analític:~ teria assim no sei! núcleo. niestno inclepenelenteii~ente da 
'tese da iirioriclade' (prioridade da lingiiageiii relativatiiente ao pensamento 
na ordem da explicaçio) que lhe é normaltnente associacia, urn project» 



semântico com origem em Frege que evilaria ao estudo do pensamento os 
defeitos que Diiininett critica. 

As acusagóes de Dumiiiett à filosofia da mente sâo em parte forn~ulatlas 
a partir da perspectiva da filosofia tia linguagem, e podemos pensar que 
elas se aplicam precisamente a autores como Fodor e Dennett, entre muitos 
<i~itr»s. Destle que comecei a trabalhar sobre esses autores que tais acusagóes 
irie preocupavam, precisamente por Ihes reconhecer legitiinidadel-. Leituras 
posteriores do trabalho de autores corno Hilasy Putnain e John McDoweil'". 
ajudaraiii-ine a dar forma a alguinas das minhas intui~óes acerca dos extra- 
viatlos rumos da natiiralização na filos«Fia da mente pós-quineana e a com- 
preender as genealogias na filosofia analítica contemporânea que os esclare- 
ciam". O caso de Putnaiii alias particularniente relevante do ponto de  vista 
tia Iiistória da filosofia analítica, até porque ele foi outro dos autores que. 
inicialmente e da mesma forma que Quine, esteve por trás do  trabalho tle 
pessoas como Fodor e Dennett em filosofia da mente. Ora etiihora Putnain 
nào renegue as suas intuiçoes f~~ncionalistas mínirnas, arluelas que nos anos 
60 formiilou contra a teoria da identidade psico-física. há muito que vem a 
criticar a forma corno a ideia de naturaliza<;ão do  estudo do inenral se difun- 
diu, tomanclo a forina de um cientisino cego a si próprio. O vector-Putnain 
é assim, n:i história recente da filosofia analítica, profiindamente clifereilte 
do vector-Quine e este fiacto é decisivo para a Iiist6ria da filosofia analítica 
dn seg~inda metade cio séculox1. 

Mas e se após Quine s alternativa entre abdica@" rortyana e cientismo 
cru não esgotar as possibilidatles? Que forina poderia ter uina abordagem nào 
1xicologi.sta e nlio cientista dos pr»l->lrm;is em torno cle representaçâo e rrali- 
dacie tratados na filosofia da mente? No riiei~ pr6prio percurso, niiin primeiro 
iiioiiiento pensei que a resposta a esta cluesrão envolveria antes de mais tiar 
um p:isso Ixra fora da filosoFia tia mente no particular aspecto em que esid 
111e pareci:i criticável. i. e. a concep~.âo doininante de ilatui~zilistii», cientista 
e psicologista. Ora esse passo para fora <In filosoh cia mente pode ser dacio 
iio seio da filosofia analítica ela própria a pai?ir cla filosofra &i ling~~agein". 

" Cf. kllGUENS 2002, lpl? j1-12. pairi a espics~io. nesses termos, &i motiv:icà« rio livro. 
' Y f .  n«niea&iiiieriti I'VI.XAA4 19%. 1'LTlhf 1W2, PU7SAhl 1194. PU?NAM 1199. 

&1lcl>O\VELL 1994, hf.lrDO\VELL I'illia, A4cl~O\VEI.L 109Sb. 
I'' Esies s:i« ainda <iújeciiu«s do I'rojecto Co>ice~e!zca. Piiinani r Mcil«n~çil sào dois 

rios ariiorcs 3 quem nos propomos cleiiicai i~i;iis aten@o. 
"' Cf. por exemplo IVoriis aridL!fe (l'Cí'NA\I 1994) (com iinia intn>du~;i« de J .  Conant 

iiceiru iIU obia ile P~itnani), Reairkfir IVtth n Ui,ir7a,z Face 1l'CTX:IM 1990). ReiieuViih, 
i'i~ilosoi,ii,y (I'C?'N.?iLI 1992). 

" Neste livro o Ensaio TV representa uma trnia1iv;i nesse sentido ielaiivamrnte a uiii 

p:irticular problema. o prol>lema do  auroconlieciii~çnio. 



Ilar tal passo conduziu-me a oliiar para as origens históricas da filosofia 
analítica"', e o interesse pelas origens históricas àa filosofia analítica con- 
diiziu-me por sua vez riaturalmente i fenpmenologia: no início cle ainhas 
as tradicoes estão dois autores, Frege e Husserl, que trabalhaiii na mesina 
época, no mesmo mundo intelectual e acadéinico. sobre os mesmos temas. 
Esses ternas dizein em geral respeito a pensatiientos e mentes, e :I forma 
como estes se relacionain cotii o mundo, centrando-se e111 tópicos específi- 
cos como a significação. a referencia e a verdacle, e tendo coino objectivo 
a crítica ao psicologisiiio". A necessiclacle de olhar para as origeiis da filo- 
sofia analítica surgiu assiiii sobretudo como uriia forma de encontrar dentro 
cla tradição analítica ela própria instrumentos que me permitissem articular 
a iiiinha oposição a determinadas concepçôes de naturalismo na filosofia 
analítica pós-quineana. De facto, nas origens da filosofia analítica, conio 
cle resto nas origens da fenornenologia. está precisamente a articulação de 
ii11la oposição ao natiiralisriio na investigacão sobre o pensamento. A ques- 
tão que se me colocava era enrâo coiiipreender como pode o irnperativo 
qiiineaiio de natiiralizar ter-se tornado tão difundido e tão iiicontesrado na 
filosofia da niente feita na tradigo analítica. Eriihora estas qiiestoes relativas 
à história da filosofia analítica nâo sejam ainda o foco deste livro, são elas 
que estão iio seu Iiorizr>iite e os escritos aqui reunidos sâo alguns dos pas- 
sos que fiii daiido ein direcção a elas. 

3. Aparecer e se?: Qiiine e u co?isciêtzcia. I<unt. Afenomenologia 

As cluestões acima referidas giram em última análise em torno cle saber 
se é possível erradicas a norinatividade, como parece estar no horizotite do  
projecto de origem q~iineana ile nattiralizar a episteiiiologia. N o  entanto 
outras q~iest6es iiie preoc~~paraiii clesde que comecei a oliiar para as fortiias 
do rxrturalismo pós-quintrano na filosofia da iiiente, inuito pariiciilariiieiite 
os reflexos que unia concepçâo quineana de episteiiiologia e de ontologi:~ 
teiii na fo'«rin:r corno se concebe a vida mental e especificamente a consciên- 
cia. Uriia intui~ão que iiie perseguia ao trabalhar sobre Ilennett. que é um 

" C[. MIGCENS 2007. onde se irara essa liisiória em rorno de  G. Frege. B. Russeil e 
L. Witigenstein. 

?' Ileiativamrnir i Hussrrl. penso :iq~ii. o h v i ~ ~ ~ ~ e n t e .  sot>rr t~d<> n<> 111155~11 da5 
Iiitie~liga$õe5 Lógica. No que diz respeito 5s apr«xima~i>es entre Frege e Iliisseil aprendi 
iiitiiio com os seminarios qiie [requentei cni Paris e Loncires no meii seniestie sahático dr 
2007/2008. miiito parricilhrmente coin o cilrso <pie Cilarlrs Travis e Jocriyn lknoist deili- 
carim aos dois autores tecolç Noimalç Supérieiiis (Faris) / Icing's Coliegr (Londres)). 



auto-professado cluineano, era que ser tini quinrano gera uni ponto cego 
específicc ein teoria da mente. um ponto cego que sempre pensei ver na 
teoria clennettiana da consciência, por muito interesse que tenham. e parece- 
-me que têml as suas análises acerca de aparecer, parecer e e!iini»a$io dos 
qualia, se estas forem pensadas erii termos íle uma crítica 'intencionalista' 
(usando o termo de Tim Crane)" à teorias cla consciencia fenomenal. Esse 
p<>nt<> cego está relacionaclo com o facto de Quine nein sequer consiclerar. 
ao contririo do  que se passa nas filrxofias de inspiração kantiana, a qiiestão 
das relaçees aparência-realidaíle (ou aparecer-sealiciade) quando se trata de 
considerar questoes ontológicas. Essa ausência de consideraçào é siniples- 
inente riatural a unia concepção quineana de ontologia. Urna tal orientação 
fazia-nie no entanto pensar que alguiiia coisa era assim inevil;ivelniente 
deixada de fora (uma vez qiie referi aciina que quer Quine quer Putnam 
estão por tris das obras de Dennett e Foclor, os clois exeinplos da filosofia 
cia iiiente pós-quineana de que se parte neste livro. convém deixar claro 
qiie nada clisso se passa coin I'litnam. o que ern parte explica o interesse 
(leste por I'Gant). 

I'ara explorar esta intuigao, latente j i  no rneu trabalho anterior, lucrei 
rniiitc com o curso de Jacques Uouveresse no Collège íle France em 2008'i. 
Foi na verdade assistindo a sessees deste últirno. em torno das análises 
do filósofo francês Jules Viiillernin em ~Veces.sil6 ou co~zlingenc&", que (1 

meu iiicómodo qiianto à concep$ã« quiiieana de ontologia encontrou subi- 
i:iiiiente urna formula(-20. O mote, vindo de Vuillemin, e estruturador tlo 
seiiiinário de Houveresse. era simples: a ideia era qiie a questio central da 
íilosofia 6 ;i q~iestâo das relações ap;irnci:i-re;ilidarle. Para clueiii partilha tal 
visào da natureza tla filosofia é essa a qiiesrão que está em causa desde os 
p~>b le i i~as  cka filosofi;~ da matemitira (nesse particuiar seminário Houveresse 
declicava muita atenc50 i filosofia cki matemática cle M. lluminett) aos pr«- 
hiemas da estética (concebidos tal coiiio ICarit 0 faz na Ciíticu ~ lo , / z~ko) .  Ora 
isto significa que a cluesdo cjiie é para algumas pessoas (como Vuillemin e 
lio~rvei-esse) u quesrão cla filosofia, é urna quest2o que não se encontn ern 
laclo nenhum eiii Quine. u m  qriestiio qiie não é secluer forrnulável no cliia- 
ilro do seu pensamento. E a partir de Quine e da sua influêiicia tal estado 
de coisas difuncliii-se e ganhou natiiraiidade. com conseqiicricias particiilar- 
iiierite estranlias na filosofia da inenie. 

"'rim Ci;inç define o iniçncionalisiiio conio pairindo da  acçira(-ã<, i13 lese de Brc-niano 
- ila idçia ile quc- a intencionalidade c' a iiiaica ilo iiienrai - e pi>iianto da irjric5o 113 ideki 
dc. <]ue existiriaiii çsiad~s meniais "20 inlencionais iais como qirniiíi. 

O iiirso intiriilaua-se Qir  'esi-ce q u ' u ~ i  s)~st2i>~ephilosopi1iqt~e?!!. 
"' VI:ILLEMIN 1984. 



Outros filós»fos kanceses conteiiiporâneos, aléiii de J. Liouveresse, e 
como ele sólidos conhecedores da filosofia analítica, muito particularmente 
Jocelyn Lienoist2-, foram-me preciosos para articular o meu desconforto rela- 
tivo a práticas comuns e suposi$ões nâo reflectidas em muita da filosofia 
analítica actual. tal coino aqueia que acabei ele iclentificar. Tornaram tam- 
héni claro para irrim que. embora eu tivesse encontraclo na filosofia analítica 
« tratamento de certas q~iestões relativas à mente que me interessam* o iiieu 
próprio percurso e a ininlia foriira de pensar tinliain sido marcacl»s por I<ant 
e pela ideia de fenoinenologia cle uma forma que poderia ate não ser total- 
mente explícita para rniin própria irias qiie se foi tornando cada vez mais 
c i a ~ ~ ' ~ .  A minha intensão actual: associada a« Projecto Cot?ue~ze??ces atrás 
refericio mas já por trás dos escritos aqui retinidos, passa assim por compre- 
ender o que significam exactamente Kant e a fenoinenologia para a filosofia 
contemporânea, que interesse podem ter para o tratamento das qiiestões da 
inente; da significacào e do  pensainento. O princípio da resposta é claro. 
ICant significa a obrigação de considerar quest6es e111 torno de aparência 
(ou  parecer) e consciência quando se trata de conlieciiiient», peiisainento 
e mundo e ele considerá-las corno indesadas a iim tipo específico de pensa- 
clor - precisainente aquilo qiie está esquecido ein Quine e que é nos lermos 
de Vuillemin/i3ouveresse Lima maneira cle forniular a questâo da filosoh. 
A fenoiiienologia significa considerar a dirnensâo de dado OLI doagào tlas 
coisas"' (aquilo a que Jocelyn Benoist chama 'um certo einpirismo' ... ). Esta 
questão, se for c«rrecrainente entendiela, será considerada como prévia à 
questão da subjectividade e seus objectos. i. e . ,  prévia à questão kantianai". 
A fenomenologia significa tainbéin algo de metodológico (um imperativo 
de clescri$âo coin» iiioniento primeiro clo que quer que se queira fazer em 
filosofia). e uma ideia do  que se faz quando se faz filosofra. O dado, o apa- 
recer. a descri$~o - são estas as injuncões que vêm da fenomenologia para a 
filosofia coiiteiiiporânea. Mo evidentemente probleiiiáticas (descreveri iixs 

1 .  Benoisl çs15 por iiis d e  iudii o que é :iqui diio sol>iéSen»nic-nologi:~ - ele foi unia 
cizjo prjiica e pessoal p x a  o renovar do ixiçii intçissse pçki fçnoiiiçnologia e esloii-iiie 
iiiuiio agiadecicia por isso A sua ol>ci tem sido fiiniiamrniai no coniexio pós-pós-lieiclci- 
geriano' da  filosofia francesa (ci. I IENO~ST 2001ç, L Zdeé ciei>hé>roinéiioIogie). para. :ilia- 
\,és (h içnoirii~iio do interesse em Husserl. mosliai qtir o iliálogo çnriç a ienomçnologia 
e a filosofia inalitica. nomeaciairiente eiir teoril da significicao, e possíi.el e é i-icc,. 

'* Ci. no ciit:ii,to MIGUENS 2002. Conclris6rs (6.2 A naturez:i c 0 sei, iliierioi: ser5 3 

Teoria cios Sisiemas Inlçncionais necessariamente fisicaiisi:!?). A própria ;ipresrnia~iio da 
iS1 como 'lima teoria noirnativa r nanscendentat do  mental marca essa «rienia@« (ioii>ei 
uma exprrssao com a cliial Foiloi critica Drnnelt p r ; i  defençlei a ideia). 

"' Ci. BFNOiST 2001e, Qir 'esr-ce que ie cioniié? 
" Cf. RENOiST 2001L Le Stcjel oopii~r6t ia si<ijectii;ité, 



,serti qiie a iniiihn nzeiiie esiá deirtm lia ln~liiiihu cabep? 

descrever o quê? e coiii que direito? e com que direito suspender a expli- 
&i<) e o inundo?). É no entanto possível argumentar que alguina coisa na 
ideia de fenoiiienologia constitui uma iiecessidade em filosofi:~, para além 
& diversidade das orienracôes. 

A expressâo 'Da ciência cognitiva à filosofia' pretende resumir o trajecto 
dos artigos aqui reunidos, regiclo pelas ideias que acabei de aponta+', par- 
ticularmente pela intenção de compreender o que há de objectável com ser 
uni quineano quando se traia de mente e consciênciai! 0 título do livro, 
Serú que a minha mente esjú deizfro da nzinha ca:uhe~a< que reúne «s artigos 
da Parte I e as entrevistas &i Pane 11. visa ern última análise as diferensas 
entre ciência natural e filosofia q~iando se trata de inente e de pensamento. 
I'rovavelmente a muitos cieritistas cognitivos nào repiignaria cie todo admitir 
que a inente, ou muito do  que interessa c p n d o  est~idamos o tnental, está de 
facto dentro da cabeca - que mais lazeiiios cllianclo estudaiiios por exeinpio 
o cérebro, se n:io olhur para o cicie está dentro das nossas cabesas procu- 
saiido compreender a cogni~io '  Vã» é isso que estarnos a :rssumir qirando 
pensamos por exeinplo que ii~agiologia cerebral pode vir a riiostrar-nos o 
i[ue :rlgcii3m está :i peiis:ir? No  entanto os fil6sofos apresenrain várias raz6es 
p:r":r defender que não é esse o caso, que a nossa iiiente não esrá 'clentro 
da nossa =hera'. A expressjo vem tle John McDon~ell. e pocler-se-ia consi- 
ilrrar que taii~hém tle Putnani. ein íiltima análise do seu célebre '11~eaiiiirgs 
itiw't i77 thc iizind' que rio iinpoi.rante foi para a filosoiia da lingliagem e 
para a filosofia da iiiente nas últiti~as clí-cadas. Trata-se à primeira vista ile 
iriiia alusio ao externalismo. e as exploracões dij externalisino n io  são de 
todo estranhas à filosofia aiiaiiiica du mente. Mas neste livi-o tiâo se trara da 

" Este hi o iiiru próprio icijecto ao longo dos anos n,i que decoiieii o I'roj?c!o 
JlBI)2. As pcrglintis que iiie ocuparam iiiiiantr os :%nos em qiie trabalhei no i'iojecto, 
de qu? o presente livro é. :,ti- i il3t:i. 0 úlliiii<> rçflcxo. tinliani por 115s a necessidaile de 
comprerndcr o que. em iiliima análise. 115 de paradoxal com a ideia de episieniolagia 
níitiiializacla. I'ioci~rei relacionar essa ideia com a mintia convicfâo dç quç a ciênch 
ccigniiiva n;i« deve substitiiii i filosoh: i- possivel defender que. esistiniio iim ol>ject« 
comum - o mrnial -. ele não é no çnianto toiiiado identic:imentç. Esias duas perguntas 
- C1 qiie i15 de p;iridoxai coin a idei:i dç 'çpisien~cilo~gi3 naturalizada? e I'or qiie c' que a 
cii-nci3 cognitiua n2o devç siil>stitiiii a filosofia? - rstivçrini na origan d3 primeiia entrç- 
vista :i Cliailes Tr:lr,is no %mbiio cio l'iojecto liliIY2 que ailili se publica. 

i Nos remos dr McDowrJl. tiata-se de compreriidcr 0 que 1iá de objectávçi no 'naiu- 
ralisrrio raso' (tridrizo assim a çxpiess3o bnld iinrroulisi>i). 



alternativa internalisrno/externztlist~~(j em filosofia da mente, que colocaria 
de uni lado filósofos como Fodor e do outro filósofos como T. Burge, D. 
Dennett. R. Millilian. etc., sendo a questão central visada a questão da expli- 
cagào psícol6gica. O externalismo não exteriorista e anti-quineano de John 
McDonreli tornoii-se itnportante para mil11 porque ille periniti~i cotnpreen- 
der por que razão a alternativa internalismo/externalisino :issim config~irada 
nunca me tinha parecido suficientemente rica para tratar dos problemas. ou 
suficientemente explícita acerca clos seus próprios pressupostos. 

McDowell acabou assitil por ser o autor e111 quem convergiu a nrinliu 
liá iiiiiito sentida necessidade de explicitar a crítica a« natuialismo de pro- 
veniência quineana dominante na filosofra da mente. Foi na sua obra que 
etlcontrei claramente articrilados os incómodos que de forma tentativa eu 
tinha procurado enfretitar no ilieu trabaliio sobre Dennett" através da refe- 
rência a Ilant. referência que na altura me serviu para tentar compreender 
a irredutibiliclatle da subjectividade, e a rela$ã» entre esta e as antologias, 
os 'mundos para os agentes'; que me parecialn caracterizar a Teoria dos 
Sistetlias Intencionais". 

I'enso que a obra de McIlowell é muito iniporrante na filosofia analítica 
conteinporânea devido ainda :i lima segunda razão: ela trouxe consciência 
liist6rica e uma perspectiva de l1istória da filosofia para a filosofra analítica 
e fê-lo a partir do  núcleo ,tii;iis duro' da filosofia analítica - Oxf~rd '~ .  A 

" MIGCENS 2002. 
" hllGUENS 2002, Capitiilo 6. t'isicalismo. conteiido r consciência - Da filosoria da 

mente :i antologia. 
" Eiiihuia pam alguns fili>s«los analíiicos J. iLlcDo~~el1 seja iini autor obsciiro. talvez 

psecisaiiiçnie j>$3 siia a p i o x i m ~ ~ 2 o  a autores da filosoh dita continrntai, como Ieanr, 
1'"'" muitis outr:is pessoas ele é IIIII dos mais irn)ioiiantes filósofos coniçmpor;iiieos. 
Alguns factos a rei eni iiientç c~uanto a i i lc l~oi~~çl l ,  iacios que podeiii coniiihuii paia 
ziproxiiirai. ou afastar pessoas com difcc-icntes inclinasóes filosi>firas. s3o os seg~iinri-S. A 
ci1nrep~3o qtiietista e teiapêutica de filosofia r1çlrnili:i por i\.lcI)owell é de «i-igrm witi- 
genseiniana. Nos anos 70 Mci><iweSl envolveti-se icti\rumente no irrojecio ci;ii,ids«niano 
rlç encontrar uma teoria scm3ntica para as lingti:is niiuiais r lios debates relativos a con- 
disões de verdade e coniliçõçs dç  asse r f ;~~ ,  nos cjiiais intrixriei:lm pessoas como Miciiael 
Ili~rniriert e Ciispin \Vriglit. Envolvrii-se zimhéiii eni debuiçs em torno da intripiçtafio 
das iilçias iie Wirtgenstrin sobre segiiii-iima-regia. Foi ele o organizadoi- do impr~rianre 
li\>ro pósriimo ile outro filósofo de  Oxford úa siia gçiacào. Gaieili Evans. IKavietie~ o/' 
Rg/ki~e~tce. Tcni acu~almente ilm:i inriiirnç3o impon:inte nos ilel>ates em lilosoli;i ùa pçi- 
celiçào (sendo u m  dos iiomrs representativos cio ciiamado disi~iniivismo) c e m  fil»s<ifia 
moral (esprci~lmrnte nos clcbates em torno de  iazóes inorais e oliiectiiidadç morilj. O 
seu livro ile 1994 ~Miiiil ni?d Worid. extremamenie audacioso em trrmos de Iiistória cla 
filos0Ii3, rnuiro ~~aiticularrnenie por provir do  seio da filosofia analitica, é pá Iiin clássico 
e LinYi rçferência para a critica ao naturalisnio raso (bflld >iflr~~rn/ism) actrialmente domi- 



ierú que n i~ii i iha meiiie está denrro 'ia iiii~ihu cuhe~rr? 

expressâo de McDowell 'nenhuin são naturalismo deve convencer-nos de 
que estar no niundo é estar dentro da nossa cabeca' eitá por trás de todo 
este Livro. mesmo se o ensaio que lhe é dedicaclo nâo faz para já mais do 
que oferecer uma introdu~ão ao seu pensamento (tentando também mostrar 
como. intlo; como faz McDowell, i história da filosofia, sobretudo analítica, 
e não aceitando certas partes da hei-anca de Quine, se pode ficar com uina 
nlelhor posicâo acerca de mente. significayâo e racionalidade). 

A terceira razão pela qual McDowell se tornou iinporiante para mim. 
para além das suas propostas externalistas e tia sua visâo Iiistórica sobre a 
filosofia analítica; foi a possil>ilidade de recuperar Kant a partir da filosofia 
analítica. Qual é a necessidade de recuperar Icant? Penso que essa neces- 
sidade existe pelas razoes que já apontei e porque o projecto kantiano de 
colocar no centro tla filosofia qiiest6es em torno de subjectividade. ou apa- 
recer e ser (sejam elas formuladas ein torno de fenóineno/númeno, sensi- 
l7ilitlade/entendime~ro, passividade/espontaneidade ou de outras formas) e 
a possibilidade de relacionar assim cluest6es episteinológicas e ontológicas 
coin q~iestòes de filosofia moral e cluest6es de estetica é ainda hoje um pro- 
jecto sustentável cluanto ao clue se entende por filosofia. Ora esse projecto 
esrá deformado e essas questoes ausentes em muita filosofia analítica, pela 
iiienos em parte devido a« projecto de 'naturalizar'. 

Pias, por inais que filósofos analíticos como I'utnaiii e PIcDowelI se 
ergam contra más direcgoes úoininantes e o fa~ain  em parte dialogando 
c o n ~  'o outro lado' thi filosofia c»ntemporânea. noineadarnente etn ambos 
os casos, com ICant. será qiie há em última análise alguma possibilidade 
ile entendimento entre tradic6es filosóficas que divergiram cle tal forma no 
século XX? Sei-a qiie a própria forii~a de McIion~ell ler Kant, por exeir>plo, 
à qtial tantos especialistas do  autor objectaram (o seu I<ant 'analítico' seria 
imeconliecível para muitos fiIósof«s liantianos não :inalíticos), não é por si 
evidência da iinpossihiliclacle cle entendimento? 

Saber se algum entendimento oii comuniciade nacluilo que se entende 
por fii«s«fra é possível é já o que estli no Iiorizonte do íiltiino cios artigo,? 
reunid«s (Coizsciência e indisti?zguibili~l~~~ie ~~plpaleizcic~/reulidude)~~. Este 
visa ser um ensaio tle mêt«do para o projecto Conuergêncius: a proposia 
seria panir de iim probleina que vale por si e que 6 colocado por uin filósofo 
da mente no quadro naturalista (no caso 0 problema da indistinguibilidade 
entre :~parência e realiclade. cjuando se irata de ui~ra experiência consciente 
ile alguma coisa, tal como ele é colocado por Dennett) para o triangular 

nanic na filosoh anylo-:imeiicana. .\'rir iIliD«n~cll avzinca a proposia de iirn 'naturalisiiio 
da segiinda nalureza'. baseando-se em aritores como Aiistótçles e IQanl, entre outros. 

'" Ensaio IX, 





Esta crítica não constitiii só por si unia rejeiçâo da subjectividade. O 
qiie Frege está a rejeitar, quando objecta ao psicologismo, é apenas uma 
forma de considerar a relação suhjectividade/objectividade que submete a 
segunda (a 'objectividade') à primeira (a 'subjectividade') - não se trata de 
rejeitar todo e qiialquer disciirso sobre a siibjectivitlade em filosofia. 

Voltando ao título deste livro. por trás da j3ergunta Serú ~ L I B  a minha 
ine~zte estú ~ ientm clu lcrninha cabeça? está também a pertinência do  rea- 
lisino. Na verclacle é essa a grande questão que esPA ein causa na inter- 
pretação de termos filosoficatnente pesados que nos servem para pensar 
sobre pensamento e mundo, e que sofreram grandes inflexões ao longo 
da história da filosofia tais c»ino ideia. fenóiiieno, representação, intencio- 
nalidade. phainometzoi?, Vo~stellulu?zg~ Emheiizung, etc. Uma questão que 
conieçou a interessar-me cada vez mais ao trabalhar nestes ensaios foi o 
facto de para a nossa forma de pensar na natureza do mental, e naquilo que 
é pensar e representar, serem particularmente relevante os equívocos que 
podem surgir entre os sentidos de aparecer que são o %parecer' coiiio dar- 
-se (Eixchein~ing, para usar iim termo da fenoinenologia) e as 'aparências' 
(.seen~i~zgs). tal como uma postura céptica tende a considerar estas. »e um 
lado está em causa o clar-se das coisas ao pensaiiiento (em fenonienologia 
insistir-se-ia que isto não tem que ser já uni sujeito), do outro Iudo está 
o resvalar do sentido de aparência para a ilusoriedade, para uiii desfasa- 
niento entre o que é pensado e a forma coino as coisas seriam realmente 
(estas q~iestòes nâo obviamente nada novas - já ocuparam pessoas como 
Aristóteles e Heideggei.. por exemplo). É de resto particularinente interes- 
sante aqui a diferenp entre a fiiost>fi'a de língua aieinã (que afinal está nas 
origens quer da fenoinenologia quer da filos«fia analítica). na qual 0 termo 
'fenómeno' pode significar aparecer. &r-se, coin mais peso ao iiiiindo do 
qiie ao pensamento (interessaria ver « cluanto isto é descritivo de autores 
coino Raiit e Husserl), e a fiiosoha de língua inglesa, onde 115 uni grande 
peso da interpretação empirisra ela ideia ele ideia, ideia como 'coisa cliie está 
1x1 inente em vez de outra coisa'; coisa essa que está no inundo (o peso 
aqui sendo da iiientel mais do  que do  inundo. mais e111 aparência cl« que 
em aparição). Tudo mudará muito com Frege. que aliás, conio é sabido, &o 
deixa <Ir ter IParit no seu Iiorizoiite. De qualq~ier forma quer a orientaçâo 
tornada de Frege, quer a orientação tomada cie Husserl fari os filósofos 
responderem de forma diferente da dos cientistas cognitivc~s à quesco 'Será 
que a ininha inente está dentro da minlia cabeya'? 

Coiii os inícios da filosofia analítica em Frege temos então um 'recla- 
mar dos direitos da realidade' cotitra uma certa concepção subjecti\~ista de 
subjectividade. E com a fenonienologia, o que temos? Com» se sabe. a 



fenoiiienologia veio a tornar-se idealisnio transcendenta1~We unia foriiia 
que n i o  foi bem aceite nem pelos próprios discípulos de Husserl. Mas com 
a feiionienologia temos tambéin. e isso interessa mais para o confronto 
com Frege nos fins do século XiX, o Husserl ii~icial (o Husserl de 1900, das 
Inuesiigu$ões LÓgicasiWata do vol. 1 destas, Prolegomena) e Husserl ante- 
rior ao I-iusseri inicial. O confronto histórico que se dá entre Frege e Husserl 
dése  entre Frege e o Husserl anterior ao 'Hiisseri iniciar (o Husserl que 
constitui o marco para a criação da feiiornenoiogia). Esse confronto deu-se 
eiii torno da questâo do  psicologismo, com Frege a acusar Husserl de psi- 
cologisnio nos seus priiiieiros escritos sobre filosofia da aritmética antes da 
criacio da fenoinenoiogia. 

evicienteiiiente iiiiporrante perguntar, iinis unia vez, o cpie é c) psicolo- 
gisino'". O que é c> psicologismo tal que alguéin coino Iluniiiiett pode lancar 
a ac~isação genkrica de psicologismo a certos desenvolvin~entos pós-quinea- 
110s da filosofia da mente e falar de iim recuo relativaiiiente à filosofia analí- 
tica anterior? Pode ajudar-nos aqui iangar um olhar liistórico, precisainente, 
e perguntar o que é o psicologismo para Frege, tal que dele Frege vai aciisar 
Husserl. E o que é o psicologisiiio 1Yai.a Husserl. tal que virá a tentar afastar- 
se deste. A questão do  psicologismo e da crítica ao psicologismo está nas 
origens da filosofia do  século XX, nas suas duas grandes correntes. Por isso 
inesino recapitular a controvérsia entre Frege e Hiisserl é historicamente 
interessante e pode ser o ponto e partida para o esclarecimerito. Podeirios 
considerar que tal controvérsia tem o seu primeiro movimento quando em 
1891, na sua Filosofia cla Aritm6tica, Husserl critica Frege por este tentar 
definir núiiiero em termos puramente formais. Para Husserl, isso seria ir 
longe deinais coin o desejo de definir: existeiii indefiníveis, os números 
seriam precisamente um caso, e dos indefiníveis pode-se dar uma eluci- 
dasão psicológica. Naquilo que então defendia Husserl era iri~uito influen- 
ciado pelo filósofo empirista inglês John Stuart Mil1 (1806-18731, tal como 
cle resto F. Rrentano (1838-1917) o foi-a tainbém. É esta sugestão de Husserl 
de encontrar uina explicação psicológica quando daiiios com o indefinível 
nas nossas análises. e a subjacente equivalência de fenómeno a fluxo de 
consciência. que Frege critica como psicologista. 

Portanto Frege acusa Husserl de psicologisnio pela forma como este 
trata o problema semântico e tenta encontrar lugar para o sentido na natu- 
reza. Mesmo que a crítica de Frege 1150 tenha sido muito beiii recebida por 
Husserl, mesino que não tenha sido ela a responsável pela reformuia~ão 

'" Cf. obras como Ideei? e Iírisis. 
'" Txava-se da data do primeiro voluiiie destas, Prolegoi~ieiia 
"' Cf. TRAViS 2006b. 



Seiri qiie a nziirba ~>r<~>iie está dentro da i?iiiihn cabega? 

do seu pensamento, por alguina razão Husserl muda de ideias entre 1891 e 
1900. Terá sido Frege que o fez initdar de ideias, ou tei-á sido antes Bolzano 
(1781-18"1), que o fez recuar relativatnente ao psicologismo inicial?" De 
acordo cotn J.  Benoist a tnudança de Husserl deve-se a B. Bolzano, e não a 
Frege. Mas inais impottante do que saber quem fez Husserl mudar de ideias 
é perguntar o que é esta hostilidade ao psicologismo. Será apenas unia 
rejeicão do  tipo de abordagem empirista a problemas como o problema 
cio conheciinento matemático? Não parece ser esse o caso. Como tliz J. 
McDowell noutro contexto", hostilidade ao psicologisino não é Iiostilidacle 
à psicologia e à importância do  psicológico e o anti-psicologisn~o clos inícios 
do século não pode ser confundido com iim aliti-nientalisrno ideológico de 
tipo skinneriano. Kos inícios do  século XX o problema não é aliás sequer a 
natureza e o conhecimento do  mental mas siin a natureza do  conhecimento 
mateti~ático. O que está em causa é antes a distinyão que é necessário fazer 
entre actos psíquicos de pensar e pensainentos. E esta distinção encoii- 
tramo-h não apenas na fenonienologia tal corno Husserl posteriormente 
a fitndará mas iambéni em Frege de acordo com princípios que são muito 
claramente explicitados por exeinplo em D ~ T  Gedc~nke (Frege. 1918)". Aliás. 
~atiha-se eiii ler este texto coiiio sendo utn texto acerca da natureza do  
iiienrai" inoslrando alcatice ni:iis global das posições de Frege usiialtnente 
traiudas de forma canónica em termos de sentido e referéncia de nomes 
ixólxio" descriçõeddenidas e frases em qualqiter introdução à filosoíka da 
linguagem e portanto dentro de itm cânone si constituído. 

Der Gedunke (1918) 5 ittn artigo clo final da carrei1.a de Frege (ele refor- 
rnatz-se da U~iiversid:ide de Iena em 1917. veio a morrer e111 1925. quanclo 
as suas obras iiiais conliecidas já tinliarii sido publicxtías). Eni Der Geduiake 
o autor procura explicitar a sua posifio pet.ztiite as cluestões básicas acerca 
íie pensainento e miindo que o (jciipain cotno fil6sof», tais coiiio a natureza 
de representações (Vo7~tell~ing~'n),  :I natureza de peiisanientos (Geciunlze~z), 
a natureza do  verdadeiro e as relações entre a psicologia e a lógica. Se qui- 
sés,semos formular de forina directa a iiiipoi?ância, para a filosofia tla niente 
tlo que Frege aí diz, a ideia a siiblinhar seria a sugestão de nâo falar da 
tnente sem falar acerca de pensamentos e de verdade". Psicologistno. para 

'' Os estudos de J. Benoisi sâo aqui rrveladores, noiiirailimentr para uma ciiacteri- 
za@o ila ei,oiuF:io de  Iiiissçri 'entre Bri-ntano r Uolzano'. 

'' Ci. R.IcDO\VELL 1988r. Oii [h<' Seme a ~ z < l K @ 2 1 - ~ ~ 1 1 ~ t '  ?/a P q e ,  A'a,>ir 

' I'ara uma intioilucào mais gemi a Frege, cf. MIGUENS 2007. 
" Esta ideia está por trás do Ensaio Vil,  .Siii,/Ecfii:irlade, liitersitiqkciiuirl~irle e li?yira- 

genl IIarrIral. no presente i,oiilmc. 
" C I  TRAVIS, Tnrih niid ,14eni. no pi-çlo. sobre a concepCZo fregeana de irçiàade 

(nçsse artigo em contraste com 3 con~rps30  aiistiniana). 



Frege. é o erro de abordagem que pode aparecer se 'fundirmos' mentes e 
pensamentos: psicologisino para Frege é confundir o lógico com 0 psicoló- 
gico'? E urna vez confundindo o lógico com o psicológico corre-se « risco 
de que tudo se torne Volistellzlng, rel-iresent;iyão subjectiva. Mas se formos 
falar de verdade e não de Ifon-telltc~zgen, o que encontramos? Frege nota 
que a palavra verdadeiro reenvia para a lógica - se todas as ciências têiu 
o verdadeiro conio objectivo, a lógica trava cio verdacleiro directainente - e 
explora isto dizenclo que à lógica compete 'conhecer as leis do ser verda- 
deiro'. Isto deve íazer-nos olliar de riovo para a tese habitualmente atribuída 
a Frege de acordo com a q~ial a verdade é indefiníve1'- - será assini ou i~ão? 
Pura Frege, o significado da palavra verdadeiro deve ser explicado pelas leis 
do  verdadeiro. E que leis sào essas? Quul é a sua natureza? Antes cle mais, 
i) que são leis? Lei são prescrições acerca cio ser, e Frege tein 0 cuidado de 
dizer que esras nâo devem ser corifundidas, no caso tla lógica, coin leis da 
natureza. Coisas interessantes para uiu filósofo da iiiente coineyanl a surgir: 
embora leis da lógica sejam leis do pensamento. tais leis do pensamento 
não são leis da natureza no sentido em que seriairi leis aceira dos processos 
psíquicos de pensar (e se fosse assini. considera Frege, a verdade não teria 
o lugar devido). A tarefa da lógica é pois descobrir as leis do  ser verdadeiro, 
n3o as leis da asserção. Assim se distingue o lugar da lógica do cla psicolo- 
gia. É certo que Frege Pala aqui de uiii tercein, reino - mas podemos deixar 
essa questão por agora. 

Muito iinpoirante também nas análises de Frege em Der Gedanke é a 
ideia segundo a qual a verdade não é unia proiiiriedade que corresponda 
a um género particular de impressões sensíveis. A quesrjo da verclade diz 
respeito ao sentido de uina proposiyâo. Da forma conio Frege vê as coisas. 
o pensaiiiento, imperceptível aos sentidos. reveste-se com a roupagem sen- 
sível de uina proposição. Um pensamento é o sentido cle u m  proposiçâo, é 
algo sobre o qual se pocle pôr a questão da verdade, e é algo de imaterial: 
todas as coisas sensíveis e materiais são excluídas do cloiiiínio no qual se 
levanta a questão da verdade. 

Decorrendo destas teses acerca de pensamento e verdade estão coisas 
que clevem interessar directamente ao filósofo da riiente, sobretudo que os 
pensamentos nâo são Vo1~tell~11zgen (os pensamentos nâo pertencem ao 
conteúdo da ininha consciência, nào sou eu o seu portador; o que eu posso 
fazer é tomá-los c«ino verdadeiros ou falsos). 

'%L TRAVIS 2006b. Ps?;choiogis>n. 
'- Frege afirma realmente que o conteúdo c13 paiavri 'verdadeiro' é único e indríinivrl 

-i>:"" a interpicta(2o drsm afirmaqjo, cf. TiaviS. T n ~ i h  n,iri,lle>-ii. no prçlo. 



Deparamo-nos então com as Vorstellungerz, representa$Ôes subjectivas, 
o lugar de todas as baralhas. O que são exactamente Vo~stellungen para 
Frege? Para Frege, os termos Vorstellulzg e Vorste/lu.?zgen aplicam-se a iim 
in~indo interno diferente do  inundo externo. As Vorstell~lngen não podem 
ser visras neni tocadas. Uma Vorsteliz~ng é algo que alguém tem - por- 
tanto as Ifontellungen têm um portador, por oposisão ao mundo externo: 
i ~ ã o  existem experiências sein alguém que as experiencie. Cada Vorstel/~~~zg 
tem apenas um portador, dois homens diferentes não podem ter a tnesma 
Vo?stellz~ng. Ora. os pensamentos, as pretensoes acerca tla form:i como as 
coisas são, não são nem coisas do mundo externo nern i6us?ellz~ngen, e é 
por isso Frege propòe que se reconheça uin terceiro dotnínio. 

Estas são algutnas das ideias essenciais de Der Gedanke pelas quais 
Frege deve ser irnpostante hoje para os filósofos da mente quando pensam 
na questão das relaçòes representa$âo-realidade: Frege apresenta um caso a 
favor de dar direitos à realidade ela própria, em contsaste com o que seria 
puamente stil>;ectivo e psic<>lógico. e um caso a favor da consideragão da 
natureza dos pensaiiientos e cla verdade, essas sâo propostas importantes 
quando estão em causa as relações mente-niundo. 

E <]umto à fenomenologia? Porcjue deve ela ser importante? Em que 
sentido t. que Husserl vai tainbétn; como Frege, dar direitos à realidude ela 
psópria eiil contraste coin o que seria purainente subjectivo e psicológico? 

Husserl fá-lo por exetiiplo com a sua defiiiiçâo (ou defini~<ies, sucessi- 
vailiente aperfeiçoadas) de fenomenologi;~, depois cle reciiar quanto ao seu 
psicologistno inicial. A pergunta a colocar é enrão eni qiie é cliie a fenome- 
nologia é uma crítica ao naturalismo e ao  psicologismo. A importância da 
fenomenologia aqui deve-se à sua ideia central. a ideia de ckacio. As coisas 
<Ião-se'" :a intencionalidatle. conceito básico para os fenoinen61ogos como 
para os filósofos da mente, tal como a fenomenol«gia a vê, não é o 'estar 
em lugar cle' de unia representac.50 em rekacão a alguma coisa mas antes 
uhert~tm 6iopensun?erzto às coisas (a isto podemos cliarnar o aiiti-representa- 
cionismo da ahordagein fenomenológica da intencionalidade'"). O que isto 
quer dizer t. que, iTa forma como a fenomenologia vê a questâo áa represen- 
ta@o e da realidade, não são os conteúdos mentais que se dão ein vez dos 
objectos mas os objectos eles próprios que se dâo através destes. Da ideia 
de representação mantéiii-se a uho~~ii?css da consciência, o ser acerca cle 

"' Apeteceria aqui dizer 'O qiie 115 dá-se', pai:i deixar ciaro o coniraste coni a afir- 
masão qriineana 'O qilç há é aquilo que as nossas rnellioics teorias dizçm cjiic há'. O 
qriç pretendo sublinhar é obviamçnte o que  suhjaz, qiianro a rralismo r idealismo, aos 
posicionanicntos de cada um. 

'" nr;lvoisi roolç. 
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11. J. Fodor e os problemas 
dajlosqfia da mente' 

ilb represe?lfatiorrs, ,;o conzputaf~oils, i70 com- 
putntio,zs, rio miizd. 

J. Fodor 

No presente anigo pari» do  princípio de que a obra de Jerry Fodor é, 
l~oje, incontornável na filosofia da mente. Procuro, por isso, enunciar os 
problemas da fil»sofia da mente segundo Fodor, bein como as solu$ões que 
ele desenvolve. ao longo da siia obra, para esses problemas. Finaltnente. 
prc~cur(~ enumerar e enunciar espliciramente alguns dos pontos sobre os 
quais deverá iilcidir Liina crítica 2 visã« fodoriana da natureza da mente e 
tla filosofia da mente como disciplina, de forma a iilentificar um ponto de 
prt ida para respostas as questoes 'Cotno cleve ser uma teoria da mente? / 
.Quais são os prohleiiias da filosofia da mente? qiie constit~iam alternativas 
àquelas clue são oferecidas por Fodor. 

I .  O$»'ogmma de iniiestgaçuo cle.Je??j~ Fo~loi-. 
Osproblemas cla,/iloso/ia da rnerzte e u ~ o l ~ ~ ç d o p a r c i  ele.7. 
A Jilosofia  lu rnente co?no./iloso/ia 6lu cii2ênciu cognitiuu 

A obra de Jersy Fodor (n. 1935, PIiD Princeton University 1960) 6 hoje 
iiina referência central quanto 2 forma cle fazer filosofia da mente. Isto não 
significa que a forina de Fodor fazer filosofia da mente não seja criti~ível, 
nem que devamos siinplesmente aceitar que os problemas que Fotlor ideilti- 
fica no seu trabalho são ospp-obleinas da fil»sofm cla mente. Significa apenas 

I Este artigo aparrceu pelii primçiia vez na 1lrvisr:i Iirte/ecti<, n o  li.  em Novçmùro de 
2005 O ariigo 'Os problemas da filosoh &a niente" publicado na revisra Diacrítica em 
2006 retoma-o em iarga medi<ia. 



reconhecer que Foclor tem vindo a definir. ao longo das últimas décadas, 
uma agenda de investigafio inc«ntorná\~el, Lima agencla que é necessário 
considerar. seia para a aceita]; seja para a rejeitar. Ile que forma vê eilt5o 
Fodor a filosofia da mente?' Quais são as suas posicões perante os prolAe- 
mas que considera definidores da disciplina? Antes de mais, q~iais Sio esses 
prohlei~~as segund« Fodor? Para Fodor os problemas da filosofia da tiiente 
sho os seguintes: 

1.  O problema da natitreza da cxplicaqão psicológica. Ficam aqui engloiia- 
dos o prohlen~a du nature7.a da psicologia como ciência, e. consequen- 
temente, o prohle~na da relaqão da psicol»gia de senso comuni -folk 
p~jchologv - cotn as investigacoes cienríficas da cognição, tais como a 
psicologia cognitivu e a neurociência. heni coiiio o piuhlema das rela- 
ções destas duas últinias enlt-e si. 

2. O prohleiiia mente-corpo, relativo à forma como o mental existe no 
inundo físicoi. 

3. O probleina do conteúdo seiiiintico. das representações trientais. O pro- 
blema da natureza dos conceitos. 

4. O problema da produtividacle, criatividade e sistematicidade da lin- 
guagem e do  pensamento'. O problema das relacões entre linguagein 
(nomeaclatnente linguagein natural) e pensainenro. 

? Para uni 'auto-retrato' tç6rico. cf. FOIIOll 1994. I'ara estiidos gerais sobre a obra dç 
Fodoi; cf. HLANCO 1997, CAIN 2002 e PIETI S; VELARDE-MYOL 2001. 

' Penso que o problrnii da causaçjo mental, que p i a  muita gente esti  no centro 
d i s  pieocupa<;ões da filosofia da niçnte. fica iecobeito por i e 2. Fodoi clir milito clara- 
mente por que 6 que a causayão menral 6 importante: "se não i literalmente irerdadeiro 
que o nieu querer é causalmente responsável pelo ineu ii-liuscar (reachiwg), e o meu 
sentir-comichão causalmente responsávd pelo ineu corar, e o meii acreditai- causalinente 
respon5ável pelo meu dizer ( . . )  se nada disto i litenlinrntr verdadeiro, enrão pratica- 
nientr tudo o que eu acredito acerca do  que quer que seja é falso e t. o fim do  mundo' 
(FODOX 1990: 156) De fornia um pouco menos dramática podemos dizer que é bastante 
iniporiante liaia n6s termos uma teoria da mente quc nos perniita pçnsar em nõs próprios 
como agentes. Ter unia teoria da mente que não dá lugar 2 causarão mcnial. e que por- 
taiito "$0 permite nuJa  disto, condilz-nos a o  epifcnomenismo. 

'As dçfinisões usuais &o as seguintes. Produtividade é a propriedade que uin sistema 
de  iepresentacõçs possui de  gerar um iiúmero infinito de si~ubolos siniAiica e srmanti- 
cainente distintos. Sistematicidade é a propriedade que um sistema de icpiesrntacões 
possui quando contém famílias de expressões distintas mas sintáctica e semanticaniente 
ieiacionadas, tais como Toao ama Maria'. 'Maria amaJoão'. 3030 ania Maria?. 'Waria aina 
Joáo?. Fodor rxpõs assim a sisteinaticidodç: -as capacidades cognitivas vem em grupos 
(clior~ps) C..  .) não encontramos organismos que sejam capazes de aprender a preferir o 
ti-?ângulo verde ao quadrado vermeltio mas nâo passam apreender a preferir o triângulo 



5. O problema da arquitectura da cognirão. englobando a forma corno 
diferentes 'faculdades' se conjugam numa mesina mente, e tainbém o 
debate entre moclelos computacionais da cogniçâo ci5ssicos e conexio- 
nistas. 

Relativamente a cada um desses problemas Fodor defende as seguintes 
posi(-ões (listo. antes de mais. as posicões de Fodor - a explicação de cacia 
uma dessas posi~ões, bem como a expiicita(-ão das liga(-ões entre elas, virá 
em seguida): 

1. A explicaqâ» psicológica 6 urna verdadeira explica~âo e não uma iiiera 
descri~io. Leis intencionais são metafisicamente possíveis. As leis psico- 
lógicas sâo leis intencionais. As leis psicológicas sâ» leis cuetel-ispari- 
hus, por contraste com as íinicas leis estritas, as leis cia ciência básica (a 
física). A psicologia é urna ciência especial (por contraste com a física' a 
ciência básica). 

2 Fisicalismo anti-reducionista. Teoria Representational-Comp~~taci«nal da 
Mente. Hipótese da Linguagem do Pensaiiiento. 

3 Teoria ir~foriiiacional-causal do conteúdo. Conceitos com» particulares 
mentais. Teciria atornista dos conceit«s. Crítica ao liolisrno semântico. 

4. Coinj>osicionalidacle5. Ideia segundo a qual pensamos eni Linguagem do 
Pensamento e nào numa língua natural. 

5. Modularidade" Crítica ao conexi«nismo. defesa do cornputacionalismo 
clássico. 

veimçllio ao iluaclrado vrrde. Wào encontrimos organismos qiie possam pensar o pen- 
sanirnio que o Jolrn am:) a rapariga iiias cio o pçns;imento qiir a rapariga ama o Joiin. 
Xio encontramos or~anismos que poss:im inferir P de 1'KQKll riizis nà« sejam cap:izes iie 
inferir I' de I'KQ." (FOl~Oll 1918: 92), 

'A Composicionaliilade é a propriedade que um sistenia de repiescntqóes tem 
<]~"n<lo (i) coniém sinil>ol«s priniiiivos e sii~iboios cliie <i« sintictica e sçmanticamentc 
romplexos, (ii) os  últimos iieiclam as stias propriedades dos prin~rii-os. Fodor deknde 
que todos os  sisirmis de  i-eprçseniaçócs com os quais filósofos r cientistas rognitii~os 
liciani profissionalmente s i o  niais ou mrnos coiliposicionais No entanto ele insiste sem- 
pre no seguinw: a con~y>osicionalidaçir é unia solticZo para o problema colocado pela 
prodiitividadr r pela sistematicidade, nào se ideiitilica com estas. Nós ur-iific;inios que 
sistsmas clr iepresentagões possuem as propciedaiics ila produtiviilade r sistematicida<lç 
e prociiiainos rxplicar como sçiÁ isso $iossii.rl. A ci~mposicionaliilatle entia ai. com a 

pxoposta de que o conteúdo dos pensamentos (siml>oios coiriplexos) i- determinado ilr 
I'ornia uniforme pelo coiitc-údo dos conceit<is independentes do  contexto que os com- 
poem (sirnbolos simples que &o os  seus consiit~iintes). 

" A Modiilaiidade é a visào da iiiente segundo a qu:~l esta não é iim sistema de  
procrssarlienro único e ii«mogéne«. 'geiieral-plrrpose', antes é constituida por módulos, 



Urna vez que para Fodor a filosofia da inente é. em grande tnedida. 
filosofia da ciência cognitiva, vale a pena começar por tentar compreender 
a forma como Foclor - uin clos filósofos contemporâneos mais relevantes 
para c> campo. enibora as suas posi$i>es sejam totalniente idiossincráticas e 
frequentemente provocatórias e irreverentes - se posiciona quanto i ciên- 
cia cognitiva ein geral. Desde logo, Fodor oferece-110s o exeinplo do  seu 
próprio trabalho teórico: trata-se de um tiahallio que se moveu volunrária 
e assuinidaniente entre a filosofia. a psicologia e a ling~iística. Mas 6 ainda 
tiiais imporunte notar o seguinte: para Fodor a disciplina central da ciência 
cognitiva - e Fod«r stiblinlia que esra não 6 uma pretensão sociológica, 
tnis sim utn ponto c«nceptuul acerca da 'estiiirura intelectual' do  campo 
da ciência cognitivzi - é u psicologia cognitiva. Fodor acredita que a ciên- 
cia cognitiva é l~asicamente ~>sicologia cogiiitiva feita com um grau extra 
de soíistica~áo teórica e metodológica (para Fodor isto significa. nomea- 
damente. abdicar do  empiristno e evitar o tipo de isolacionismo disciplinar 
que permite que por exeinplo i1111 psicólog» da linguagerii não saiba macia 
de linguística). Em termos práticos Fodor vê as coisas da seguinte forma: se 
se é uiii psicólogo cognitivo e se sabe alguma coisa de filosofia da inente, 
ciência de cotnputadores e linguística. é-se uiii cientista cognitivo. Se se é 
um psicólogo cognitivo mas não se sabe nada destas coisas é-se apenas 
um psicólogo cognitiv». Umas das razoes por que este não é apenas uiii 
11onto sociológico e disciplinar tem obviamente a ver com o estatuto do 
caso liumano no estudo científico da cognição e com a inlp«rtância que a 
Inteligência Artificial tem (ou nâo tem) na conceprâo da ciência cognitiva 
como cainpo. Ao contrário do que inuitos autores defendem. e entre eles 
muitos filósofos, para Fodor a Inteligência Artificial nêo é o cerne da ciência 
cognitiva - ou melhor, os empreendiinentos de simula~ão da Inteligência 
Artificial não são, segundo Fodor, o que faz da ciência cognitiva ciência 
cognitiva. A ciência cognitiva visa coinpreender a cognicão e o pensainento 
tal como estes existem, a Inteligência Artificial é uin ramo da engenharia 
que visa construir ináquinas inteligentes. Trata-se de objectivos diferentes, 
e Fodor insiste que não compreende sequer a especial relevância do pro- 
jecto de construir máquinas inteligentes se o nosso objecto de estudo é a 

i.e. subsistemas de  domínio específico, informacionalmente isoiados e encapsuiados. A 
modillariciade que caracteriza os  sistemas perifericos de ipipilt, contrasta com o sistema 
central, a 'paire da mente' responsável pela fixa730 de  crenyas e pela rraiiragjo ile infe- 
rências. cujos processos s i o  - de acordo com Fodor - globais c Iioiísticos. Vjle a pena 
sublinliai- que fora da filosofia Fodoi é conhecido sobretudo como proponente da rnodu- 
Liridade (cf. FODO11 1983). 

- PODOK 1995:85. 



cognipâo: os físicos tambéiii não prociirain siiiiular o univcrs«, tnas siin 
compreender as leis desteH. 

Esta reliitância ein consiclerar a Inteligência Artificial e a tarefa de siinula- 
$50 corno centrais na ciência cognitiva - e, repito, são riiuitos os filósofos da 
iiiente para quem a disciplina central da ciência cognitiva é a IA9 - é uma 
primeira chave para compreender a posiyâo de Fodor na constelaçào ela filo- 
sofia da iiiente contemporânea. Prociirar identificar claramente outras raz6es 
por que outros autores têm uma perceps;âo do cainpo cia filosofia da inente 
totalinente clistinta da de Fodor constitiii nâi; apenas um desafio iiiteresssnte 
mas rambéin uin fio concliitor para u m  aproxiinação à disciplina. A posiçâo 
de Fodor perante a ideia de simularão ( o  sku pouco interesse, o seu conselli» 
de centr:rç2« ein 'the realthing? constitui um;i primeira raz5o. Outras iaz6es 
para alguém ter uma percepyâo do  campo da filosofia da mente totalmente 
distinta da de Fodor são a rejeicio do  realisino intencional defendido por 
Fodor (pense-se em D. Dennett e 1). Davidson)> a convicgâo de uma Iiga~âo 
da 'essência do iiiental' à consciência (algo que une por exeinplo J. Searle, 
T. Nagel e D. Clialiners), uma filiagão wittgensteiniana (pia Foclor, como 6 
sabido, Wittgensteiii é uiwa terrível e perniciosa influência na fil«sofra e o 
'iniiiiigo conceptual' apontado em quase todos os seus livros'") oii o reco- 
nhecirnento ela iiecessidacle tle uma mais clara ligarão da filosofia da mente 
:i filosofia da Iingiiagem. noineaàumente para tratar prohleriias que dizem 
irspeito ao pensainento, ao entencliniento. à significaçâo. Estas sazUes com- 
preender-se-ão melhor; penso, a partir de explicag«es mais detalhacias das 
p<>sic«es de Fodor perante cada uni cios pi-obleriias aciina niencionaclos. 

2. A purtir de R. Uescurtes e cle A, 7il1irzg: 
explic6cçZops>sicológica e Iiipótesc da Li?zg~lugern 
do Pe~~sumento. Reulis~io Ii7teiicio~zal. 
Ciê+zciu Bpeciui e leis intelzcioizuis. Ai~ti-?ed~~cioizismo 

Uma visáo panorân~ica da obra tle Fodor elos anos 60 até hoje revela iiiie- 
diatamente que Foclor está einpenliacicj em explicitar, de uin ponto de vista 
epistemológic», setnântico e metafísico; aqliiio com que o estiiclo científico 

FODOII 1995. 
" Os filósofos para quem a Intçligi2ncia Aitificiil 6 essencial à ciência cogniri~,a s2o. 

ei'ideniementç, filósoSos para quem 0 possível 6 Vâo «ti mais relevante do  que 0 ri-al; 
:ictn;il quinilo SP tratiz tie prns:ii- na n:itoiez:i do  niei11:lJ e da c«gni(.âo. 

"' Devido ao iiolismo, ao anti-natuialismo. à animosidacle Sace à ideia de explicac:io, 
à :,niriiosidade Sgce ao realisiiio intenrii~nal, à siia tçoria dos conceitos, etc., \Viugenstein 
é. aos ollios dç Podoi, 0 expoente de  qiiasç todos os p-cados filosóficos possíveis. 



ela cogni@o em terinos informacionais e coinputacionais nos comproinete. 
Essa é a tarefa que ele vê cuino central para a filosofia da mente. E111 termos 
iiietodológicos e de acordo coiii :is suas próprias clescrições. Fodor peiisa 
naquilo clue faz como psicologia especulativa oii filosofia da psicologia. 
Como notei atrás, para Fodor a filosofia da inentr é assim. antes de mais, 
filosofia da ciência, mais especificaiiiente filosofia da ciência cognitiva. Ora 
Fodor crê que a teoria filosófica positiva, substantiva, de que a ciência cog- 
nitiva necessita é unia Teoria Representacional-Cmputacional da Mente. 
I'or isso o que Fodor tem vindo a fazer descle h;í cliiase quarenta anos é 
desenvolveu e sofisticar uinu Teoria Reprrsentacional e Computacional da 
Mente, com todas as iinplicuções episteiiiológicas, seiilânticas e nietafísicas 
que isso envolve. 

Coinpreenderemos inellior o intuilo e o estatuto da Teoria Kepresenta- 
cional-Coinputacional da Mente se a virinos, como Fodor nos solicita que 
facamos, sob a égide de cluas figuras iiistóricas exeiiiplai-es: Descartes e 
Alan Tiiring. No panteão de Fedor, Descartes é interpretado não como um 
ditalista metafisico relativanieiite ao problema mente-corpo mas sim coiiio 
o defensor de uma Teoria Representacional cla Mente !na inente há ideias, 
ideias são representações). Alan Turing por seu lado foi a pessoa clue teve 
a ideia essencial acerca da rorma como ,as ideias ~iodein inover iiiatéria': 
a coniputac2o é a forma coiiio as representa~.ões - as 'ideias' ele llescaiies 
- podem originar racionalidade e pensamento; pi-ocessos mentais são com- 
putações. transformações cornput~cionais de representações. Nâo liá, para 
Fodor, outra maneira de conceber a f«riiia como o mental pode ser pro- 
cesso. Descartes simboliza assini ;i coniponente representacional da teoria 
&a inente (estados mentais são represenlações). Tiiring a componente com- 
putacional (processos mentais são computações). 

Nos seus escritos inais recentes" Fodor evoca ainda a figura de Frege por 
uiiia razão milito específica: fá-lo por reconhecer a necessidade de lidar, na 
Teoria Itepresentacional-Computacional da Mente, nomeadainente ao tratar 
o problema do conteúclo das representuçõrs mentais, com aquilo a que 
Rege cliamava 'ivioclos de Apresentação'. As representasões representam- 
-como, i. e. têm forma aspectual, e representam algo real, no inundo, sob 
essa forina aspectual (para usar o conhecido exeinplo de Frege, 'estrela da 
manhã' e 'estrela da larde' representam Vénus, o próprio planeta, a coisa 
real). A Teoria Representacional-Computacional deve ser capaz de incorpo- 
rar essa aspectualidade cio inental. Com a sua teoria dos conceitos, Fodor 
procurai-i Fazê-lo. 



Serd que a nii>thn jneiite estd ile>itr-c ela inniitihn cabeça.? 

Duas outras figuras mais próximas no teiiipo são rambéin essenciais 
para entenclermos Fodor como filósofo: Hilary Putnam e Noam Clioinsky. 
Embora hoje as suas posisões divirjam, Fodor foi. como é sabido, aluno e 
cliscíp~ilo de Putnain e de facto toda a sua obra é um desenvolvimento do 
funcionalismo proposto por Putnam nos anos 60". Também nos anos 60, 
ein plena 'Revoluqão Cognitiva'. Fodor colaborou com Chornsky no MIT". O 
cieseiivolvirnento cio funcionalisino por Putnam e o estudo revolucionário da 
faculdacle de Iinguagein por Chomsky atravQ de gramáticas forniais" estão 
no huckgroz~?zd mais imediato da Teoria Ilepresentacional-Computacional 
da tnente de Fodor. O tipo de trabalho iniciado por Chomsky acerca do 
nosso conhecimento de línguas naturais exeniplifica aliás, 110s excelência, 
aquilo que na ciência cognitiva torna imperativa a elaboração filosófica de 
uma Teoria liepresentacional Computacional da Mente. 

Quando se fala de Ilevoluçâo cognitiva ou cognitivista ein psicologia 
esiá-se a Falar da perda da dominância das abordagens behavioristas e da 
correlativa ascensâo dos estudos da cogniçâo em teriiios de 'informaçâo e 
coiiiputaçâo'. Ora; precisameiite, desenvolver lima solução para o probleina 
ckt natureza da explicaçâo psicológica neste contexto de 'decadência' do  
hehaviorisino é, como afirmei atrás, » psiiiieiro problema de Fodor. Fodor 
ti-ata o ~xohlema 1120 apenas etii terinos cle filosofia da ciência (a filosofia da 
ciência é a disciplina filosófica que lida coni qriest6es tais como a natureza 
da explicação e &as leis e o esratuto das entidades teóricas) mas tainbéni cle 
tnetafísica (a questão para a meiafísica neste contexto é formular como deve 
ser o mundo - eiii terinos de substâncias; estados, eventos. propriedades, 
etc. - se ele é tal que pocie ser explicado de ~ i i i i  particular inodo por uma 
lnrticular ciência, neste caso a psicologia, fazendo apelo a determinadas 
entidades teóricas e determinado tipo de leis). 

No seu livro cle finais dos anos 60, Psyc~~ological Dcplunation - An 
i??t>s>dzrctio~z to thephilosoph,)~ ofpsj>choiogy (19681, Fodor coiisidera pela 
primeira vez de f<>rnx~ mais apr»fiindada a natureza da psicologia e das 
esplicaç6es em psicologia. O livro é rim manifesto anii-behaviorista. O 

" A partir do  funcionalismo de  1'utn;ini i- possível conceber a não ideniificarâo do  
nívrl repiesenracional-coinp~~tiicioni~l a que devemos clian~ar mental com a sua realiza- 
cão física (nomractamçntr nçuional), ç ponanio uma visão fisicaiista n%o rcducionista. 

" Fodor cliegou a ser visto como o filósofo iie Cliori~sky, i.e. aqilele que explicitou 
os piessiiposios fiIos6ficos da linguística ciioiiisl<yana (isto nâo significa que CliomsLy 
concorde coni Fo'oili>s relativamente a esses princípios - ":i ileidadr Cliornslry e Podoi- 
divergem muito relativamente ao qiie entendem por n:iiur~lismo, por exemplo). 

" Conveni n5o esquecer qiie I'odor fcz ele próprio, dirrclanirnie, traùaliio clç invçs- 
ligacão acerca dos processos p~içológicos subjacentcs i linguagem (cf a sua coiaboragão 
romJ I<arz nos anos 60). 



beliaviorisnio visado é quer o beliaviorisnio psicológico quer behaviorismo 
filosófico, ligado a autores como G. Ilyle e L. Wittgenstein, extreiiiamente 
influentes na filosofia na época. 1x2 I-esta, Fodor admite clue o beliaviorismo 
é praticamente incontestado entre os psicólogos e filósofos anglo-aliierica- 
nos de então. O livro é rainbéiii uma delesa du possibilidade úa psicologia 
coliio ciência. Enquanto ciência, a q ~ ~ i l o  que a psicologia visa 6 fornecer 
explicaçoes sisteniáticas do comportamento. Ora; Fodor critica e rejeita o 
beliaviorismo como estratégia de explicasão para a psicologia: a psicolo- 
gia. encjuanto ciência, é cal>:iz de produzir explicacões do  coniportamento, 
liias essas explicaç6es náo poclein ser forinuiaclas ein inolcles behavioristas. 
Fodor pensa aliás cjue a filosofia da psicologki se encontra. nos anos 60, 
num estado totalmente arcaico, cjuando coinparada coin a filosofia de outras 
ciências, precisamente devido ao hehaviorisino e aos seus tabus. e devido 
ao facto de ninguém estar a pi-ocurar ver como fica a psicologia depois da 
rejei@o de algumas linhas dominantes do prograrna enil9irista (Fodor está a 
pensar na I-epercussão. na fil»si>fia da ciência, do trabalho de autores como 
W. V Quine, H. Putnaiii. T. I<ulin, etc.). Coino ser materialista sem ser nem 
behaviorista, nem empirista neiu reducionista é para Fodor o desafio sério 
que se coloca ao filósofo da psicologia. O materialismo que Fodor tem 
em ii~ente será, é preciso ter islo inuito claro. um inaterialismo inentaiista: 
este nientalismo não é dualista - confundir mentalisino coi i~ dualisino é, 
seglinclo Fodor, o pecado original cla tradigo wittgensteiniana; tão influente 
e perniciosa na teoria da mente. I'or isso mesiiio o primeiro passo, anti- 
wittgensteiniano, do  filósofo da psicologia deve ser admitir que mentalismo 
e materialisino não são inutuamenie exclu~ivos'~. E essa é urna causa da 
qual Foclor nunca abdicou ao longo da sua obra. 

Alguns anos depois, em Tl?eLntzguage of'TI3oz~ght (19751, Fodor desen- 
volve de  forma iiiais sofisticada o quadro conceptual deste 'rnaterialisnio 
inentalista' em fungão do  qual. de entio para cá, tem vindo a conceber a 
natiirei-a do  menral e da explicação psicológica - trata-se do  quadro de uma 
Teoria Kepresentacional-Computacionai da Mente. formulada nos termos da 
Hipótese da Linguagem do Pensamento. 

O que é a Hipótese da Linguagem de Pensamento? (é bom manter a 
seguinte questão em inente ao considerar a descricão que se segue: será 
que a Hipótese da Linguagem do Pensamenlo é uma hipótese empírica?). A 
hipótese tem uma dupla 'motivasão': por uiii lado surge para explicar como 
pode a folk ps~~chology, a nossa psicologia de senso comuni. funcionar. 
sendo ao mesmo tempo causal e intencional. Podemos ver as coisas assiin. 

" O difciçndo entre Podor c Wittgriisrein diz obvianicniç respeito à diferenya entre 
,interior' e 'privado' quando se considera a 'corporeiúatle' cio pensamento. 



H2 algo que acontece, funciona e precisa de explicagào: nós explicamos 
os nossos próprios comportamentos e os de outrem por meio de crenças 
e desejos, com conteúdos específicos. Por exemplo: Porque é que vais a 
Nova Iorque? Porque quero encontrar o Jerry Fodor, e o Jeriy Fodor mora 
em Nova Iorque. Porque estás aqui sentado sem fazer nada? Porque estou à 
espera do  autocarro (acredito que o autocarro pára aqui, e quero apanhar o 
autocarro, e acredito que é aqui que pisa o autocarro que quero apanhar). 

Aparentemente nós podemos explicar o nosso comportamento em ter- 
inos de crenças e desejos, e por isso devemos de alguma forma ser 'movi- 
dos' a crensas e desejos. A melhor fortna de forma de fazer previsões acerca 
dos inoviiuentos de um corpo humano (vivo, obviamente) é perguntar à 
pessoa o que ela pensa e quer. Por outro lado, a Hipótese da Linguagem do 
Pensamento surge para dar fundamento filosófico às 'nossas melhores teo- 
rias da psicologia cognitiva', que tratam os processos cognitivos como com- 
putacionais. De acordo com Foclor, isto obriga-nos a admitir iim medium 
interno de representa$ões sobre as quais se definam as cotnpirtacões - esse 
nzedium será a Linguagein do Pensamento. 

»e acordo com a Ilipótese da Linguagem do Pensamento - e nunca é 
demais sublinliar o qiianto uma tese como esta ia contra a mié na altura em 
que foi formulada, uin tempo em qiie o behaviorismo e o correlativo tabu 
clo interior associado, nõmeadarnente, a autores como Quine e Wittgenstein 
era bastante dominante - nós pensamos não em português, inglês ou chi- 
nês mas em mentalesse, um sistema cle representações tnenrais, a qiie Fodor 
chama Linguagem do Pensamento. Poclemos acreditar que p, desejar que p, 
etc., porque podemos estar, enquanto sistemas cognitivos físicos, e agentes 
racionais, em relações coinputacionais com frases estruturadas em meizta- 
lese, representações reais em Linguagem do I'ensarnento. Pensar 6 essen- 
cialinente operar sobre símbolos mentais. Corno i2 fiz notar anteriormente, 
Fotlor atribui sempre o crédito desta ideia a Tliring, considerando que t~iclo 
0 que ele, Fodor, faz é explicirá-ia ern termos de u m  teoria filosófica da 
mente. A Hipótese da Linguagem do l'ensatnento supõe, obviamente, o rm- 
lismo intencional, o realismo acerca de representaçóes: a pretensão funda- 
mental é que nâo haveria pensamento ou racionalidatle em sistemas físicos 
sem instanciaçâo de representações reais. Supõe ainda que é na linguagem 
clessas representa~ões, a Linguagem do Pensamento, que de facto pensa- 
rn»s: mestiio se introspectivamente nos parece que pensamos em poriu- 
guês, inglês ou chinês, não são os síml>ol«s do  portug~iês, inglês »ri chinês 
que 'movem' os nossos processos mentais, mas sín~bolos de nientalese. 

A insranciação de representações em sistemas físicos é a razão pela qual 
há realmente estados intencionais. E as explica~ões intencionais funcionatil 
porque há realn~enle estados intencionais. De uma forma inais geral, consi- 



derantlo a natureza da realidade e a natureza da explicagâo, Foclor defende 
que pode haver explicação psicológica poi-que há leis'" intencionais. A 
explicação psicológica, através da iinputa@o de ci-enças e desejos, riinciona 
desde logo ao nível da j'oIkp.~ychoIog~~~ isto é, na nossa prática coinum de 
explicarmos as nossas acções. os nioviinentos dos nossos corpos e dos de 
outi-em, evocando crenças e desejos. e aquilo que a psicologia científica faz 
é elevar essa prática ao nível tle uina ciência, unia ciência intencional. Essa 
ciência intencional, a psicologia. é uina ciência especial'.. As suas leis, leis 
intencionais, são leis cuetel%C 1>1~?-ih~is. i. e.. leis que se sustentaiii apenas 
se 'tudo o resto se mantiver idêntico'. e iiâo leis estritas. Apenas as leis da 
ciência básica (a física) são leis estritas; i .  e., seiii escepqâo (de resto, Focior 
defende. e este ponto é muito iiiiportante, cpie as leis psicológicas são leis 
caetevis parihus porque a psicologia é uma ciência especial. não hásica. 
coino outras ciências especiais. por exeniplo a geologia, e não devido ao 
facto de as leis psicológicas serein leis inteiicionais). A psicologia é. assim, 
segundo Fodor, uii~a ciência especial cujas generalizaçGes exprimem rela- 
ções causais entre estacios menrais intencionalmente caracterizados cujas 
realizações físicas nâo sáo o mais importante. Porque é que as realizações 
físicas não são o inais iinportante (tiiliito eiiihora, obviaiiiente, sem essa 
realização física, não liouvesse I-epresentações reais)? De acoi-cio coiii Fodor 
por causa da foriiia como o inundo é, porque o nosso inunclo é tal que 
existe um nível da realidade que consiste em representações e coniputa- 
cões. uiii nível que pode ser realizacio biologicainente. mus cuja caracteriza- 
ção - aquilo que o faz ser o que é - nâo 6 de nível biológico. 

A existência de leis intencionais, f~indamental na visâo &a mente defen- 
dida por Fodor, permite-nos fazer uma ligagâo entre o problema da expli- 
cação psicológica e o prohlema iiiente-corpo. No contexto do problema 
tiiente-corpo, i. e. ,  no contexto ein que se procura saber como pode a 
mente existir no inundo físico, a filosofia da mente tem que enfrentar o pro- 
blema da reduçâo (do inental ao físico). Evidentemeiite, é necessário antes 
tle inais chegar a um acordo quanto aos conceitos e foriiiulaçòes a usar no 
tratainento do  problema mente-corpo. unia vez que todos eles (substâncias. 
propriedades, particulares, estados, eventos, etc ...I têm já uiii peso nietafí- 
sico específico. A forma mais siinples de entrar neste assunto é dizer que 
Fodor, precisamente porque é uni realista intencional. é concluzido a uma 

'" Lris sÃo generaiizacões veidadçiras qur suporiam contiafactuais e qiic sáo confir- 
iriadas pelas srias instii~cias. 

'- CI'. iiiri cluadio esquemáiico desta i-c-IaçÃo em PODO11 1975:20. Fodoi ietoma :i ques- 
tâo em SpecialScieiices: Slil!Ai,roiio>i~oi,s fl/2ei.Ai! Ihese Yenn (FODOR 19981>. Capítiilo 2. 
O t n t o  é uma critica a J. I<im). 



Será yire n mi>~hn i?ie?itr está deiitvo da »>ziizhn cahep? 

posição anti-reducionista relativamente ao problema mente-corpo. Voltemos 
à questão cki explica~.âo psicológica: Fodor considera que a tese segundo a 
qual as ciências especiais (como a psicologia) deveriam vir a reduzir-se as 
teorias físicas é lima tese típica de (má) filosofia da ciência positivista. De 
acordo com Fodor, a recluçâo é impossível: há ciências especiais, a psico- 
logia é uma ciência especial, e as ciências especiais - tais como a psicolo- 
gia ou a geologia - são ciências especiais nào por causa da nossa relação 
epistémica com o mtindo mas por causa da maneira como o mundo está 
organizado e o mundo está organizado de um modo tal que nem todos os 
tipos, nem todas as propriedades que aparecem em leis, correspondem a 
tipos físicos. Nomeadamente. e é isso que importa quanto psicologia, os 
tipos sobre os q~iais são feitas as generalizag6es psicológicas não correspon- 
dern a tipos físicos: as generalizaç6es psicológicas são feitas sobre estados 
psicológicos, e estados psicológicos são multiplamente realizados (a ideia 
de realizabilidade mfiltiplu é correlativa du crítica funcionalista de Putnarn 
ao materialismo da teoria da identidade, crítica que Foclor subscreve - este é 

um dos pontos de parti& de iheLa7zgrluge of Thought). Assim, para Fodor 
a ideia de algo como uina redução fisiológica das teorias psicológicas não 
é persuasiva, e sobretudo não decorre necessariamente &i (correcta) con- 
sideração da física como ciência basica; embora a maior parte dos filósofos 
da ciência pensem que deckii-ar que a física é a ciência básica é a mesma 
coisa qiie afirmar que as teorias das ciências especiais devem reduzir-se às 
teorias físicas (note-se aliás. entretanto. que o pr6prio fisicalistno não é de 
forina nenhuma uma hipótese científica, é sim uina tese metafísica acerca 
da f~indaiiiental realic1:ide do inundo, cliie não se encontra aqui no centro 
da discussão"). 

A convicgão, não I-eflectida. segnildo a qual é simplesmente possível 
red~izir as ciSncias especiais 2 ciência básica baseia-se, segundo Fodor, num 
equívoco. As gener:iliza$6es interessantes das ciêilcius especiais podem ser 

"' l'ode-se no eiiianto dizri iim minimo: o íisiialismo c' iimJ iioutiina ilirrafísica de 
acoiilo com a qiial unia :iiiioriciadc çspçciil iriariv:imente 5 natiliera íiltima da realidade 
deve sçi concçdida h física. I'odrmos enteir<ier isto em lermos episirmológicos (reiatiuos 
àquilo rni que ilevemos acreditar) e ontolúgicos (ieiatiiros àqiiilo qiir há). No ãmago do  
hsic;ilismo está a coheiruizi iotal (/i<// cotiernge) a física pietenile <lar uma teoria de iiiiio o 
que içm posiyão rspácio-trinpoiai. É a isto qilc se cliania a tiçnrraiidade da Física <que 6 
iiiri princípio monisra, mas nâo é ainda o fisicalismo). 1'ai;i irirnos o fisicalisrno ternos que 
:ulicion:ii- . . c  a liistóiia física 6 ioda a liistóiia'. Esra 6 iima cloiiirina acerca ilç c ~ u s ~ c . ~ »  
c!iarnada a completude <Ia física (nào no srntiiio r m  que a ciQncia física esciria js conr- 
plçia, ou no sentido em qur  iriianios cirtrii~iinisiiio, mas no sentido - e aqui ailopto us 
ioiiiiiihçi>rs de Tiin Crane - em que "r\il Gocl lias to do . .  ..to gr i  ali «i>jects in tliç universe 
is to sei iip pliysical lan7s 2nd inirial conditions" (CRAXE 2001: 46)). 



forinuladas acerca de eventos cujas descriç<>es físicas não têin iiada em 
comuin. É. assim, perfeitamente possível defender urn fisicalismo dos espé- 
cimes (6 essa a posição cie Fodor) sem se ser uin rediicionista e um fisica- 
lista cios tipos (o fisicalisiilo dos tipos é definido p«r Fodor corno a doutrina 
segiindo a qual toda a propriedade mencionada nas leis de qualquer cii-ncia 
é uri~a propriedacle física). Esta doutrina não é. segundo Fodor, verdadeira 
quanto i s  ciências especiais. Fodor não nega, evideniemente, que as leis 
caetcdspai.ihus das ciências especiais precisam de ser iinpleinentadas por 
mecanismos - o que é imporrante para Fodor é que elas não são forinu- 
ladas ao nível desses mec;inismos. Aceitando que nem todos os tipos sjo, 
ou correspondem a, tipos físicos noineadaineiite os tilios que allarecein ein 
generalizasões psicológicas, poder-se-á considerar, como é desejável, que 
a explicação psicológica é noinol6gica (e que ela é portanto liropriamente 
iiina explicasão e nào alieiias uma descrição ~nentalista) sein se ser ui11 
reducionista. Poi- tudo isto, relativainente ao problema inentr-corpo e ã 
natureza do mental Fodor é uin fisicalistu anti-i-educionista. 

Além de ser anti-reducionista, a visâo da inentr que Fodor nos apre- 
senta desde o início da sua obra é um realismo intencional. UIII dos ganhos 
teóricos imediatos cio realismo intencional é a possibilidade de uma visâo 
inecânica da racionalidade: sistemas físicos podem ser racionais porque no 
seu interior liá representações simbólicas nuina Linguagem do Pensamento 
e computa$ão dessas representasoes. É fácil ver ~ O I I I ~  é que sistemas físi- 
cos podein ser racionais: os estados intencionais, possibilitados pelas repre- 
sentasôes, têm simultaneainente propriedades semânticas e causais. Coino 
diz Fodor, eis aí uma coniliinagão sem precedentes: "as proposiçóes são 
semanticameilte avaliáveis, inas são objectos abstractos e não têm lioderes 
causais. As cebolas são particulares concretos e têin poderes caiisais. mas 
não são semanticamente avaliáveis. Os estados intencionais parecem ser 
únicos ao combinar os dois; isso de facto, é o que muitos filósofos têm con- 
tra eles"'? Os estados intencionais parecem únicos mas são apenas quase 
únicos, acrescenta Fodor: de facto inscricões de linguagem têm idêntico 
estatuto. E de facto. pensando um momento, facilmente concliiíirios que 
a chave da Teoria-Representacional-Cmputacionai da mente é a analogia 
entre pensamentos e símbolos. Quer representações mentais quer palavras 
são, segundo Fodor, sín~bolos, com a diferensa de que as últiinas pertencem 
a linguagens públicas. 

" FODOR 1194:292. 



3. Problemus se»z&nticos. Conceitos. Iioltcnzo 

Depois ele estabelecida lima posição perante a natureza das representa- 
@es, depois ele formulada, em terinos de representaç6es e computações, 
uiiia teoria da natureza da explicaçião psicológica, depois de formulada a 
c«rresponàente posiçâo anti-reducionista quanto ao problema mente-corpo. 
há que resolver um problenia quantc i relaçâo agente cognitivo/exterior: 
como e que representações simbólicas internas podem ter conteúdo semâtl- 
tico, podein ser acerca de algo de exterior ao sistema cognitivo? Convém 
aqui 'dividir' em dois o problema da repi-esentaçâo. Uma coisa é o ~>robleina 
tla natureza das representações: Foclor lida com ele em tertilos da Linguagem 
elo Pensamento. Outra coisa é o probleina (psico-)semântico, o problema 
elo conteúdo das representa~ões mei~tais, que diz respeito à forma como 
representaç6es ocorrendo internamente ao agente cognitivo representam o 
que há no exterior deste: trata-se agora não tle sintaxe de representações 
em Linguageiii do  Pensamento mas da relaç2o ísetiiântica) entre o sistema 
e aquilo que, do seu exterior, este representa. É com estes problemas que 
Fod«r lida em obras tais corno Psychosei~zulztics (1987), A ? f i e o ~  ofCol?ter?l 
and  Otber Essuys (1990), me Elm und the Bpei-t (1994) e Co~zcepls (1998). 
T~ ata-los ,' implica encarar n«iiieadatnente problemas relativcjs a erro e repre- 
sentação errónea (»~isrep~ese~ztalion), o puzzle de Frege, casos elo género 
Terra Gémea de Putnam, e cl~iest6es acerca da incleierminacão da referência 
com origem em Quine. 

Fedor discutiu estas questóes primeir» em termos de conteúclo lato e 
c«nteúd« estrito O~ui-rou~coi7te1zl). Centrar-me-ei aqui no tratamento desen- 
volvido em Coizcepts, a última das obras acima listadas por se travar de 
uiiia forinuiacâo tiiais recente e taiiibéin portliie a cl~iestã« da natureza elos 
conceitos e cima das formas de ab«rclar 0 pn>hleiiia elo conteúdo semân- 
tico de representaç6es internas e é ohviainente unia questão f~ilcral para a 
ciência cognitiva. Os cientistas cognitiv«s iidain constantemente com te«rias 
da categr>rizaçâo, da aquisiqâo de conceitos. da significa~ão lexical e para 
fazê-lo necessariaiiiente fazem stip«si<.ões filosóficas, semântic:is e episte- 
mológicas, acerca da natureza de coiiceitos. i? decidiciamente importatite ter 
uma posifio sólicba e clefinitla quanto à natureza dos conceitos. 

A intenso cie Co~zcepts, é. nas palavras do  próprio Fodoi: fundir (i) a 
ideia de Tliring segundo a qual processos cognitivos xá« computagòes. (ii) :i 
ideia de F. Dretske segundo a qual o significa<lo é inf«rmacào2', com (iii) as 
ideias de Frege acerca do  senticlo c»liio m«d« de apresenvagão. lle acorclo 
com F«doi; a convergência da Iiistória de Turing segundo a clual processos 



iiientais são c»mpi i ta~ks  de símbolos e da hist6ria de Frege segundo a qual 
alguiii coinponente individuante tem que coinbinar-se coin a forma co11io 
o mundo é para determinar a referência "ir ahout thc izicest tliing tlmt e ~ w -  
happened to cognitiue scielzcc"" 

O núcleo da teoria seniântica, informacional-caiisd desenvolvida por 
Fodor é uma teoria dos coiiceitos. Mas o que são conceitos? As principais 
teses de  Fodoi acerca de conceitos sjo as seguintes: (i) conceitos são par- 
ticulares mentais, (ii) os conceitos que uni sistema tem são independentes 
das capacidades epistéiiiicas deste, (iii) qliesioes acerca dos conceitos qiie 
se tem e das capacidade epistéinicas que se tem s i«  conceptuaimente e 
iiietafisicaniente independentes. (iv) para um sistema cognitivo, possuir uni 
c»nceito não é conhecer descritivaiiiente alguina coisa ri~as ser capaz de a 
detecvar e identificar. 

Na prática isto traduz-se li« seguinte. Para Fodor. os significados de pala- 
vras em línguas naturais são conceitos e os conceitos aplicain-se às coisas. 
Por exemplo o conceito (paiticulai- menval) CÃO é o significado da palavra 
postuguesa 'cão' e aplica-se à propriedade ser cão no mundo. As coisas 
'caem' (ou não) sob conceitos. Um conceito C é 'verdadeiro' de alguma coi- 
sas e apenas dessas coisas se elas forern o seti referetite (a sua extensão). O 
referente é o 'fazedor de verdade' (11-cbth-make13 do conceito. Relativamente 
a alguns conceitos (ex: RED, DOG,  DOOKICPiOl3 etc.) nOs estamos directa- 
mente conectados com as suas extensões através da experiência pessoal. 
Quanto a outros conceitos (METAL. IIIDROGT~NIO. NEUTRINO. etc.) a conesão 
é indirecta, Iierdada ao longo de urna cadeia, por deferência com outras 
pessoas (peritos, livrosl testemunhas etc.). O ponto é que a conexão dessas 
outras pessoas é directa; logo não liá regressão infinita. Objectos, conjuntos, 
eventos, situaçdes etc., estão conectados causal e noiiiologicainente coin a 
mente através de um poder convenieiiteinente abstracto de suporar (coizucy) 
informasão: o que confe1.e conteúdo a representações meniais é algo acerca 
das relaç6es causais-iiomológicas dessas representações com as coisas que 
caem debaixo delas. Por exemplo o que dá a urna representação mental o 
conteúdo CÃO é o facto de as suas instanciagões serein causadas por cães. 

É essencial para compreender esra proposta compreender que uma ideia 
central de Fodor quanto a significado (nzeaning) é que os significados são 
p"illiados, públicos. não são imagens mentais ou associações que as pala- 
vras provocain em cada falante individual (esta é aliás uma ideia fregeana). 
Coiiio diz Fodor, 'cão' significa CÀO. mesmo s e  eu nientalmente formo uma 
imagem de um caniclie e outra pessoa uma imagem de um pastor alemão, 
e 'casamento' não significa coisas diferentes para uma noiva, 0 padre, o pai. 

" FODOR 1998a:22. 



Sein que a ~ r i i ~ i b n  iiwire esr6 rieiitm da miizha cabeça? 

É crucial que a seinântica lexical não .corte' tão fino que capte associaç6es 
idiossincráticas irrelevantes tF»dor pensa, quanto a associações, que tudo 
está potencialmente associado com tudo, mas o que quer sublinhar é que 
tais associação não são constitutivas do significado, e o essencial numa 
teoria do  conteúdo é compreender o que é constitutivo do  significado). 
Wão devendo ser deinasiado fino, o corte semântico deve no entanto ser 
suficientemente fino para permitir que diferentes intensões seleccionein a 
mesma extensào. 

Um problema que se coloca imediatamente perante este esquemzi é o 
Probletna de Frege, i .  e., o problema de conceitos co-referenciais: o inesnio 
referente pode ser 'seleccionado' por diferentes intens6es (pense-se no exetii- 
plo da 'estrela da manhã'/ 'estrela da tarde' de Uber Sinn zlncl Bedeutung). 
A teoria dos conceitos vai por isso precisar de utilizar a nocão fregeana de 
Modos de Apresentação. De acordo com Fodor, o problema de Frege foi ter 
pensado erradamente que os Modos de Apresentação teriam que estar 'fora 
da mente' (i. e., ser objectos abstractos) para que os conceitos fossem públi- 
cos. Mas unia teoria infoin~acional conio a que Fodor pretende desenvolver 
deixa a 'publicidade' a cargo do  inundo. Os ivlodos de Apresentaçâo de 
Fodor são então mentais, no sentido ein que são veículos do  pensamento. 
i~eícul«s com que se pensa sem que. eviclenteinente, se pense acerca deles. 
Em Concepts Fodor apresenta um argumento complicado no sentido cle pro- 
irar que Modos de Apresentação não podem ser objectos abstractos. I<etenli« 
aqui apenas que Fodor pensa que se Modos de Apresentação p«deni indi- 
viduar conceitos é precisamente por serem objectos mentais, que estão, ao 
c«nttário daquilc que constitui a referência, disponíveis para serem cari- 
sas próximas de processos mentais. Ção estes .ireículos, essencialmente, que 
permitem conceber cotiio se pode tei- dois conceitos co-referenciais sem se 
o saber Urna vez afasradas as consitiera~ões de Frege sobre objectos ahs- 
tractos e a sua captura de modo a adtnitir que os Modos de Apresenrayão 
devem ser algo ilue faz diferenya etii organistiios, Fodor a.i7anca a sua tese: 
Modos de Apresentagão são I<epreseiiraç6es Mentais sentenciais. O pensa- 
mento ser5 as si ti^. segttnclo F«dor, hastante semelhante a tima linguageni e 
os conceit»s são i~asrante seinelli:itites a entradas lexicais mentais (se são 
prinlitivos) ou coiistituintes frãsic«s nientais (se forem coinp«st«s). Fodor 
pensa que isto dtzve mesmo ser assim. se quereinos que atiibos, pensamento 
e Iinguagetn, sejain prodritivos e sisteinátic«s. 

l'roctiro em ceguida explicar o atotiiisiiio característicc~ da teoria fc~do- 
riana dos conceitos. Para Fodor, uma palavra nuiria língua significa a pro- 
priedade a que o conceit» que ela expressa estí ligado (is locked to). Como 
temos vindo a ver. para Fodor estados e processos mentais são tipicamente 
ser-ies de relagòes com represenrações nientais, das quais os conceitos são 
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Mesmo os empiristas desde sempre adri~itisaiii o inatismo do serrsoriuitr 
- e de acordo com Fodor tudo o que ele está a fazer para explicar a aquisi- 
<;ã» de conceitos é apetlas generalizar a condição do  sensorium. O inatismo 
do setzsol-iunz não é inatismo de alguma coisa com conteúdo intencional. Do 
mesmo inodo, tudo o que teiii qiie ser inato para que o conceito VERMELHO 

seja adquisiclo são mecanismos (fisiologia) que determinam que as coisas 
vermelhas nos apareçam assiili. Do mesmo modo, ficar ligado a uma proprie- 
&de só requer que as coisas que a possuein nos aparefdm assiill. Repdre-se 
que o inatismo associado ao attjmisnro inforinacional não é um inatismo de 
conceitos (de algo 'intencional') inas de mecanismos (o que parece natu- 
ral dada a inspiração etológica do processo de 'ficar ligado'). Ao contrário 
da tese que se tornou, a certo ponto, uin motivo de chacota relativamente 
a The Lnizgrruge of Tho~~ght, nem mesmo os conceitos primitivos têiri que 
ser inatoi. Em geral a moral de Concepis é que talvez não existam sequer 
Represenia$òes Mentais inatas, embora tenha que haver muito ele inato para 
que sistemas adq~iiram conceitos. O que é importante niiiiia teoria não cog- 
nitivista dos conceitos coiuo a de Fodor é explicar a possibilidade de concei- 
tos primitivos e o que Fodor propõe é que eles são átomos, I<epresentrições 
Mentais sem estrutura. Em sumu: ao contrário do que é muito corlium supor 
nos mais varkados coniextos disciplinares da ciência cognitiva, os conceitos 
não são, não podetn ser, segundo Fodor, definiçòes, nein protótipos, nem 
ahstrac(-ões a partir de sistemas de crencas, com conteúdo determinado, pelo 
menos em paste, pelo seu papel iilferencial. nem estnituralinente complexos. 
Os conceitos são particulares mentais e são 'átonlos' 

A questâo da ilatureza dos conceitos é um dos núcleos elo tratainento 
das questões semânticas por Fodor. Ctri outro componente essencial das 
teses de Fodor acerca de semânticu é a sua critica do holisrno"'. O holisrno é 
iniiito difundido eiil filosoh. soh diversas forriias, muitas delas reconduzinào 
ao velho iiliriligo conceptual de Fodor, Wittgenstein. Pretensòes acerca de 
linguagem e significacão tais como 'tudo depende do contexto'; 'compre- 
ender uina frase é cotnpreender tima língua', 'o significado de uma palavra 
depencle de toda a língua que a palavra pestence'. sã« expressòes desse 
liolismo. Defender que a indiviclua@o dos conteúdos de pensatirentos e 
expressões linguísticas é uiria activiclade holística é inoeda corx-ente eritse 
wittgensteinianos. Mas Wittgenstein não é o único holista existente, e mesmo 
autores que, ao contrário de Wittgenstein, não rejeitam à partida utna aborda- 
gem i~aturalista em filosofia, tlefendern posi$õesholistas. Em Flolist?~, Fodor e 
Lepose analisaiu e criticam as posições holistas defendidas por W. V Quine. 
D. Davidson, D. Dennett, D. Lewis, N. Rlock e I'. Churchlancl. É iinpoivante 

" Cf FODOR K: LEI'OIIL 1992, Hoi~s»i 



notar, no entanto, que o objecto da crítica de Fodor e Lepore, o holisino 
semântico, é cuidadosatiiente clisting~tido nomeadamente cio holisino da 
confirm~cão. O Iiolistno da confirniação ('nenlruma crençza cotiiparece sozi- 
nlia ao tribunul da e~periência"~) é uina questão para a epistemologia; e não 
para a semântica, e os autores adinitein que outros tipos ele holismo podem 
ser veràacieiros, niesnio se o liolismo semântico não o for O que é eiitão 
exactatiienre o holisino semântico cjue Fodor e Lepoi-e ~II-etendetii rejeitar? 
O Iiolisiiio seinântico é uma doutrina acerca das condiçoes iiietafisicamente 
necessárias para aiguina coisa ter significação. Ela pode ser fortii~ilada nega- 
tivamente da seguinte forma: propriedades coino ser utii síinholo. ser setrian- 
ticatnente :tvaliável, não podem ser propriedades atómicas, i .  e. propriedade 
que podein em princípio ser iiistanciadas por utna única coisa'". F«clor e 
Lepore têtn sensibilidades diferentes cjuanto ao Iiolistno semântico - rejeição 
total por parte de Fodor, abertura por parte de Lepore - no entanto coinci- 
dem no facto de ambos pensarem que não estao disponíveis na literatura 
bons argumentos a favor do hoiistiio seinântico. Evidentetnente, as iinpli- 
cuções do  l~olisnio semântico preocupam alguém co111o Fodor por porem 
em perigo uiii cesto tipo de realisino tnetafísico nu filosofia da ciência. hetn 
como "a probabilidade de as ciências intencionais vireiri a produzir teorias 
de ol~jectividade e fiabilidade paralelas 5s das ciências físicas e biológicasn'-. 
E111 I<olisn2, Fodor e Lepore considerain que nenliuin dos autores analisados 
apresenta bons argumentos a favor do  lioiismo semântico. Alguns, corno 
Quine, a o  tomados como liolistas semânticos quando o seu ponto é outro - 
Quine é um tiiilista semântico e um liolista de confirtna$ão'? Autores como 
Davidson. llennett e Lewis defencleni que princípios (holísticos) da caridade 
interpretativa são constitutivos da adscrição de conteúdo. propondo para 
isso (segundo Fodor e Lepore) argumentos transcendentais. com prerriissas 
epistemológicas e metafísicas que Fodor e Lepot-e não aceitam". Sem evo- 
car argumentos transceiidentais no contesto clo probletiia da adscri(-ão de 
conteúdo mental, iras procurando apenas desenvolver urna teoria semân- 
tica, são ainda analisados ein Holisrn os casos de N. Block, que defende 
iitiia semântica do  papel inferencial. e Paul Cliurchland, que ciefende utna 
setiiântica tle estados de espaço'". A conclusão final de Foclor e Lepore é 

" csta a célebre exprrssxo de Quine. 
'"ODOR & LEPOIIE 1992:l. 
- FODOR iY LEI'ORE 1992:16. 
';' PODOII & LEPOIIE 1992, Capitulo 2. 
'VODOR 8: LEPORE 1992, Capitulas 3. /i e 5.  
'' Cf. FONSECA 2008, De urna çeniántica conceptlial pJrJ uma nçuro-semântica: apie- 
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da nocão de similaridade clr significado. 



que em nenhuma destas fontes encontramos bons argumentos a favor do  
holismo semântico e que podesiios portanto igualmente bem (pelo menos é 
o que Foclor pensa) defender o atomisino conceptual. 

Um outro aspecto da obra de Fodor que recentemente assuiiiiu muito 
relevo foram as suas ideias acerca ile cotnposicionaliùatlei'. De resto, é facil- 
mente visível que por trás. ao lado, ou susteiitando a teoria dos conceitos, 
esrâo as ideia de Foclor cerca cle cosnposicionalidade (na primeira entrevista 
publicada neste voluine. Clraries Travis defende mesmo que Fodor precisa 
do atoniismo acerca tle conceitos por causa da sua teoria da composiciona- 
lidade). Evidentemente se o ponto de partida for o oposto, i. e .  se for dada 
a palavra ao próprio Foclor acerca da relação entre a teoria da composicio- 
nalickide e a teoria dos conceitos, encontraremos unia perspectiva diferente: 
de acordo cotn Fodor (e Lepore) o que acontece antes é que 'cornpositioiz- 
uli!,i chooses', i. e . ,  a composicionalidacle 'escolhe' a teoria d«s conceitos. 
Noutras palavras, temos que ter primeiro iiina teria da composicionalidacle 
que seja satisfatória. e esta depois actuará coiiio filtro, seleccionando entre 
:is diversas teorias dos conceitos. De qualquer forma a ligação entre as duas 
questões, conceit»s e cornposicionalidade, é incontornável. Sendo uma teo- 
ria tlos conceitos fiindamental na teoria d:i mente, é fácil ver o quanto se 
joga das discussões em torno de coniposici«nalidacle. 

Recordo a definirão de 'comp»sicio~ialiclade', tal como os autores a intro- 
cliizrm em The Con?positionaii[)> Pupers: a cornposicionalidade é a proprie- 
&de que UIII sistema de representagões tem quando (i) contem síml>olos 
primitivos e sítnbolos que s2o sintríctica e senranticamente complexos. (i i)  
os últimos herdatn as suas propriedades dos primeiros. Noutras palavras. o 
objecto de análise é a relayào todo/partes. considerada t ~ â o  como mereoló- 
gira liras cotiio sintáctica e analisada ein termos linguístico-setnâsitico-men- 
tais. Por esemplcj, temos a fiase Jolin jumps'. Ela é complexa. tern coiiio 
constituintes os sírnboi«s John' e .jtsinps'. e o seu significadcj é Iierclado dos 
significados destas panes que a c«nipõem". 

A coinposicionalidatle é; segundo Foclor e Lepore. a única resposta pos- 
sível ao prohlenia da pr«tlutividade e sistenraticidade elo pensamento e da 
lingiiagem. De acordo coiii os aiirores. trata-se de uma proprieckide cliie as 
lísiguasnnaturais possuem e taiiihérn « sistema de representagões tiientais 

" Cf. FOUOR & LEI'OIIE 2002. 
" Exçmplo dos aorores (FODOR K LEI'OIIE 2002:l) 



que - presumiveltiiente - inedeia processos iiientais tais como a percep- 
ção e o pensamento. Que arguinentos são apresentados a fa.iror desra tese? 
Basicamente que a linguageiii e o peiisameiito são, :linhos, (i) prod~itivos, (ii) 
sisteniáticos - é  a coiiiposicionalidade qiie suhjaz a essas proprieáades. i'ara 
os autores não restam dúvidas quanto a isso - nein o conexionismo os abala 
- emhora reconlieçam que l i i  iiiiiitos prohlei~as técnicos a resolver (cluaiito 
a vagueza, indexicais, terinos que não denotain, expressiies sensíveis ao 
contexto, etc.). Quanto a alguns desses problenias pr«nunciani-se, outros 
deixam-nos para especialistas, iiias pretendein sobretudo usar a composicio- 
nalidacle conio teste maior parri clualquer pretensão acerca da natureza cio 
sigiiificado feita por filósofos e cientistas cognitivos quando lidain coiii ques- 
tiies tais como aclliisi~âo de conceitos, significado lexical ou categoriiac.ão. 
Isso leva-os de novo non~eadamente i questão dos conceitos (a natui-eza 
dos conceitos. sabei- cluais conceitos são priinitivos, il~iais são complexos) e 
a reiterar, contru ohjeccões várias. o atotnisino focloriani); e a ideia segundo 
a qual o significado não é papel i~iferencial. Alguiiias teses que a coinposi- 
cionalidade os conduz a defender são. noiiieadamente, que os conceitos iião 
podein ser protótipos. os significaclos nâo podeiii ser estruturas estatísticas, 0 

significado nâo pode ser o uso, conhecer o significado de urna palavra não 
envolve conhecer os critérios para a aplica$ão dessa palavra, etc. 

5. A~q~,iitect~i?-a da cogniçüo". 
~Pfodz~laln'da~le. Co~~~pz~t~zcio~zalistno versus co?zexio??isnzo 

Com a sua liabitual irreverência, Fodor argumenta, eiii Tbeiblodularity oj' 
~Pfir~d (1983) que a investigaqâo em ciência cognitiva acerca de linguagem, 
percepção, etc. está a 'tornar de novo respeitável a psicologia das faculdades 
e a frenologia'. Ou inelhor, está a p6i- ein relevo a Iieterogeneiclacle do men- 
tal, afastando a ideia cle iiiiia 'inteligência gerze~alpurpose' e fazendo-nos 
olhar pasa unia mente como um 'feixe' de faculclades distintas, autónomas e 
independentes entre si. Torna-se assim evidente a necrssidade de postular 
tipos diferentes de inecanisnios psicológicos para se conceber o mental. 

Na terininologia usada por Fodor etn ibIodzila?ity of lbfi~zd 11á quatro 
propriedades essenciais ligadas à noção de niódulo ou 'faculdade vertical': 
(1) encapsulamento, ( 2 )  iinpenetrabiliclade cognitiva, (3)  especificidacle ele 
domínio e (4)  inatisino. O problema é saber se entidades mentais as ins- 

"Por arquitectura da cogniyáo vou eniçnder aqui estiutura e or~anizag3o de recursos 
num agente cognirivo. Considerarei por isso as duas questões da moduiaiidade ç do  cias- 
sicismo 2ierszis conexionismo como debates em iorno da aiquitçctuia da cognicâo. 



tanciain. quais sâo e se tudo na mente é modular. A resposta de Fodor a 
esta íiltiriia cluestão é negativa. Para pensartlios na mente temos que aclniitir 
(Irias coisas: a existência de sistemas de análise de input. sistemas esses que 
sào modulares", e a existência de sistemas centrais de fixasão cle crenqas. 
sisteinas esses que são holísticos. De acordo com F«dor, os limites da modri- 
laridade serâo os limites do que vainos entender acerca da mente. Kesse 
aspecto 21 sua pasição é razoa\ielii?ente moderada: Fodor recusa-se a dar o 
passo cl» inatismo/racionalistno para o darwinism« psi~ológico'~. 

Além da mocliiluridade. Iiá ~ i in  outro debate acerca ele arquitectura, na 
ciência cognitiva, no qual Fodor tem sido rim inteiveniente podercjso: trata- 
-se do  debate entre modelos clássic«s e conexionistasi". O foco comum da 
cliscussàcj é a modeliz~@» da cognicâo em dispositivos artificiais3-. O que 
está em causa é saber se para haver comportamento inteligente têm que 
existir, em agentes cognitivos. sítnbolos, sintaxe e transforrnagào governada 
por regras dos elementos discretos, os sítnholos (este é o compromiss« clos 
inodelos clássic«s, que por isso podem ser conside~.acl« clo tipo 'Linguageril 
do Pensamento'), ou se para haver ccjmportamento inteligente e represen- 
taqâo por paste do  agente ccjgnitivo global náo tem que haver símbolos. 
sintaxe e transforrnação g»vernada por regras dos elementos discretos. os 
sín~holos. Esta é prescinçào do  lado conexionisia d« debate. Evidentemente. 
a própria f«rrntila$ão cla disputa não é inocente - se ouvirmos o próprio 
Fodcir. as coisas parecer-nos-ão diferentes (um crítico diria que sâo formu- 
lacias de forma enviesacia): '.Em dois artigos recentes. Paul SmolenskfH res- 
poncle a rim desafio col«cacl« por Jerry F»dor e Zenon Pylyshyn 3s te«rias 
conexionistas da c«gni$ãd": explicar a existência de relagões sistemáticas 
cnire capacidades cogilitivas seni assuniir que os processos ctignitivos sâo 
causalinente sensíveis i estrutura tle constituintes elas representagões men- 
bis""'. Ora, para F»d»r e PIcLaugliIin, (i desafio implica uin dilei~m: se o 
conexionisiilo não consegue explicar ;i sistematiciùade. nã» é uma teoria da 
cogni@o, se o conexionismo consegue explicar a sistetnaticidade Fazend« 
apelo a processos mentais sensíveis à estrutrira de constiiuintes das repre- 

" Fodoi ciisiingur sisirma de  inpui de tiansdiitoris sriisoiiais: os iiansclutorrs t+m a 
hin@« dç fornecer inf<irii~:r@» ambiente aos sisirinas de inpui. os sistemas de  inpiit iiim 
:i i u n ~ i o  de representar a inforrnaç5o ,>aia os processacloies centrais. 

" P:ii:i as ciiricis de Foclor :i« dam~inisrno psicológico, if. FOD011 19WI>:161-214, 
" Cf. nomeadamente FOI>OR & I'Y1,YSI~IYN 1998, FODOII & McLAUGHLIS 1990. 
'- cr. GOIS 2000. 
'" SMOI.ENSI<Y 1987, SMOLEYSKY 1988 
" FODOII S PYLYSI-IYN 1988. 
'" PODOR & McI.AC<;FII.IS 1990: 91 



sentaçoes iiientais, então é no máximc~ uma arquitectura de implementação 
para uin modelo clássico do tipo Linguagem do I'ensameiito. 

Vou aqui apenas delinear alguns argumentos, ou convicgoes, de anibos 
os Iacios. Repito que quer os inodelos clássicos quer os ~nodelos conexio- 
nistas admitem esiados ineiitais representacionais. N o  enianto apenas os 
iiiodelos clássicos estão compronieticlos co~ii a existência tle uin nível sim- 
bólico de I-epresentação. e poivanto com uma estrutura sintáctica e seniân- 
rica composicionai, nesse nível, que sustrnla a explicação da represenlação. 
Esse nível é a Linguagem do Pensamento fodoriana, e por isso é essen- 
cial para Fodor, o proponente &a Hipótese da Linguagem do l'ensamento. 
defender os modelos clássict>s. I'or seu lado os modelos coiiexionistas pre- 
tende111 'conseguir' i-el>reseiiias«es, ou sistemas que representam. sei11 esse 
nível representacional: para os conexionistas não há nem tem que haver 
Linguagem do Pensamento. Fodor argumenta que isso é impossível, que 
sem Linguagein do  Pensamento ficamos sem unia teoria da cognirâo. De 
qualquer modo, a verdade é qrie a visão cornpuiacionalisia de Fodor é posta 
i prova pelo conexionisino, e Focior (com Zenon I'ylyshyn, e com Brian 
McLaughliii) tein-se envolvido e111 debates bem conliecidos; nomeadamente 
contra Paul Smolensky, para defender a necessidade de um nível siinbóiico 
de que os n~odelos conexionistas da cognição pretendem poder abdicaii Os 
argumentos de Fodor a favor de modelos clássicos e contra o conexionisn~o 
sublinliam basicamente aquilo que as arquitecturas conexionistas n' '10 con- 
seguiriam explicai.: o sistema cognilivo têm f~incões cognitivas sisteináticas 
e são capazes de inferência - o conexionismo não tem meios para explicar 
tais características da dimensão 'processual' do  pensamento. 

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

Por seu lado os conexionistas defenderão que os modelos clássicos são 
incapazes de clar conta de todos os tipos de cognição, e que os inode- 
los conexionistas são melhores a modelizar reconliecimento (de padr0es 
vis~iais, de fala, etc.) e processos de decisão. Considerarão a representagão 
como emergência de padrões estáveis de activacio numa rede de compo- 
nentes siinplesl sendo que as conexões podem ser tnodificadas. Tudo isto 
está obviamente muito mais próximo do que sabemos sobre o cérebro, e é 
assim mesmo. de acordo com os conexionistas, que deve ser: a sua grande 



objeccào aos inoclelos clássicos elo tipo Linguagem do Pensamento é o facto 
de estes projectarem no cérebro características que são característic:~~ do 
pensamerito consciente e iinguístico. 

6 Como cntzcar Foclo~? 

Procurei até aqui enunciar os problemas da filosofia da inente segundo 
Fodor, betn coino as soluç6es que ele desenvolve. ao longo da sua obi-a, 
para esses problemas. Vou agora enwmerar e enunciar explicitamente aigiins 
dos pontos sobre os qivais penso clever inciclir a crítica 2 visão defenrlida por 
Fodor acerca da natureza da mente e da filosofia da mente como disciplina. 
Isto permitirá por em evidência pontos de particla para respostas alternati- 
vas 2s cle Fodor perante questões tais como 'Cotno deve ser uma teoria da 
mente? / 'Quais são os problemas da filosofia da inente?'. 

I'enso que nào resraiii dúvidas de que Fodor oferece respostas potentes 
;i várias qitestões reiativas à possibilidade de uma psicologia tnaterialista 
(i~omeadamente as questões: o que é a intencionalidade? O que é a expli- 
caqão psicológica? Coiiio podem a linguagem e o pensamento ser sisteináti- 
cos e produtivos? Como se reiacionain a linguageni e o pensamento?, etc.). 
Essas respostas sào tão potentes qiie fi.ecjnentemente o argumento a favor 
<leias tem simplesmente a forina: e qual seri:i a altertiativa? - NZo liá teoria 
alternativa!. Há no entanto militas e boas razões para nâo aceitar a visão d3 
inente e da filosofia da rnente como disciplina que nos é dada pela Teoriii 
iiepresentacional-C~ji~i~>~itacional ela Mente de F«dor. Identifico em seguida 
aigt~tnus clelas: na literutura elas podem elas ser encontradas por ex inplo  
em aiirores coino I). Uaviclsoii. 11. Dennett, J. Searle. entre os defensores do 
conexionismo, a partir de autores como Frege e Wittgenstein, etc. 

Gm prinieiro ponto de crítica tliz desde logo respeito à visão da liatureza 
da intencionalidacle defendida por Fodor. Chame~~ios à posigo de F»cior 
representacionisnio e à posi(.ã« dos críticos anti-representacionismo. l'osições 
anti-representacionisras acerca da natureza da itltencionalidade sâo defendi- 
das quer por téoricos da interpretacão como I>avids«n e Deniiett, quer por 
rilósofos wittgensteiniancjs da linguagetn, quer por defensores do conexio- 
nisnio. Focior afirinzi basicamente cliie se a intencionalidade é real, ela tein 
que ser ,outra coisa qiialqiier'. A defesa do realisiiio intencioiial e da Hipótese 
da Lingiiagetii do Pensamentc recondiiz eiirão a intencionaliclade de agentes 
cognitivos tais coiiio seres humanos a representações simbólicas internas" 

" Wa entrevisia incluida niais à Srenrr nrstç livro, Cli. 'iravis diz o seguinte: C'r - Voo 
ser iliierto: 0 qiie cstá em causa :iqiii &o disciissòes muito básicas acerca do qiir cjueienios 



Será isso justificado? Muitos críticos deletideni que não, e nas diversas crí- 
ricas sobressai um ponto comuni: a ideia segundo a qual trpresenta@o e 
significarão são fenónienos que acontecein ao nível dos agentes. e nào ao 
nível de relireseiitaçòes sitiibólicas  interna^'^. Act)ntecimentos sul>l>ess«ais 
não poclein legiti~i~anie~ite ser considerados coiiio 'representando', iiiestno 
se são os veículos (Ia representa@o. Isto envolve ohviariiente a rejei$ão da 
Hipótese da Linguageiii do l'ensamenlo, e é verd;ide que deixa os críticos 
a bracos com aquilo que i. suposvarnenle a grande forca da Hipótese da 
Linguagein do  l'ensainento: consegiiir explicar a sistematicidade e a produ- 
tividade da linguagem naiirral e tio Iiensainento. Ile qualqtier fortna. iiiesmo 
que se perca o poder explicativo Face ao pensanrento como articulacão 
comp<>siciional e processo. de acordo corn posicões anti-reliresent;~cic>tiistas, 
nào 6 por existiretu iepreseiitacões sinil>ólicas suhpessmis que sistemas 
cognirivos I-el->resenrani e significam: o ponto de partida da teoria da iiien~e 
deve ser outro. De acordo cotn l>aviclson e Dennett, por exetiiplo, o ponto 
de partida será o coinporva~iiciir« e a interpieva@», e nào representaçoes 
internas. A teoria da rnenie envolve airibuifão de mentalidade a partir do 
coinportaniento obseivado. em fritiqão de uin princípio norrriativo de cari- 
dade. Trata-se de interpretar o cotiiporramento de agentes tomados glohal- 
inente. não de encontrar a contrapalte subpessoal intlividuada tlas crenvs 
e desejos usadas tia psicologia de senso cotuiiiii para prever e explicar o 
comportamento de agentes. A atrihuifão cie crenras-desejos, ern f u n ~ à o  de 
princípios de racionalidade, é Iiolística, e para ambos; Davidson e Dennett. 
a racionalidade ' k t n  antes' da intencionalidade. Fodor. evidenteiiiente, con- 
sidera que pode explicar a racionalidade dos agentes a partir de I-epresen- 
tacões r ~ a i s  estruturadas ocorrenclo no interior destes. Coiiio é ficil ver, o 
que esti aqui em quesrào 6 também (grosseiraniente forniulada): a teoria 
da mente corne~a 'fora' (conr o agente global que represenra, um agente no 
mundo) ou dentro (com representagões 'dentro das cabeças')? Fodor pensa 
que coineca dentro, coin representagões simbólicas. enquanto autores como 
Dennett: Davidson e muitos outros pensam que começa fora, com os fenó- 
menos 'representar' e 'significar' reportados a agentes globais. 

Para explorar a posição anti-representacionisia é preciso notar que não 
reinos que identificar o anti-representacionisnrc> com uma teoria da forira 

dizer coiri '.representa< e 'significar". \iamos enrâo pensar no que queremos dizer cuni 
"representa? e "significar". Quero fazçr isio porque parece-me que. basicairiente, com a sua 
visão d;is reprçseniacõçs, Fodor nunca obteria intencionalidade. A verdade 6 que clç quer 
defender - ele está seiiipie a dizer isto - que a intçncionalidade, se 6 real, tem que ser outi:* 
coisa qualquer. Segue-se uma crítica i concepcão iodoriama cle intencionalidade." 

" É a isso que clranlo anti-repiesenracionismo. 



com« agentes humanos se interpretam iins aos outros por meio ela atribui- 
~ à o  estratégica de estados mentais: trata-se de algo que vai mais fundo, cle 
uina visão acerca da natureza e estatuto da representa$io no inundo; ele 
acordo com a qual é apenas ao nível das 'interfaces' sujeito/objecto que as 
«ntologias sáo definidas (isto inesmo que se possa simultaneamente defen- 
der que o mundo é; metafisicainente; um só). 

Um segundo ponto de crítica é a questão da linguagem. Em princípio, 
Fodor tem uina posi$ào definida acerca ela relasão entre línguas naturais e 
linguagem do pensamento: pensamos ern mentalese' mesmo se introspecti- 
vainente nos parece cjue pensamos numa língua natiirai, como o portugu2s 
oii o inglês. A língua natural que falamos apenas comunica o que é arti- 
culado e pensado em mentulese. De qualquer forma, mesmo se a posição 
de Fodor acerca cleste assunto tem nuances subtis, ela baseia-se na possi- 
bilidade de falar de representagões simbólicas internas como 'linguagem'. 
Resta saber se podemos cie facto consiclerar 'linguagem' o que quer que seja 
a o  nível subpessoal; se consicleramos a atribuirão de significasão essencial 
;icjuilo que entendemos por 'linguagem'. e se a atribui~ão de significação 
nas línguas natiirais que falamos passa pela comunicasão e intersubjectivi- 
cl:ide dos falantes'i. temos b»as razões para nos recusarmos a considerar os 
fei~ómenos pesswais envolvidos no comportamento linguística como cons- 
tituindo j:í 'linguagem'. 

Uin terceiro ponto de crítica diz respeito a ontologia e inetafísica. Viinos 
<luais eram as posisões ontológicas e inetafisicas de Fodor. Procuremos ver 
em que pos i~âo  fica o crítico que se recusa a aceitá-las. Críticos anti-repre- 
sentacionistas não podem. como é óbvio; partilhar as posições de Fodor 
re1:itivainente à explicagão psicológica, estatuto da j'olk-psj~cholofiy. caiisa- 
são rnental e problema mente-cc~rpo. Ilesde logo, a ideia cle explica@» psi- 
cológica parece ter que ser substit~iícia por descricoes irientalistas e o tip» de 
anti-reciucionismo defendido por Focior cluanto ao problemr mente-corpo 
fica vedaclo (uma vez que se baseia no realisn~o intencional, fica vedaclo a 
iluem nio  partiliias desse realisiiio intencional). Mas o anti-reducionismo cie 
Fodor n io  é a única alternativa possível para um anti-reclucionista. Outras 
forinas de clefinir uina posição anti-reducionista acerca do  mental na» pas- 
sairi pelo compr»ii?isso coin uin nível intrinsecamente representacional da 
re;ilidade: é o caso, por exemplo, do  i\.ionisino Anómalo defendido por 
l>avids«n. O monismo anómalo cle l>a\~idson - e isto é importante para o 
cruzainento do probleina ontológic« com o problema da explicacá« - é 

" CI. Ensaio iV (Opmhienia do al,toco>,hecii?reiito) mais à frente a descri@« úri teoria 
cio entendimento linguisticc~ d r  Rariy Smitli. 



acompanliado pela dech ra~âo  de não existência de leis psico-físicas. Uma 
alternativa de sinal inverso é deixar pura e sirnplesineilte cair 0 anti-rediicio- 
nisiiio e cieseiivoii7er urna posigão declaraclamente reducionista acerca do 
mental, apl-oveitando para 'salvai.' a causa~ão mental dos riscos de epifeno- 
iiienisino (6 o que faz por eseinplo Jaegwon Kin~'"). 

Um quarto ponto de crítica reiaciona-se com a coiisciência. A panorâ- 
mica da obra de Fodor mostrou-nos que a consciência nâo t uni dos pro- 
blemas aí tratados. Essa é unia posicão liastante heterodoxa para um filósofo 
da mente: s i«  muitos os filósofos da iiieiite para quem a consciência é A 
questáo central da filos«fia cla mente. Não é certamente 0 que pensa Foclor, 
que chega a afirmar ,'Eu tento nunca pensar na consciência. Ou sequer 
escirver sobre isso"". Do ponto de visra de aigiiém como por exemploJohn 
Searle (para quem a consciência é a essêiicia da mente. e só podemos legi- 
timamente chamar mental ao que foi/é consciente'". Fodor, com todos os 
pmhlernas que define e trata, esrá ;I passar ao lado dos vrrcladeiros proWe- 
mas da mente. O seu erro principal é admitir à partida um nível intrinsecu- 
mente representaciona1 'entre' cérebro e coilsciência: um nível de símbolos 
sintacticamente articulados e Lransforniáveis segundo regras. Mesino que 
não partilhando a radicalidade cartesiana de John Searle, coiliegar a teoria 
da mente pela consciência é um movimento anti-iodoriano defenclido por 
um grande número de filósofos ùa iiiente'-. 

Uni quinto ponto de crítica sâo as posições acerca de arquitectura cog- 
nitiva e corilposicionalidacle. As discuss6es não estão fechadas, para inuiras 
pessoas foram até vencidas pelo 'outro lado'. o qiie ninguém nega é que 
estas são questões com uma forte componente cle investiga$ão empírica, e 
que poitanto 'esperar para ver' é f~i~ldamental. Apenas duas observações: 
para inuitos, Fodor nào venceu a sua hatallia a favor do  coinputacionalismo 
clássico e contra o conesionismo. Ora se Fodor não tem razão, para a ciêii- 
cia da cogni~ão o probleiiia torna-se saber coiiio pode haver repl-esentação 
e comportamento inteligente sem que existam representações siiiibólicas 
internas sintacticamente articuladas no interior de uni sistema, e coino é 
possível que os fenómenos de sisteinaticidade e produtividade salieiirados 
por Fodor podem ainda assim ocorrer. Relativainente à questão da modula- 
ridade, o 'isolainento' proposto por Fodor entre sistemas de input e sistema 
central de fixagâo de crenças nâo é sequer a ~nais radical defesa da modula- 
ridade em cainpo: são vários os autores que defeiideni que  a tnodulaiidade 

'> i<SM 19981>. 
" FODOR 1998: 173. 
'" I? o que Srarle cirarna Princípio da Conexão 
'' C i  M S G U E N S  2002: 267-278. 



vai iirais fundo do  que Fodor pensa'? FFoor, no entanto, como é sabido, 
considera, em geral, o daiwinisn~o psicológico ligado a esta versão estrenx~ 
de modularidade 'uma espécie de teoria da conspira$ão"". 

Uilia primeira constaração inesperada dada a hil~ótese de partida do 
I'rojecto RBD2 ele acordo com a crua1 a pedra de toque das investigações 
filosóficas acerca clo mental, por contraste coin a ciência cognitiva, seria o 
facto de visarem aqueles aspectos da subjectiviclacle que têin a ver corn a 
fenomenalidade, é o facto de a obra de Fodor passar completamente ao 
lado da qiiesrão ela consciência. Ainda assim, e mesmo se algumas pessoas 
pensam que o que Fodor faz t. mais propriamente ciência cognitiva d o  que 
filosofia, não li2 como negar que Fodor inostra claraniente de que forirma 
a investigação em ciência cognitiva desaha teorias semânticas. epistemo- 
lógicas e metafísicas por parte da filosofia. Essas questões, identificadas e 
iraradas por Foclor, são essenciais na agenda filosófica da ciência cognitiva. 
Se as resposlas que estarnos preparados para aceitar não forem as de Fodor, 
terão que ser alternativas com poder idêntico. Qiianto i acusarão segundo 
a q~ial  aquilo que Fodor faz é mais propriametite ciência cognitiva elo cjiie 
filosofia; vale a pena ouvir o próprio. De tal f«riiia a ciência cognitiva é 
.filos»ha reclescoberta'. retomando as suas palavras, que pode trazer inesrno 
o filósofo mais vocacionado para questões empíricas, como era de alguma 
forina Fodor no início da sria carreiral para os extremos mais abstractos das 
ùiscil>linas filosóficas. Iioje Foclor náo tem nenliuns probleinas em dizer 
ijiie estj  interessado em metafísica, sobretudo eiii metafísica e que nâo teiii 
iiiuito tempo para detalhes de laboratório"' ... 

"' Cf. por exemplo SAfllVELS. STiCH S: TlIl~\.lOCIPT 7003. 
'" "Psyciiological damrinism is a kind of conspiracy tlieon, rhat is, it rxpkiins hçliavior 

11). imputing in iiiterest (viz.. onr in tiic proliferation of tl>e genoiiie) rliut ilic agent of tlie 
l ) i l i ~ v i o ~ ~ r  does no1 aclinowledgr. \Vliçn iirci:il conspiracies are alleged, ilopliciiy is in 
geneiui pari OS tlir ciiaige ( . )  But in rliis 1;inil of consl>incy tiieoiirs tliat psyclioiogists 
liice l>est, tiie motive is siipposed to be inaçressihie even to tiie aRent, wiio is tlius per- 
frciiy sinceie in denying tiir imputation" (FOl>Oli 1998: 2 i i )  A afiimacào aparecc numa 
iecensão ao  iivro de Sreven I'inker, Ho~i ,  theicii>id lVorL5. 

"'Comenrário de Foclor, dando unia aiiki (Rutgers University, Outono cle 2003). 





III. D. Dennett: eliminar a consciência 
ou J a z e  uma coisa completamente diferente?' 

The Ijrain doesn't actually have to g» tlirough the trouhle 
of 'filling in' c...), for no one is looking. 

». Dennett. Time aild the ObsarL'er 

Este seininário deu-me a oportunidade d e  regressar a Dennett, o autor 
em torno d e  cura obra traballiei na altura do ineu tloutoiamento. Na :iit~ira 
interessei-me por 1)etinett porque me pareceii que  liavia mais na sua o b r ~  do 
que outras pessoas (oiitros fil6sofos da  mente) pensavam, q ~ i a n d o  o punha111 
d e  lado demasiado rapidamente. Parecia-iiie que  esta atitiicie poderia dever-se 

;ao facto d e  o estilo filosófico d e  Deniiett e as siias posiç6es se afastareii~ d e  
uin certo rnninsi~ea?n ein filos«fi'a da inenie. »e que  forina? Roin, Ileiiiiett 
suspeita e sempre suspeitou d e  noções iiiuito populares na f i io soh  d a  tilznre 
iais como qr~alia e eoilzbies, ;admire prontamente não ser Liin M nem d e  .abor- 
dagens excessivainente centr:ràas iia linguagem' (ouei.ling~~is[~@ed) Xs t ~ ~ i e s -  
16es da inente nem do excesso tle c«nfian(-;r 1x1 intuii.20 típica dos fil6sofos. 

V Este resto rn:intém 0 estilo oral da apresentacio feira pçiante os fenomeni>logo.c ilos 
Aicliives Husseil de Paris çm Novembro de 2007 (Si-ri? Appmches de Ia coilscie,icephé>zo- 
i>iéiiologiqirej. Agsailr~o ri Jocelyn Benoist o convirr e os comciaáii~>s. Apioxiniadarnentr 
i> mesnio ni;iteiial foi depois aprrsrntado em Lisboa. no Srriiinário cle Filosofia Anali1ic;i 
(d:! FLCL). Agradeco a JoZo Branqiiinlio o convite. U m  artigo tinli:~ sido anteriormente 
]?ul>licailo na Revista Pt-01oxocioiog)i (22, 2006). Aquilo qiie agora se pulilica e, aproxima- 
daniçnte. a vrrsào portugiiesa desse artigo. Aproueiio paia agrzciecçr a Geiliaiii Prçyçi 
o inieresse que tem tido pelo trabalho eiii torno dos I'iojcitos RBD. As priitii-iras apre~ 
seiit;iê6es do iuarrri~l <lu? concluziti ao anigo foram feitas na Cnivçrsidsde de Diissçidori 
(Jullio de 2005) e na Ilnivrisiùade ile Jyv3slcy>.la, Finlândia, em Novembro cie 2005. no 
sçniinário do Uepinaniento de Filosoiii ç Ciências Sociais. 



por contraste com os cientistas cognitivos. E por isso no sei1 traballio em teo- 
ria da mente frequentemente vai directo à ciência cognitiva, alem de sempre 
ter admitido ter sido inspirado por pessoas coiiio M. A'finsky, A. Newell. D. 
Hofstadtei-, tanto oii mais cio qiie por filíisofos. T~ido isto parece estar a qui- 
lóinetros de disrâiicia dos piotocolos da argunientagào ein filc~sofia, fazendo 
de Dennett não tanto utn fiiósofc) para filósofos como urn filósofo para não- 
-filósofos interessados nas q u e t õ e  filosíifi<:as da ciência cognitiva. 

Estas não são por si mesmas tiiás características. e não tne pareceiii cons- 
tituir razão suficiente para pôr ele lado o trabalho de Dennett como filósofo 
tla mente. No seu Seif-Po7-iizrii de 1998' ele príiprio atribui-as às suas inclina- 
q6es tecníifilas. A minha hipótese de panida no traball#> que fiz nessa altura 
soht-e a filosofia da iiiente de Dennett foi que não se podia ao tnestiio tempo 
proclamar ser uiii epistetiiíilogo naturalizado cluineano. como tanta gente na 
filosoha da inenie Iioje eiri dia faz. e coiitinuai- a fazer traballio puramente 
conceptual. E por isso a forma de trabalhar cle Dennett, roiiipendo, na 1x5- 
tic .I. as , . sup~stas  . fi-onieiras entre o que <leve ser fil«sófic» e ci que deve ser 
científico em teoria da mente, e frecluentetnente roiriando a fornia de uiiia 
tentativa de i-ekicionar ciência cognitiva coiii descrifôcs fenoiiienológicas do 
iiiental, parecia fazer seiilido metodologicamente. 

Mas estainos aqui hoje sobretudo para falar da pos i~ão  de Dennett 
quanto à consciência fenomenal; do  seu ~eliiiiinativisnio'. Afinal que ctin- 
tenda é essa de Dennett com a consciência fenomenal que faz dele um dos 
críticos mais notórios du ideia? Podemos pôr as coisas da seguinte forma: 
se tentartiios, como é usual quando se inicia alguém em discussôes em fiio- 
sofia da tilente, provocar a iiintifão de que existe uma diferenp profunda 
e significativa entre a nbo~ll?zess de urna crenfa e a pura qualidacle de uma 
sensafão de cor, Dennett diria simplesmente que nào existe fiindatnento 
para tal distinfão. Simplesmente não existem qzlaliu, essa é utna tiiá ideia: 
apesar da forte e muito disseminada convic~ão de que existem qualia na 
nossa vida mental, isso não é mais do  que utna intuicão, uma intuição que 
podemos !e elevemos) denionstrar ser r-irónea. Ou então. uina vez que os 
zombies &o outra matieira de capturar a suposta cliferenfa entre a diiiien- 
são intencional e a dimensão fenomenal àa mente, ele diria (e vale a pena 
ler Tbe U1zimuginedPrepos1eroz~sizess of iío~nbies)~ que se realmente seguir- 
mos as instru~õesclos filósofos para imaginar zombies (seres desprovidos 
de consciência fenomenal mas que são coiiiportanientaltiienre indistinguí- 
veis íle nós, mesmo quanto a ter pensaiiientos e a fazer relatos linguísticas 
dos pensamentos próprios) veremos cjue simplesmente não 1iá espaso para 



qualquer diferenp. Soiiios todos zombies. Noutras palavras: ao contrário do 
clue pes so :~~  como Clialmers pensam, siniplesmente nâ» potleria dar-se o 
caso de que todo esse processamento de informa~âo que constitui as nossas 
vidas mentais se passasse no escuro; sem qualquer 'ilznerfeel of thi~zki?zg'. 

De qualtluer f»rma, quando se trata de consciência e fenomenologia. 
penso que vale a pena olllar para o que Dennett tem para dizer. Ele é o 
ernblem:~ tla resposta negativa i pergunta 'sei-a que existe rima coisa tal 
que seja c»nsciênria fenomenal?', e 6 precisamente por isso que é normal- 
iiiente acusado cie inseilsihilidade aos problemas reais, de  priiiieira pessoal 
da mente, e de ser um absollitista tia terceira pessoa (Thomas Nagel, clue 
escreveu recensoes críticas de Coizterzt u~zd Consciousness e Co?isçioiisness 
E~plai?zed, p6e o cledo na ferida ao clizer acerca de Dennett que é possí- 
vel dizer inuitas coisas fantasticainente interessantes sobre a tnente e aincla 
assim deixar intocados os probleiiias fundamentais). 

O meu principal objectirlo aqiii é tentar tornar claro em que recluncia exac- 
taiiiente a negaçào da consciência fenomenal no contexto &I visão global 
de llennett sobre a natureza tia mente. E a primeira coisa a notar é clue por 
[ris ele tal pretensào estão os princípios directores da sua teoria da mente: I .  
a primeira qtiestào acerca cla iiiente é a cliiesrão cia intencionalidade e não a 
qiirstio da consciência (é de resto por isso que voii coiiieçar pelos elementos 
rniniinos da Teoria clos Sistemas Intencionais)', e 2. a consciência não 6 ilina 
coisa mas várias. Vou procurar niostrar qiie negar a consciência fenomenal 
de Sornxl algiitna significa a ausência de uma teoih da consciência - tie facto 
;r teoria da mente de Dennett é iitna v i s o  glol~ai í,con?~~r.eheizsive) de como 
i- ser iini agente humano. corno é ter; enquanto agente liuiiiano, apercebi- 
irieiito do tiiundo. Isto qrier dizer que iiiii conjunto de teses específicas sobre 
coiitetído. consciência. pessoalielade e liberdade sào relevantes para respon- 
der à qiiest5o 'corno é ser i i i i i  agente conscienie hiiinano?. '2 por cima disto 
clue normalmeiite se p:iss;i quando Ilennett é posto cie lado ou ciassificatio 
suiixiriamente como eli~iiinativisra, e as siias leses consideraclas apen:is na 
arena clas disciissões sobre quuiia e ciesri~a~itelaiiiento do Teatro Cartesiano. 
situando-o entre pessoas como Searle, Drclslie. Clialmeis. Kirn, R'agel e os 
Cliurchiand. Ele aparece assim Ixisicaniente como (1) iini elii?zinatiuista e 
kilvez um ( 2 )  i~istip~f~zentulistu (o que é de facto outra forma de negar a rea- 
iid;ide da tilente, uma vez que ser uin instrumeiitalisra significa defender que 
a atrihiiiçio tie estatlos mentais acontece :ipenas por razoes pragiii%ticas). O 
Teatro Cartesiano, un~a  meláfora pai-a iuiiia concepyão do nient:il, nào neces- 

' W'c siia temi,, cia nienie. u que me refexirei dacjui eni dhnie coiilo Teoria dos 
Sistemas In!en<:ionais (TSI). Dennrr! faia indircirnciailurnentc de 'conteúdo'. ,inienci«na- 
iida<Ie' r ~icpiesenraçáo nirnral'. 



sarianiente dualisra, de ;icoiiio com a clual eiii coisas inenrais tudo vem por- 
-se e111 conjunto para uiii ohsenradoi; é ceitaiiierite p;irte daquilo que deve 
ser afastacio eiu teoria da mente, ele acordo coiii Dennett. No entanto. este 
asj)ecto 'desc<>ns(iutiv~' ela sua teori;~, emi~ora seja o inais coniiecido, nào é 
a sua última palavra: ele avanp tainbéin posiciies positivas. noineadaiiiente 
u111a teuria da irpresenta@o mental. iim rnoclelo funcionalista da consciência 
visando explicar o esratuto &A centmeo. serialidaele e continuidade da vida 
n~ental. uiiia te«ria de segunda ordem. tipo-crenca. da (auto) consciê~icia. 
i?eiii como posicóes sobre ~~essoalidncle e liherdadei. Toclas eias &« relevan- 
tes para pensarilios no que é e coiiio é aperceber conscienteiriente « miindo 
para 11m agente ci~gnitivo co111o cada ri111 de nos. 

No cliie se segue ,.,ou tainl7éin tentar hreveiriente i~iostr:ir, o que 6 que, de 
ui11 ponto de vista cla iiist6ri;i da filosofia conteinporâiiea. 11,ais propriamente 
na filosofia pós-q~iii~eana, gera um f116sofc) c01110 Ilennett. Qiiero Pazer isto 
l ~ a r ~  equilibrar aquela qiie nie pairce a foi-iiia oiais natural iie <,lilar pani 
Deniiett, eiue é vê-lo como filósofo da ciência cognitiva. Na verdade 6 por 
isso cjue a iiiellior inaiieira de compreender onde quer ele cliegar 6 oll~ar 
paras sua aborclageiii em contraste coim a Teoria Ilepresentaciorial- 
-Coinputaci<)nal de Fodoi*'. Dennett ele pr61iirio afirina que "todos os fiiósof«s 
da menic apirncieni qiiais as quest6es básicas da disciplina 'hy ji~riipiiig on 
Jerry"'). Por isso a teoria du inteiicio~~aliclade de Lknnett, essa cjue ele pensa 
que deve vir antes de clualquer posiyào s»bre a consciência. é uma articuia- 
@o do que esrá errado na Teoria Represeiltacional-Com~~utacional de Focloi-, 
ela sirn expoente do  nzaiizslreum da filosofia da rilente mais directa11iente 
ligada à ciência cognitiv;~ (cog?zitiue scielzce ininúedpi~ilosophj~ oj'mi?zd) e 
resumiila no slogan 'No representaiions. no coi~1puratioils, no cornputations. 
ri« rnincl". A coisa inais interessante acerca do  debate Fodor-Dennett na filo- 
sofia da mente considerada coino filosofia da ciência cognitiva é o facto de 
este ser uill confronto entre representacionismo e anli-representacionismo. 
sendo a Teoria dos Sisteiiias Intencionais utiia tentativa de desenvolver uma 

' Cí, rspecialineirte DESNl'nT 2003. 
" O  ti-abaliio '!e Podor e o trab:ilii« de Uennett rem vintlo a decorrer çm paralelo de Irá 

quarenia anos r>in cá. I'aiecc-oir que é útil considerar sempre, a« longo desses quarenta 
anos. os  iítuios de Dcnnetr lado a lado com os títulos de Fodos. como Ihe Lai~gi<age o/ 

Tnoitght, ,Worii~iai.i~i> oJ'lMiiid, P~ychose>,ia~rtics, etc. 
- Um oiliar Iiistórico iancado sobre Dennrtt deve ser suficiente para tornar claras as  

suas iizòçs para criticar a Teoria Ilepiesentacioii3l Computacionai da Mente. Mosiiarií 
raniliérn iinediatarnente cjii:iis %%i> as vias que correm. n:i fiJos<>fia analítica da mente. 
iirirn:i direccio contrária 3 direcráo fodoriana. I'odçmos tanib6m olilai- diirciamente para 
Podoi para ver qiieni o ,inimigo' da Teoria Repiesentacional-Compiiracionai -encontra- 
içnios, noiiieadaiiiente \ViitgçnsIeiii e Ryle. Quanto a Quine. u iiistória é oiiiia. 



pos i~âo anti-representacionista. É um facto que isto pode conduzir Dennett 
a rejeitar o realisino metafísico'; mas nào se trata certamente de mero instru- 
mentalismo ou eliiriinativisino, e siin de algo mais interessante. 

Boin, embora eu me atenha ainda hoje a niuitas das intui~ões que na 
altura guiara111 a minha leitura de Deimett, algumas das quais retomarei aqui. 
elevo confessar que dou por mim ein profiindo cies:icordo com inuitas das 
actuais formula~ôes de Dennett do seu caso contra a consciência fenome- 
nal, em particular aqiielas que envolvem a 'lieter»fenomenologia' e os 'mun- 
dos nocionais'. Penso que com elas Dennett deixa ele laclo as suas próprias 
ideias mais subtis acerca ele uma abordagem cka natureza da representaqào a 
partir ela estratégia intencional. Um mundo nacional, a ser descrito heterofe- 
nomenologican~ente. é o ponto de encontro do conteúclo e da consciência: 
é aquilo que um agente cognitivo acredita que há no mundo/que o tnuntlo 
é: ora penso que Dennett não consegue evitar ser cientista e psicologisra na 
forma como vê aqiii as coisas. Por isso admito cliie o que vou apresentar ein 
segiricla é uma leitura Ileterodoxa da filosofia de lknnett, polido etn relevo 
os tiasos que me parecem a mim. e não necessariainente a Dennett, os mais 
interessantes c h s  suas propostas. 

Olheinos para os inícios liistóricos da TSI. e usemos de novo Fodor. que 
e sempre luminoso. mesmo quando est5 enga~xdo.  Qual é a opgào central 
perante a qiial estamos qiiando nos lanpmos a fnzer teoria ela inente? Fodor 
fos~niila as coisas cla segliiiite forma: ,"Tilei-e are two major tr:iclitions i11 moil- 
rrn theorizing about tlie inind, one that we will cal1 rei>resentationalist, anti 
one tliat we'll cai1 e1imiii:itivist. I<epresentationalists liold tliat postuiating rep- 
resentational states is essential to the tlleory of cogniiion (...) Elirninativists, 
I y  contrast. tlritll< that psycliological tlleories cai1 clispense m~itli such semantic 
notions as represenration. According to eliminativists the :ipprt>priate vocabu- 
krry for psycho1ogici;l tiieoi-izing is neurological oi- perliaps behavioral"". 

Se estas fossem tle facto as íinicas alieriiativas. isto deixaria totalmente de 
fora a abordageni de llennett - ele não é nem um representacionista nem 
~1111 eliininativista neste sentido. A sua op@« é a interpretacâo, :I ideia de 
siunce. A no@» essencial para litkir com esta é a nosão de intérprete. As 
nof0es centrais da TSI são assinr as de uiiia ,I;ztentio7zui Sta~zce' assuniida 
por uiii intérprete em relação a um 'Sistem:~ Intencional'. 

* IIACGEIJ~?!D 1997. 
' I  FODOR & PYLYSHYS 1988. Conrxionism anil cognilive 3rciiitrctiiiç. Cugò~>iitioii. 38. 



Varnos c»nsicierar alguns textos. Hi t i s  artigos na olxa de Dennett que 
ct>nstir~iem as referências bisicas da hrinulaç'ão da TSI: os artigos Iiltei?tional 
.S'~stems, TrireBelieucis e Real Pat1ei.n~. Nos ~>róprios títulos dos artigos estão 
iro~ireatlas p«sicões-cli;ive da Teoria dos Sistetiias Intencionais. 

Comecenios por Inte~ztional S~,siei~zs (1971). l>iz-se aí que 'sisteiii:is inlen- 
cionais' sã» sistemas (tais como humanos, ilias nào apenas liutnanos) cujo 
comporraiiiento pode ser explicado e previsto coni base e111 adscrisões de 
crencas e ciesejos. A 1ioy2o de sistetiia it~reirci«iraI 2; além do mais. iiina 
"z-claiiue(~~ 1,1ii~l11iiei~ec/ nnd i/i.irrrcic~pii~jsicul r~otioir' 11.2 medicla ern que 2 
muito nrais si~i~ples decidir se alguma coisa é iinr sistema inteiicional do 
que decidit- se algiiiiia coisa pode realmente pensar, ou ser consciente. ou 
ser iiioralnrente responsivel. O propósi~o cia no<;ão de sisteiiia inteiicional 
é 'dividir' « riiental e o íísico, ao mesino que teinpo que se k~c~tlta unia 
ponte entre o dotní~iio iniencional e o doiilínio iiào inlencional cias ciências 
físicas. Alguiiia coisa é urn sistema intencional apenas relativamente a uma 
estratégia, e na altura, pai-a Deniiett, a decisão de adopiar essa estratégia é 
puramente pragmática, não sendo inirinsecamente certa ou erra&. 

'Tão há coino negar o instr~iinenralisiiio destas forinulacões (foi N. Rlocli 
queiii sugeriu a classificasão; Ijennett inicialmente aceitou-a. mas veio a 
lamentar tê-lo feito). De qualquer fori~~a,  acluilo a que Ilennett se opõe 
é claro: nos seus próprios lermos, trata-se de ui~m oposii~ão à ideia de 
hi-uill~i"iti~zg (Brui??iollling a ? ~ d  11tind Readiflg é o título de outi-« dos arti- 
gos de Bmiizsloi-msi. 'Brainzuiiii~ig' é LII I~  teririo para sisteina generativo 
de representa~ões mentais, cujas diferenqas sint5cticas se reflectiriain eni 
diferenps físicas - é, noutras palavi-as, a Linguagem do Pensaiilento fodo- 
riana. A Linguagem do Pensairlento perinite-nos peiisar no inindreadiizg (a 
atribuição de mentes) feita aa,folkp.~j~chology (psicologia de senso comum) 
coino sendo baseada nesta hi-ain~uiiting (escrita cerebral). 

O título Tz.ilc Belieuea, por sua vez; cleve ser lido coiiio claramente 
anti-searliano: através dele ljenirett declara a oposiqào da TSI ã ideia tle 
que a iirrencionalidade genuína é claramente distinguível de inteircionali- 
clade atribuída (ral como a bein conhecida experiência inental do  Quarto 
Chinês é suposta provar). Para Dennett 'to be a ir~le helicuer is sirnl~!~' to 
be a?z Iizteiztionul Sj>stenz3 (ser um verdadeir« crente é simplesmente ser 
um Sistema Intencional). Pode entào colocar-se a questão: 'nus não seria 
intolerável inanter que algiinl artefacto. ou criatura, ou pessoa, é um crente 
cio perito de vista de um observador, inas não do ponto de vista de ouiro 
ohseivador inais inteligente? O filósofo Robert Nozick tinha evocado o caso 
de inarcianos que estariam jiara os humanos como os llumanos estão para 
terinóstatos, i. e.; como sendo capazes de entendimento mecânico e por 
isso sein qualquer necessidade de utilizar idiomas iiientalistas para prever 



comporvamento. A resposta de llennett é que se os riiarcianos se ativesseiii 
i previsão em terrnos físicos eles falliariam paclr6es que estão realmente Iá. 
que existem. 'padròes reais'. 

A ideia de paclr6es reais é retomada nos anos 90 no artigo precisarnente 
intitiilado Real Patterns. O termo identifica aquilo qiie é suposto existir a 
partir da Estratégia Intencional. Considerando as previsões da ,follz&i~cho- 
iogy e o sircrssti <irsias. a questio é saber se deveilios olliar para o céreL>r« 
< i i i  para o c~~mpor'amento para as compreeilder - o artigo, que considera as 
alternativas disponíveis ele resposta a esta pergunra. vindas nomeadaiiiente 
de Fodor. dos Cliurchlaiicls e de Uavidson (<?zat~i~~llisIs aboi~t the vzincl u'ho 
accept t l~e  sanze e?izpi~'icul euicle~?ce'. cliama-lhes Dennett) torna-se na última 
palavra de Dennett. Algiins exeriiplos da realidade de paclrões são as regras 
de uni jogo de xadi-er e as criaturas c!« Game of Life (criatur:is forniadas por 
pixels. q ~ i e  riiiidain mas permanecem reiílentificáveis ao longo do tempo). 

Estes sâo alguns elementos das formulações sucessivas da teoria da 
intencionalidade. Voltarei a este ponto. Mas. corno disse. iima vez que a 
visão ela n:itiireza cio mental defendida por Ilennett resulta do  que se pas- 
s:ix7a na filosofia nos anos 50 e 60, vou agora consider2-la de um ponto 
ele vista cki iiistória da filosofia. E assi111 vereiiios que, no que respeita a 
ciuestões epister~iológicas e ontológicas, o traiialho ele Ilennett foi inspirado 
por ideias de Ityle. Wittgenstein. Quine e Putnam; o seu pensariiento sobre 
a c p o  intencional foi inspii.ado por Anscombe. Vou cli7.e~ iirn pouco acerca 
tle cada um deles. 

G. I<yle foi a pessoa com qiieri> Denriett estuclo~i em Oxford. AlSs Ilennett 
acahou ein Oxford, onde Ityle 'tiniia sido rei'; a pr-eparar o seu doutora- 
i~iento. mas tinha partido para Inglater-ra em I->usca CIO sei1 Iierói filos(ific», 
Wittgensteiil. N o  entanto; a rorma c c > ~ ~ ~ o  a filosoka era praticada pelos auto- 
-pn~fesad«s wittgensteiniaiios c!esagiadou-lhe profundamente. sol->retucio 
porque significava toinar a diferenca legítima entre abordagens ela mente 
a nível pessoa! e a iiível siibpessoal coiii» uma desculpa para nã» querer 
s:iher ele cjuest6cs de iiível subpessoal. Por isso lknnett, nas siias próprias 
~niavi-as'"; desistiir de tentar ser urn witttgensteiniano e simplesri~ente 11rr)cu- 
sou aplicar acluilo cjiie pensava ter apreiidido &as Inuestigações FiIos@ficas. É 
de ijualcluer fi>riiia a Xyle que ele atribui ter-llie niostr-ado que a alternativa 
entre iiionismo iiiaterialista e monismo idealista dependia ele urna aborda- 
geri1 ir~correcta ao problema da inente (que assumia a disjuri~âo .oir há meri- 
tcs, ou há corp»s). pzara poder perguntar qual é redutível a qual. Quaiito a 
\Y/ittgensteiti, este ter-lhe-ia mostrado s«bretudo a falta de sustentafão de 
clualcluer presuii@o de autoridade epistémica ou acesso directo à estr~rtura 



do mundo em descricões mentais. e tainhéni « pn>hle~iia do  iiiiiite das des- 
cric6es menralistas. Por exemplo, eu (ligo: '2+2 =4'. Algiiém pergunta: 'Corri« 
é que sabes? Eu respondo: .Wáo sei corno sei, apenas sei'. No entanto. o fiict« 
de o sujeir« náo saber responder i iluesráo n2o significa que esra não possa 
ser respondida. Wittgensteiii e l<yle em conjunto mostraram a Dennett com<> 
deve ser tornado o discurso acerca do nieiiral, se não vamos coiisidei-á-lo 
como clescrições introspectivas aut»riiári;is cir sul)stâiicias pensaiites. 

li forma geral &a teoria da iiiente que se eiicontra e111 Colzient a& 
Co~zscio~~sne.ss (1969) tem estas iiiarcas - 0 ponto de p;iiticla para a teoria 
da iiiente é a 'fenomenologia', e isso é o que Wittgenstein (nas I~zuestiga$õe.s 
 filosófica.^) e Ryle (eni The Concept of~lli?zd fazeiii: um reiato dos aconte- 
ceres mentais, sejaiii sentimentos de dor ou pensaiiientos inaiemiticos. sem 
pi-esuiição de explicacio. ou inquérito acei-c:i da base física <ia iiicnte. É 
verdade que estes fil6sof«s. à imugem de cujo ti-al~allro Ilenenti modela c? 

seu, são freqlienteniente tomad«s como heliavioristas. No entanto o beliavio- 
risiiio, o behavioriscno de tipo sl<i~ineriano, e1.a exactamente aquilo a que a 
revolusão inetodolõgica em psicologia que despoletou a filosofia de Dennett 
se opunha, revolueào à qual podcinos eiii geral cliainar cognitivismo, no 
sentido de abordagem informacioiial-coinputaciml 2 iiierite. Denneti sem- 
pre se  op6s ao que chamou .heliai~iolisiiio periferista', e sempre defendeu 
o papel iiieliminável das descricões intencionais e teleol6gicas do  cotnpor- 
Lamento em teoria <Ia mente - lia x~erdade foi por esta razão que começou 
por cliamar à sua abordagem 'centraiismo'". F cerro que tudo isto oculta 
um coiupromisso beliaviorista mais fundo: Dennett pensa que princípios 
belluviorisras devein ser aplicados ao intei-ior do cérebro e não ao organismo 
global ('the skin is not sucb a n  imnpo??antJ?olztier') e que ai se traduzem 
nos princípios da evolução por selecção natural". A ideia é portanto 'feno- 
menologia e centralismo contra o heliaviorismo periferista'. FIA no entanto 
uma coisa relativamente ã qual Dennett esrá e111 ~?r«funclo desacordo com a 
abordagem ryleana-wittgensteiniana do menral: a conviccão de que a análise 
conceptual alguma vez poderia ser auto-suficiente como ~iiétodo filosófico, 
uma ideia a que de resto muito faciliiienle se jiinta um certo desprezo pela 
ciência n:iriiral (e nos casos de Ryle and Wittgeiistein. também por questoes 
que Iioje excitam muito os filósof«s da mente; como o fisicalismo). 

Por isso o que é importante para Deiinett ein Wittgenstein e Ryle é o facto 
de eles procurarem conceber o e s t ~ ~ d o  da mente ao nível pessoal - o  nível no 
qual nos ciescrevemos como mentais 'a partir de dentro', e o i~de  p~flleys and  
Ievers questions'(quest6es acerca de roldanas e alavancas, i. e.. considerasões 



inecânicas), não são legítimas. Tal disting5o pessoal/subpessoal é virai cpiando 
lidamos com mente e cognigo, para separ:ir 0 que é descritivo do que pode 
pretender a ser explicativo. Mas para Dennett, mesmo se a ahordagein de 
nível pessml deve consistir ein recoliia de claclos para a teoria da mente. isto 
deve vir a coiivergir cotn a investigacio científica sobre cognifão. 

Felizinente. para « ajudar a iiltrapassar a falra de interesse pela rele\~ância 
filosófica da ciência natural. Dennett tiniia trazido da América a influência 
de Quine. e o i~iiperativo. para i i t i i  verùadeiro quineano, de não desprezar 
ou igiiorar a ciência natural". Não 112 outra foriua de tornar a epistemologia 
naturalizuda como iiin progratiia de investinaqão. sendo esta. como é sahiclij. 
uii i  resultado dri crítica à distin$âo analítico /sintético. De Quitie, Dennett 
tornou ainda (para por as coisas nos terinos de Fodor) o seu niilisrno clo 
sigiiificado - entendido cotiio a icleia de que 'ihei-e are ?,o sernantic cizgine.f 
(se acções e pensatilentos provocam efeitos no munclo nào é encliianto 
acções e pensainent»s). Tudo isto conduziu Dennett ao que é para tiiuita 
gente uni estilo de aborciagein iiíbrido entre ciência cognitiva e filos»fia. e 
que na verdade 0 torna tão difei-ente de analisras conceptuais coiiio Ityle e 
de Wittgetistein coiiio cle iiiuita da filosofia da mente conteiiiporânea. 

O fi~ncion:ilisiiio de Putnam foi o últiino toque. Uennett viu-o como um 
tipo sofisticado de inateiialismo, que llie periinitiu articulai- a sua própria 
olx>si@o à enlâo inuito influetite teoria da identiúarle psicofísica, e que lhe 
deu :i ideia cio mental como iticorrigihiliiiade do acesso de nível r>essoal. Nos 
seus manifestos dos anos 60 (tais cotiio ~i~fi>zds u~lzdMuchi?2e.s~ ele 1960, e 7be 
Abti6r.e ofklc.iital Stules, cle 1967). Putnatn n5o apenas foriiiulou e propes uiiia 
clr>titrina funcionalista cotlio declarou que o prohlema mente-copo em não 
iiiii probleiiia etnpírico tiias uni problema 16gico-Iinguístico nào tendo clu:il- 
quer rela$ã» específica cot~i  uiii caricter s~ip«st:imente único da experiência 
subjectiva huiiian:~. j& que siirgiria para c~uaiclries sisteina caracterizado por 
tima assiiiietria no acesso aos esrados físicos e aos estutlos funcionais pró- 
prios. Por i s~« .  de t'utnatn I>eniiett tomoii não apenas « fiincionalismo como 
crítica da teoria da identidade mas raiiibéiii iiiiia cai~zicterizagão da tnente 
coiiio auto-acesso iiicorrigível :&os esraílos funcionais próprios (mais rarde ele 
zidmitiu n influência neste ponto dos artigos de It. Rony dos anos 70)'". Rido 

" Cf. SeFt'ortruit: "Wliat do you ger n4ieii yoii ccoss a llyir witli a Quinç? A Uçnneii, 
:ip1~arently" (1)eiinçrt 1998, 362). Dç Quinç i>çnnetl içiiroli t:iiiibC-ni a idei3 de iii,possiùili- 
iiade de tima ciência da inic-n@o: n;i su:i oi>inijo - c ele r i« çsti soziniio aqui - a l~istóiia 
úa Cili>sofia 113 iiiçnre coniciiipor2nca comeca com 0 f:liiioso par5giaSo de Quinr. o 542 ilç 
lVTor.da>id Objecl(l'ib0) sot>rr a iiiipossibiliii3dç de uma ciençia da inrenyâo. 

" Ai Ilorty defc-nclia qiie o que f:iz de algo 'mental' n2o 6 o Facto dr explicar 0 com- 
portamento ou o facto de ser oii não iiilia ~piopiird:iiir clç Lima enridade Sísic:i mis o facto 
de crr io  rriatos arçrci disso ieieiri i~rri ceitci estaliir« de incoiiigil>iliclaiiç. Iioiry suùli- 



isto é acerca de conio, de u111 poiito de vista cognitivo, se eleve conceher (I 
nível pessoal iyleano-wittgensteinidno. 

Era já claro eiii Contet~r and Cotzscioi~sness cjue esta ahordagein a agen- 
tes cognilivos como sendo (em ieriiios latos) guiados por represent;ições 
e capuzesde aiitomoiiitorizaçào e autoconlieciinenio deveria redundur 
nuina concepção ela nalureza ela acfão. E acjui o l~ensaiiiento de Dennett foi 
influenciado pela crítica filos6fica de C11. Tayl»r a o  hehaviori,smo psicol6- 
gico como prticura utõpica ele Lima L/U/CI i~itzguuge que permitisse explicar o 
comportamento. bem coino por Elizubetli Anscombe. O que lhe interessou 
de Anscombe fi>i a análise da acç'3c intencional em Ii?te?ztion; de acordo 
coiii a clual (i) apenas sob uma clescri@o inteiicionul movimentos corposais 
p<>cleiii ser intencionais ou tião iiitencionais. !ii) li2 várias descrii.ões rais. 
(iii) não é suficiente que exista aprrcebiinento do  comportamento própri« 
sob Lima descriçk~ nieiiralisra para que a ac@o seja iniencional, este aper- 
cebiiiiento tem que ser apercebiinento sem ohsenrafâo: (ivf apenas se tais 
condições f«rein satisfeitas pode i> ageiile ele próprio oferecer as razões 
pasa a a 3"" acqâ<~ (de forma que agii- intencionalmente envolve 'aperceber 
seiii obse~vacão o nosso prõprio coinporraniento sob uinu descrição nienta- 
lista, e ser capaz de dar as nossas razões para a acção'). Tud« isto é traílu- 
zido por Iknnett em terinos de co~itrolo e coinandos eferentes. ternios que 
seriaiii, é preciso dizê-lo, toialinenle estranlios a A~iscoiiibe. 

O i~esulrado de tudo isto é a TSI: uma visâo anti-re~'resentacioiristu da 
naturezi do mental. Em teriilos muito genéricos. o anti-repi-esentacionisino 
e a ideia de acordo com a qual para existir iiienie tio muixio nêo têm que 
existir representações reais tio interior dos sisreiilas cognitivos que nos (os 
intérpretes) lomanios coino agentes raci«nais. Para Dennett isto quer dizer 
que não Irá representafio sem sta??cc; uma postura do  intérprete face a 
certos sisternus. Muitas pessoas coiisiderain esta for~nulayêo ininteligível ou 
assente numa petii.50 de  pijndpio ("TY/heihe~ it is ~iepeizdeni on nn ei,oiir- 
liolzaty ora tra~~scendeiztal nrgc~meizP'. ioino dizein Fr~dor e L e l ~ x e ' ~ ) .  Mas 
ela não se identifica com eliininativismo no sentido da alterativa de Fodor 
e I'ylyshyn que citei atrás. nem com mero interpretacioilisino pragriiático. 
Pense que a posicão de Dennett nâo será plenuinente conipreendida a não 
ser que a vejamos coino algo de mais sofisticado. e conio incluindo (i) a 
ideia de que noções iiientalisrus se aplicam a agentes considerados glohal- 
mente e não a estados internos destes (ii) o facto de as noções iiientalistas 

nliava de resto qiiç incosrigibiliùadr n2o é intaiiùiliùade: iriatos feitos por um sistçiiia 
cognitivo acerca cio que nrste se passa podem perfeitamçnte rstai- eirados. O que irnpoi.ta 
C que as prçtçnsòes de conliecimrnto n3o podem sei çuplantacias (ovenlcicieii). 

" FODOR & LEI'ORI: 1992: 154. 



se apiicareiii clepende elo reconlieciinento de padrões de comporraniento 
e também do desig~z interno das agentes para o reconhecimento (o que 
quer dizer que qiiestoes de representaçâo e de c!esign devem coilvergir na 
teoria da mente - foi isto de resto que acabou por conduzir os iilteresses 
iie Denneii para o dam~inisnio'" (iii) ~iiiia posii~ão acerca da metafísica da 
cognição. que passa por levar a sério a diferenqa entre veículos de rep1.e- 
sentaçâo (por exeinplo. eventos neuronais) e aquilo que é representado (e 
de que a heteri>feno~iienologia deve dar conta). 

Quando uiii sistema está a ser previsto mentalisticamente. está a ser 
adoptada a E1 (Estrategia Intenci»nal). Acioptando tal postura uin sistema 
cogiiitivo faz sentidc do  comportamento de um outro sistema cognitivo sem 
fazer ideia dos seus Funcionaiiientos internos. Mentes Iêein mentes clessa 
Sorma porque padrões de comportamento, relaqões enti-e o sistema e aspec- 
tos do  ambieiite que lhe importain. sào reconhecíveis por outros sistemas 
cognitivos. Rão temos sequer que estar a falar de huiiianos aqui - o que 
1)eniiett está a dizer é basicamente que aquilo a que nós, na teoria. cliann- 
mos 'representações' depende de iiitei-preraçào tanto quanto depende de 
rec»nIieciiiie~#«, a ~sartir da El, do emhebimeiito (ernhec!cleness) do  compor- 
iaiiiento cle agentes n« ambiente. A o  conrririo do  que leituras instrumenta- 
listas assuineiii. Denneii pensa que riin intérprete (um mind-~ecognizer) nà« 
cria ari>iuariaiiiente interpretasoes inteiicioiiais de outros sistemas cogniti- 
vos. Pensa aiites que a yep?esei?tution lullz (liriguageni nieiitalista) 6 tornada 
legítiiiia pelo reconlieciiiiento de paclrões de comportamento embebidos 
no aiiibiente. É imporrante acl~ii a coiivicção de que existem representa-ões 
jy dsicas. . . representaqões que são orientadas para a acçio e que são acerca 
ciaquil« qiie é. para agentes específicos, relevante no (seu) arnhientel-. Isto 
deve ser compreenclido coino urna ques6o de deszgn para usar e reconlie- 
cer representaqões e rapiclamente e inevitavelmente nos coiicluz da questão 
<ia represeiiracão à questào da natureza elo clesign (no senliclo ele forma/ 
f~inyào de arteFacto. incluindo organismos biológic»s). E assim se cliega a 
outro pont(> j>ol&nic<> da filosofia de l>ennett: a sua concepcâo do  c1e.sign. 
A ilriestâ» é: para Deiiiiett 0 clesig?! 6 real ou não é real? De forma resu- 
ii~ida. Deiineit defende seiiipre qiie o clesign é real tanto quanto resulta de 
iiiii processo algorítmico. i?!i;?rlless, de evolucáo por seleccào natural'" nmas 

"' I ICNI I 'T I '  1995. 
I h d o  isto está pii>xiiiio de aiirores coirio A. Cklrk e R. Ivliliikan. I'ara captar o que é 

raracterístico das rcpiescniaç6es básicas li. Miilikan Ma úçpi~sb~tzi- i , i~/~)i~~ ?el)reseiitntioiis 
(c~uçrçniio dizer que :as pioro-irprrsenia~òes n3io sâo puramente <iescritii,as mas antes 
'iiiipeiativas'. i.? con<liizcm à acrào): A. Ciarl; hia de nctioiz-orierileii ref)ieseiltutioiis. 

"' UEXXETT 1995. 



a verdade é que fala com« se c> riesig~~ não fosse real cjuando afirma cjue 
este xiepende de interpreiac.2~1'. O que está em caiisa neste ultiirio caso 
6 ;ifirmar q ~ t e  fuiições - e f~tii<;ões para o cle.sigi? interno para irpreseiita- 
ções - dependerri do recoiilieciinento para serem toinad:is como as func«es 
específicas cjiie s50iY. De qualcjiier f«im;t. as respostas :i cluestão acerca ele 
c/esig?z devem ser vistas no contexto elas iiês .stuncc~.s (~(ilosiui-as ou estralé- 
gias): ph)«icul .stu?zcc clc.$ip? stuncc. intei?lioi?al stu??cc. (Estratégia Física. 
Estratégia de Design. Esii-atégia Iiiteiicional). A Esti-atégia Física é a inais 
gemi das trEs - aplica-se a tuclo o que esisre. N o  entanto. de acordí~ cotii 
a 751.  eritidades de iiívei intencional não podeiii ser reciuzidas a e s k  nível 
mais h:tixo (é isto a rea1id;ide cios padrões). N2« existe uin:i fronieira clara 
entre sistenias previsíveis a p i t i r  da E1 e os que não o são - a E1 por si si> 
não nos pen~iite distinguir ir-llc hciieucir de sis1eiii:is ineraineiite previsíveis 
como se fossenr crentes. I'ai-a Iknnett isto nào é uiiia itisuficiência mas sim- 
piesmente utn reflexo da foima conii> í) tnundo é. 

i\ ideia básica acerca ela natureza iie rel(ilreseiita~6es é então que elas 
dizem respeito a reiações ageiite-aiiihiente depeiidentes do  rec6iiheciineiiio. 
fi no enrantc necessário dizer in:tis acerca cle coiiio elas iêiii o conteiido espe- 
cífico que ti?iii; Ilennett Faz isto eiii terinos de uiiia teoria 1elefiincionalisPa 
(ele afirma ser c> primeiro teiet>funcionalista). A ideia centi-al é cpie o coiite- 
údo não esri no iiilerior. oiicle veículos de repiesenlacão ocorrein. é antes 
,"iria f~tii@o da func.20'; externamente cleteriiiinaclo. I? aqui cjue Ileiinett 
introduz a ideia de mundos nocionais - o conceiio não se aplica ;i veícu- 
los de represeiitaçâo no interior cle uin sistema cogiiitivo nenl ao mundo 
directaiiiente. tiias ãquilo que 6 representaclo por um agente. Em Etiol~itio7? 
EPTOT ui7d 1111~niionaiily~~' ele desenvolve esta visão de externalisino-rnais- 
-1zotiona/-~~~o7-ld.s, cujas caracteríslicas iiiais imporrantes são (i) a oposicão à 
plena deterininayão do conleútlo - eventualmente de intencões semânticas 
ein huinanos - e (ii) a oposicâo à ideia de iiitencionalidade intrínseca. Mas 
o que é 'externo' neste esteri~alisino? Se de facto representacões orientadas 

I,> pSt3 ,. e ,i iazái, pela qual ;i teoria teleofuncionalista do conteúdii de l?ennett difere 
do realismo de pesswas como R. hfillikan ou F. Di-c-tske. A fomia como Drnnçtt coloca o 
piohieiiia da  natureza ç conteúdo da representacão eszi proxima cia fornu liantiana de 
colocar o problenia do estatuto <ia percepcào de ielsologia na nariireri ~ima vez tendo 
esta sido banida pela ciência naiuial. De algiima forina este problema foi tornado niais 
especifico na ciencia cognitiva, ciii que se está perante sistemas c«gniti~.os que de alguiiia 
iiianeiia secoiilisceni mrntalidadç na natuic-za e que sjo eles próprios (pelo nienos os 
liiológicos) resultado iie euolucáo na nituieza. Esta é unia foima dç foimulii- o piohlçma 
q u ç  a copnicio coloca ã iiietafisici (veja-se os cxeniplos cie i ç l i l l i k  acerca ile coii>« l e i  
ou 'não lei' funyócs eni objecros). 

2'J I>i:mi?r-r 1987. 



para a a c ~ ã o  são o tipo básico de represenia$ões, a primeira coisa com clue 
será preciso liclar e » facto de o mundo ser representado cle hrtna tlife- 
rente por tiiferentes sisietiias cognitivos. 1'0s exemplo, diferentes sistemas 
perceptivos animais evoluiram para responder às ~Jfordat~ces (terriio de 
Gihson, qiie pode ser traduzido por 'proviclenciamentos'), do ambiente. por 
isso diferentes sistemas cognitivos serào diferentes 'k~zeclores de mundos' 
(totnando exemplos tnuito conhecidos tla literatura. haverá niiindos-onde- 
-nutri~ão-possível-v«a-a-uita-velocic1ade-atravessandc~-o-cani~~o-vis~al rnun- 
dos-onde-água-tóxica-de\.e-ser-eviTada, etc.). 

O clite pode alguétii com unia tal visão acerca cla natureza e do conteúdo 
de representações defender acerca da explica@o psicológica? Como disse no 
inicio, a pretensão geral é 'activainente negativa': Detinett pensa que as posi- 
cões acerca de explica~ão psicológica que saem &a Teoria llepresentacional- 
Cotiipiitacional de Fodos devem ser iiegaclas uma a utna. Exactatiiente qiiais 
posii(.oes? Basicamente o realistno intencional e a Hipótese da Linguagem 
do Pensrnento, unto quanto estas redundam na aceitaçâo da existência de 
rim nível intrinsecamente representacional de realidade. A partir delas tem- 
se. etn Fotlor, a possibilidade de pensar causalmente acerca do  nível inten- 
cional tla realidade; a visão da explicafio psicológica como notnológica. e 
portanto explicaçio propriatiiente dira, e portanto uma visão; etii terinos 
de filosofia cla ciência. àa psicologia como ciência especi:il, coin leis cetc- 
I-kparibi,!~ e generaliza~oes psicológicas independentes da iinple~nenta~ão 
física. Tudo isto é rejeitaclo por Deiinett - e a principal razào avati$ada é 
que a Hipótese de Fodor de .frases na cabep' .  funde íco~~tlatess) intenciona- 
Iik~cle e design. A Hipótese da Linguagem do Pensamento C ,  para Ilennett. 
iirna liipótese de engenliaria que coinete o pecado ryleano de tomas iima 
reslxjstzt conceptual como se esta íosse iima resposta caiisal. D;»~itras pala- 
vras, na Teoria Representacional-C(jmpiiiilci(>n:il totiia-se n»i(.oes tais como 
linguagem e represeniacâo que se aplicam ao sistema cognitivo na siia glo- 
l>aliclade coiiio se estas fossem capazes de fazer traballio explicativo ;lo nível 
siil->pessoal. 01-21 para Ileiinett isto é projecras s~iposi$óes ontológicas sobre 
sistemas 'Iei~do-as' depois de volt:i como se se tratasse de uma descoberta 
empírica. Além disso. Dennett nào vê razão para aceitar a suposi@» de um 
design cotnum dos sistenias cognitivos que a Lingiiagem do Petisarnento 
envolve". A alternativa é esploratla sob 0 títitlo '7hrce TJ>I->~s oj'I7zieiztio~?ai 
Ps),cholog]~'~~ Lima concepçào filos6fic;i du psicologia. explicitando as rela- 

entre ,folkps~~chology. TSI e psicologki cogniiiva suhpessoal. A ideia 
l>ásica é cjiie a psicologki cognitiva suhpessoal e :ipenas uma teoria da 

2' DENN ', . 
8 ,I:il 1978: 90, 

" CI. I>ENNEIT 1987. 



implei1ientação daquilo que iiiieticionaimente interpreiaclo são i-epresen- 
tacóes e conipiitasóes; não 1iá reducão ele quaicluer tlesras caracteriza$ões 
intencionais a descricões í'ísicas - mas taiiibém não lxí potler explicativo 
alguin de nt>ci>es inenralisras. A sugestão não é suficieiitemeiiie deseiivoi- 
vida, m s  é aqiii que radica a aliernativ~ à visão f~>cloriana. 

A rela(.ão enire represeiita(.ão e ~lcsigiz conduz Ileiinett não apenas às 
questões filosóficus do dam~inisino tiias taiiibém ao cjue ele chaiiia eiii K~ITC~S 
oflilinds'itm ponto de vista evolucionista sobre ontologia e inetafísica"~. 
1)e u111 ponto tie vista evoliicionista. soiiios cotiduzi<los a tinia pluraliclacie 
íle mentes. O prohlenia cjiie se colocri é saber se qualquer coisa como titn 
pluralisnio pode ser clefenilido conjuiitaiiiente coin o fisicalismo. entetidid» 
corno ~xi<>ridade concedida à Estratégia Física. e ct>ni» referência coiistiiii- 
tiva à física, enqiianto ciência l->ásica. cjuaiido a ciiiestâo é acluilo qiie funda- 
mentalmente existe. Ile novo se eigiie a questão da reducio. 

Para c»inpreender 0 ai~ti-reduci«nisnii> de Ilennett acluilo qiie se deve con- 
siderar é nâo a situarão ein clue uni liiimano interpreta ele foriiia iiistruinental 
uin outi-o Iiuiiiano mas antes 0 estatuto ihquilo cjue é representado e o con- 
ceito de intérprete. E o clue é; então. o intéipiete? Respoiider a esta questào 
(algo que Denneit ele prí>l>rio não faz) obrigará à explicit:içZo dos coinprt>mis- 
sos iiierafísicos da TSI. Vou aqui Fazer apelo, com essa finalidade. 2 inierpreia- 
@o que J. Haugelancl faz de Dennett e tamhéiii à nocão de E. Cantwell Smiih's 
de .origetn elos ol~jectos' i«ra de uma concepção I~ierári~~iica de natiirezi. 

I'enso cjue a q~iesião a colocar é antes de mais a seguinte: será que 
Deniiett teiii tiiesi~io que ser fisicalista? Seiicl« a TSI uiii autopi-okssado fisi- 
calismo, a vei-clade é que o seu foco não é tanto a iiietafísica mas mais pro- 
priatnetite o estatuto da iiiiguagein iiienralisra na teoria da cognisâo. Noutras 
palavras, o fisiculismo de Dennett é iiiais uin cotnpi-omisso genérico (Fodor 
cliria cettatnente 'Scieizll/ic Ame?icun materialism'. . .) do que uina exploi-zifâo 
inetaí'ísica coino aquela que é levacla a cabo por auiores como F. Jaclcson, 
I). Chnlniers ou J. Kim. De cjualquer foriiia, ernhora DenneU ele próprio cle 
certa forma escape à questão. quer Haugekand quer C:intn,ell-Sniitli pensari? 
que ele não precisa ele ser utn fisicalista e i,ã« deveria sê-I». Haiigelaiid faz 
iirria pequetia experiência de laboratório de filosofia ela iiieiite: experimenta 
fazer convergir a n o ~ ã o  de intérprete da TSI coin uma ideia que é iim dos 
alvos principais desta. o conceito de intencionalidade intrínseca de J. Searle 
(a icleia segundo a qual se pode legiiimamenie distinguir verdadeii-os ci-elites 
daqueles que sâo meramente previsíveis a partir da EI)". Qual é o intei-esse 

" DEXNETT 1996. 
" A expriiencia mental do Quano CliinGs iie J. Sraiie (cf. 2Wiiicl.cB>-aiirs a,idProgmr>is 

1180) pretende sei- Lima crítica d a  iniencionaliiladç atiil>iiíila. 'coino-se'. e unia defesa da 
intencionalidade gçniiina. 



da experiência? Bom. amhas as nofóes sào nocòes vocacionadas para lidar 
com norm:itivitlacle na representayão e ziinbas são problemáticas. Searle 131-0- 
põe m o y ã o  de forma aspectual (do qiie qiier que seja mental) para ana- 
lisar o que se qiier dizer com norinatividade: Aq~~i lo  que C ~eprese~ztrrclo é 
representaclo como tal e tal. coiii« uin aspecto, e isso é o que disiingiie uiii 
iieurónio de qualcluer coisa mental como iirix~ memóriU. ambos senclo. num 
instante I. inconscietites". O ponto de Hu~igelancl é que encluanto Searle sim- 
plesmente caracteriza a forina aspectual e nâo tem coiiio explicá-la, Dennett. 
com a siia ideia de intérprete, pode explicar a noFão. O problenia que se 
coloca é saher 'como é que configuraçóes físicas no cérebro resiiltantes de 
evoluç50 por selecgào natural poclein ser intrinsecamente nortilativas? A ana- 
logia de Haugeland é a de um jogo de saclrez. Se toinariiios iiin jogo ele 
xadrez como ii i i i  exemplo de tomar qiialquer coisa como qiialcliier coisa. a 
pergunra toma a forma ,Corno é que iim jogador vê que um 'cavalo' ameaça 
uni 'peão'? Nenliiitiia história causzil poderá explicar a percepçào do cavalo 
como cavalo «LI do peão como peão - apenas iima postura. uina stuizce, iim 
coinl>roniiss» c«nstit~itivo. do cliial depencle a realidade do xadrez ela pró- 
pria, poderá iazê-I». Ca\ralo e peâo não sã« identificáveis com peças físicas 
<Ir marfiiii. ou cotii padròes num ecrj, ou iiiarczis no papel. Antes. eles silo 
constituídos por S ~ ~ I I ~ ~ U ( M I Z ~ S .  Sianclards de cjuein? 110 sujeito-o que llennett 
esrá a dizer sobre representação é qiie o papel constitutivo da in1erpretai.ã~ 
esrá para a mentalitlade coiiio o sujeito está pai-:i a realiclade dos ktiómenos 
de xadrez. A E1 é uina visã» da representasão corno constimição kantiana: 
«l>jectos de percepsào. :ic@o «u pensarilento são coiiipreensíveis eiicjuanto 
tal apenas em teriiios de um coi~il>roiniss« de uiiia subjectividade-q~la-uni- 
ciade a qiie 1)ennett cliama o 'intérprete'. É este iiitérprete que precisamos ele 
coiiipreencier para ter uma metafísica cki representação. O indi-r>i.ete nà» é 
nem um lugar no c6rehirj. iiem um s e 5  mas urna Iiiricà» torixar-coiiio. urnzi 
sinlzce. u ~ n a  postiira. O envolvimento da i~oriiiativiclacle na representação é 
um traco cl:i subjectividade qiie por exemplo Lima teoria neurol>i»lógica da 
consciência nâo poile explicar, nem teria por que f2izé-10. já clrie nilo é por 
si iiina teoria da representaçâo. mas elos \~eíciilos &i represeiitacão. A ana- 
logia elo xadrez é útil para :ikist:ir qiialcjuer siispeiia acerca cle um carácter 
iiiisterioso da norinatividade - o qiie Iiá aí é uma stc~wcc. seili a qual não há 
iierii subjectividade nelii objeciivkiade: 6 essa a natureza de dupla kice ila 
mente como representacão O oiitro laclo do prol3lenia da represeiira~âo é 
acliiilo a que 13. Cantwell Siiiitli'" clmiiia a .origem dos ohjeccos'. O ponto 
de Cantweil Smith acerca desta 'origem' 6 que a física nào nos dá objectos 



- no sentido de objectos identificáveis, individuados, discl-etos. continuando 
através do tenipo - mas apenas particiilaridade e localidade. E isto é algo 
que teorias fisicalista da mente deveriam levar ein consideracão. ein lugar 
de siinplesiiiente assurnirein a existência, identidade. e pel-sistência ao longo 
elo teinpo de objectos intencioiiais. Ser um objecto repl-esrntaclo não é iiina 
~>ropriedade local de uma região tlo espace-tempo -objectos (individuação 
no que é) esião I5 apenas para certas entidades. 'Objecto' não é assim unu  
no@o causal nus  um conceito Iiistórico, e essa é a principal razão por que 
Deiinett está c e m  ao defender que noç6es representacionais não devem ser 
ton~adas coiiio fisicamente efectivas. 

Penso que sáo esms as linlias segundo as quais o anti-represenracio- 
nisriio clennettiano como visào da natureza e estatuto da represenração no 
inundij eleve cieseiivolver-se. P:isso agora i teoria da cunsciência que se 
ergue sobre esta teoria da intenciorialitiade. Quis sol>retuclo sublinliar que 
apesar elas acusas6es de heliavioris~iio e instiumentalismo. a TSI envolve 
não tima eliinina@o mas uma defesa ela i~"redz~ti/iili~lac/e da s~~l~jectiuida~le, 
não identiíicanclo esta coiii qzialiu; coint) ranias vezes é o caso na filosofia 
da mente, rnas com este lupel essencial do int2rpreLe na representação. Isto 
significa ramhéin que haverá pelo inenos duas unidades diferentes que a 
teoria ela mente terá que explicar. Dennett faz isto através de teorias diferen- 
tes, que não encaixa111 necessarianiente c1;i f«riua niais perfeita e que visa111 
no prir11ei1-1> caso c) intérprete, a unidade envolvida na intencionalidade e no 
segiindo caso unia outra unidade, tima tinidaele represeniada niiina iriente, 
j?ai.;i si própria, o se(f É este selfqne tie uni ponto de vista cognitivo Deiineti 
vê corno unificacáo virtual nuin sistenya cognitivo de agentes múltiplos. A 
priineira questão é urna questão metaíísica acerca de iriente, pensamento 
e munclo; a segunda é uiria qiiestào acel-ca rnecanis~nos cognitivos subpes- 
soais no agente individual, a ser respondida eni termos de cérebro e arqiii- 
tectura (4 de qualquer forma nestes termos que Dennett lida com ela na 
sua teoria. tia consciência). Passemos enrão ao momento seguinte da teoria 
dennettiaiia da mente: a teoria ela consciência. 

.?. A teo~iu de Dennett é unta teol-ia de yu8? 
Consciência: ~l/lode/o 610s Esísboços ~l/I~~iltiplos e qu;iliu 

A teoria cla consciência cie Deniiett. o f«co do interesse pelo autor daque- 
les que estão em geral interessados nos debates da consciência fenoineiial 
e nas 'Guerras dos Quulia'; só pode deixar frustrados os fàs cie qz~diu e de 
zoilzhie.~: acjuil<) clue se encontra ern Dennett é uma teoria deflacionária, na 
qual a consciência é explicada ern terinos de auto-acesso, auto-representa~ão, 



a~itocontrolo e incorrigibiliclade de relatos linguísticos. É nisto que o .ciose-L@ 
do ohservador' deve resultar em termos de teoria. se essa teoria vai cie facto 
;ijiidar-nos a compreencier c«in» pode dar-se o caso de nâo existir teste- 
munha. não existir nenhum ohseruador no interior cke um sistema cogiiitivo 
que tomainos coino mental (116s próprios incluídos, evidentemente) e aiiida 
assim existir mente. Do ponto de vista desta teoria, conceitos que são para 
inuitos as feriamenras conceptuais principais da filosofia cla mente, quaiici e 
zoinhies nomeadamente. nâo cliegam seiliier a fazer sentido. Mas será isto tie 
facto Lima teoria &a coi~sciência? A pergtinia de Ned Rlocl<, \Vl2ut isDci7nett's 
theoi-~ a theoi>> oJ'Ir, que obviamente sugere irnpliciraniente clue, segundo 
Block. Deniieit falha o alvo ao  iiâo respeitar os protocolos de uma disc~issâo 
que cleve ser travada em teriiios &i alternativa 'consciência fenomeilal uer.s!,!.s 
consciência de acesso, é uma pergunta que apetece fazer. e que vale a pena 
fazer. A teoria da cotisciência de Dennett é um;i teoria de quê, então? A res- 
posta esrá à vista: Dennett apresenta 1) um moclelo cognitivo (na vers5o de 
1991 o Modelos dos Esbo$os Múltiplos mas de qualquer forma descle o início 
da sua obra model»s funcionalistas de acessos suhpessoais e pessoal em sis- 
temas cognitivos): 2) uma concep~âo de 2." orcieiii, de tipo-crenp, do  aper- 
cehimento consciente: 3) Argiiiiieiitos para eliminar (!o q ~ ~ i a e /  os qilnlic~. Por 
isso a teoria lida nâo com o cham:iclo prohlerna diiro da coi?sciência (i/ could 
ullstillgo o72 i72 ihe dark, cdl this i1~/'orntuiioi7-processing), mas ct>iri diferentes 
tipos de problemas ('Gceis'): tipos de acesso, unificaçào de iim fl~ixo de cons- 
ci6iicia a partir dos rascuiilioslts0o~~)slI versòes míiltiplos, aiito-repre,seriiaçâ«. 
auto-reiatos. a d ikrenp que a linguagein faz nuiila mente, etc.. E isto é (1 que 
cieve ser. já que, como Dennett defendia já em Conieizl arzd Co~z.scioi!si?ess. 
a consciência não é L!IIIU coisa (~iina 1)resenG:i extra. uma luz que ilumina o 
interior cle ceiti~s sistemas cognitivos) 1113s todas cstzis cois;ls. Noutras pa1il- 
vl-as. uni agente cogriitivo físico onde tiido isto esrá a ocorrer seri consciente 
(se qiiiserrnos ser mais o~lotloxos. a coiisci&icia é logicamenie siiperveniente 
a esta osgmizaç30 hiiicioi~al). I'arte cio clue Ilennett está a oferecer é inega\rel- 
mente iim mocieio cogoitivo g:inli«u-llie ;i ;ictisação ile não oferecer argiimen- 
tos nem resposta :ilguiila ao  problema merafísico cla consciência fenomenal. 
Mas para Dennett avanrar com uin modelo cogiiitivo é exactamente a forni:i 
de preenclier i) silposto ahisirio entre fisiologia e fenoinenologia. Ile i l ~ ~ ~ l i l u e r  
formzi, a pergiintn certa a fazer pzira ei?tenclei-int>i, com o iiiásimo iie cariclade 
possível. o que está a ser proposto aqui. é a segui11te: coino é qire se uui ~1o.s 
i?locle/os cogiziliuos nié N c/ii?;ii?açZ« cios q!lulirz? 

A primeira coisa a consiclei-ar é qiie a teorki àa mente envolve uin:i dupla 
:~b»rcIagern aos agentes c»giiitivos: a o  cr~ntlário do  qiie aconrece c]uando 



se lida com intencionalidade (caso em que a unidade do  agente C. sim- 
plesinente assumida pam se consicierar <) coiiipi>riaiiienro. a adaptas20 ao 
;imbiente e a interprekição). lidar coin consciência envolve fazer uiii zoom- 
i?z,g aos agentes cogniiivos. Assiiii sendo. a suposiqão de unid:itle ou centro 
esvrii-se. deixa de fazer sentido. e a reiriresentagáo unificacla do sisteoia pelo 
sistema torna-se pzarte datlriilo que i- p2ii-a ser explicado. Evidentemente o 
grande psohleiiia aqui i- saber coiiiij fazer coin que as questões suh~lessozis 
coiii que se lida 'encaixein' coiii a teoria da interpretarão, teoria esia clue 
assui~ie a unidacie do intérprete e o estatuto intçrprevativo de represeiirações 
(c»nvi-111 notar qiie a iioqão de rrpreseniaqáo. tão prohleii~Atica e eiii [(>c« 
na iiisciissão cla Estratégia Intencional é uiiia no-o livremente utilizada na 
teoria áa consciêiicia, noiiicadainente c~iiaiido se trata de iieterofenoiiieno- 
logia e miiridos nocionais). 

O close-:,fp do ohsen~ador reveia a aus&ncili de uni crncrc I-eal (como diz 
Deiineit, Descartes teve a soile de ter sido capaz de fazer sentido de qualquer 
coisa coiiio a glândula piiieal para dar conia do facto de :(ma metire cor- 
re:q?ondei a um corpo - lmje não temos dispoiiívei iiada de semelliante). A 
crítica dennetiiana dos qttalia será então apenas uma cjuesião de explorar as 
consequências episternoiógicas da ausência de um ceiitro real, onde tuiio se 
põe conjuiitamente para um ohseivador (a metifora do Teatro Caflesiano para 
a mente). Leva-se no enianto ein consideracão que a nossa inente nos apa- 
rece. a cada iim de nós. coriio uiii Teati-o Caflesiano iinpreçiso - Isso é paite 
do que o MEiM e iainhéin a teoria de seguncla oideiii, se propõe explicar. 

A teoria paire, assiin, cle agentes c«giiiti\~os caracterizados como o seriam 
na ciência cognitiva, considerando dois níveis suhpessoais: (i) um nível de 
processaniento paralelo distribuído - nível do hulzlwc~re, (ii) um nível de 
agentes em coinl~etiçào - nível Funcional -. onde são prodiizidos múltiplos 
eslio~os (a que Ileniiert se reSere coino fixa~ões de conieúdo, inic~otakings 
or microjztdgeme~zts, palavras pesadas, evideiiteineiitej. Estes dois níveis são 
níveis subpessoais e o seg~iiido é aquele que modelos hincionalistas inodeli- 
zam. Uiii mocielo funcionalista é urna parte importante cio lado construtivo da 
teoria ciennettiana da consciência. O L& 'desconstrucionisia;; inellior conlxe- 
cido. é 0 arsurnento a Pavor da eliminacão dos qtfalia. Em conjuiito eles 
devein oferecer razões paiii iejeitar as vias inetodológicas usuais para cliegar 
à defesa da consciência fenomenal: os zon7hies, o aigumento do conheci- 
~i le~lto,  o iuhat-it :7-iiize-lo-be. Para Dennett, o terrno q~luliu noineia carac- 
terísticas intrínsecas, inefáveis. privadas e incorrigivelmente conliecidas das 
nossas vidas mentais (ou melhor, a concepgào das nossas vidas mentais coino 
tendo essas características). A partir cio moinento ein que se define qifuliu 
desta forina (uiiia f m n a  epistemológica. e111 que o terino nomeia característi- 
cas do conlieciiiiento que um sistema tem dos seiis estados mentais), quando 



se clefencle, como Dennett faz. que não existem q~iulii~ na nossa experiên- 
cia tnenral o que se quer dizer. e é isso a eliininação dos qunliu, é que não 
poderia haver, na experiência mental do sujeito; alguma coisa itnecli dt ; imeiite 
conhecida e inefavel; algutnzi coisa acerca da qual o sujeito não tem ct-enfas. 

Uma grande parte do trabalho nitnia teoria da consciência deveri consistir 
em fortiiiilar Iiipóteses de nível siibpessoal acerca do  que torna a experiência 
consciente naquilo que ela é. o que, etn terinos de arquitectura cognitiva, dá 
conta da foriila como nos aparecemos a nós próprios mentalmente. Trata-se 
tie compreender. nomeadamente, o cliie Faz da nossa experiência consciente 
~itiificada, seria1 e contínua. e tainbéni o que constitui o nosso sentido de con- 
trolo da intet~yão. Na linguagem de ciência cognitiva do  MEM, a unificação 
depende da 'ilusão do utilizador' de lima 'máquina virtual' seria1 (Dennett vai 
buscar os conceitos a M. Minsky), implenientada nutn halzlwaw de proces- 
sametito paralelo distribuído (o cérebro do corpo ao qual o selfpode chzirnar 
'~xóprio'). 17inual não é obviamente irreal - a vida mental do  sistetna é betn 
real para o próprio sistema - e Dennett não esrá a dizer que a consciência é 
uma ilusão: ilusão seria pensar no se~f'unificado como uma siibst3nci:i sepa- 
rada, tini puro experienciar situado f»ra do  mundo. Auto-represenraçilo (ou 
iiielhor auto-representações rnulti-níveis, apenas algumas tios quais iiientais) 
é »iitra condiyão necessária para o sentido de ser dono e autor cl;i fenome- 
n»logia, e lxira a unificação e centralizagão do  controlo e da inten~ào. Ora. 
a necessidade tle cotnunicação interna é o que esti na origem cla existência 
de uiiia unidade representada (em humanos que usam linguagem isto seri 
eventualniente uin ,eu')". Esta at-ena vittltal centralizada para o controlo uni- 
Ficado do comportamento é necessária para clue aconteya a um agente. feno- 
n~enologicamente, sentir-se um selfa pastir de dentro. Ainda assim. intenyâo 
unificada e iniciac5o sào também iius6rs do  ittilizador no sentido em que 0 

componente-controlo (assim clraniado tio modelo de Bminslo~nzs) é sitbsti- 
t~iível por agentexautótiornos. cjiie podem ser abancl»nados (c/i.?nmis.sed) (i. 
e.; são explicáveis de form:i hollovz-(ti>). E111 vais concliç6es. a clesunici ac 1 e e o 
colapso espreitaiii - as várias patologias da idetitidade cliie setiipre interessa- 
rain acpeles clue se interessaiii peki iiiente (elesele esquizofrenias e paranóias 
:i clesorclens de personaliciacle rnúiripl:~, ao cérebro clivicliclo) reflectem esta 
:iusência de uin centro. Mas estes são aspectos cla unidade e controlo - aqui 
vou focas mais clirectamelite questões relativas a experiência e crenca, qlie 
nos conduzem directamente i 'anicluilacào elos quniiu'. 

"'O 'Eu' vem após o seniiùo do seiJcoipoialiiiente h:isrado. r sei5 a irferi-ncia par:, 
uma f ic~30 muito útil p:ira os agentes liiiilianos, :i narrativ:, 'Ia i<ienti<laile prsso~l. A 
i i i r t5fc~ia  que Uenneti utiliza pai:, o e u  é aiias a de uni 'centro de gravidade narrativo' (cf. 
DESNFIT 1991). 



Como disse atrás. a teoria ela consciência é clesen\~olvida stihret~ido alra- 
\,és do MEM (avanpdo nos anos 90. em CU?zsciousne.ss Eqplai?zec/. como 
L I ~ I  sucessor do modelo de Bizrii?sloi.ms). Esta al-iordageiii de n~oclelização 
possil-iilitou a Dennett clesde o início lidar c0111 iluestòes empíricas ela ciên- 
cia cognitiva cjue levantain cluesiòes filosóficas. Sã« esras cjuestòes, iiiais do 
que a inclústria interna dos argunientos dos fil6sofos. que têin sidc o f«co 
das suas cIiscuss6es da consciência. É esse o caso l-ior exeriij?Io das imagens 
nieiitais. dos sonhos. da producão ela faia. da vis30 cega e iie anoiiialias 
ieii>lx".:~is como 0 frnóineiio plii con1 cor e os problemas de Libet cie reie- 
rência pai-a irás no te11ipo e ile airaso da coiisciência de iiitencio"'. É cle 
resto nos escrilos onde se lid;~ coiii tais quesiòes que podeiu sei- encontradas 
:is S«nnula<;ões inais direcras dos princípios ela teoria da consciêiicia. Vou 
por isso consiclerar alguns tesios específicos. 

E111 ~»zcjui-cl u ~ug~iiciuc 7bcoi:y o/'~bir.scio~csne.ss Dennett :iliirs&nta o seu 
primeiro 'boxes nioclei' (modelo funcionalista). eiiiboi-a os princípios da abor- 
dagem tivesse111 sielo decia~idos eiii Content ancl Consciousi?e.s.s. O que se 
procura é 11111~1 teoria da consciê~icia quz esteja eni contiiiuidade corn teorias 
da percepção. da resolucão de ~-iioblenms e da lingtiagerii lia ciência cogni- 
iiva. e clue nos perinira concei?er difei-encas e relacões entl-e iiíveis suhl-ies- 
soais e pessoal n:i iuente ele um agente. Isto é feilo em termos de acesso 
coinpuracional entre as caixas cio iiiodelo (percepyào. melnória. resoiucão 
ele pmhleinas). ern relação coiii o acesso público (emissá« global para o 

sistema). Ein termos gerais. a consciência eleve ser entendida cciino acesso 
público (reportahilidade. fala) e conti-alo nos sistemas cogiiitivos assim iies- 
critos. 1)ispoiiibilidade para faia e disponibiliciade para controlo do  compor- 
tamento s2o então cliarn~~cios muureize.sS-l e uu!uf'elzess-2. o prinlo sendo já 
e n t k  (apesar cia zvocaç5o então feit21 de unia infeliz 'i~z~:rarz.nm iinr.'), qlir 
não lia\~ei-ia ainda uma oiiri-a au~uret?es.~-3 (uma consciência "fenomenal"). 

E111 Are Dreums Epeíicílce.~ a questão da experiência e da consciência 
é ahorclada de unia outra fornia. Acluilo que se pergunra é se seri possível 
ter critérios daquilo que constitui experiência. I>eiineii parte das propostas 
de K.i«rrlian Malcoliii acerca dos sonhos erii Dl.canziízg (Malcolni nega que 
investigações sol-ire sono ITEM possain ser sobre sonhar). As prol?ostas têm 
origem nunia obseivação de Wittgensiein nas Iizucstiguçòes Fi1osóficu.s (Pari 
11, l i ,  213): "A questão de saber se a memória engana a pessoa que sonliou 
quanilo ela. clel-iois de acordai; narra o sonho. não se pode levantar a nàio 
ser que se introduza ~ in i  critério compleratnente novo para deterininar a 
concordância da narrativa com « soiilio, uni critério que distinga a verdade 
da sinceridade". 



Xli que a ini>zhn trieiite estú dr>it>u da i<niiniia cai?ei.n? 

Koriiialrnente acreditamos que sonlios são experiências que ocorreiii 
durante o sono, e cjue são, depois de o sonhaclor acordar, recorcladas e 
I-elat:idas. O problema é que ao ver as coisas desta forma estainos já a 
pressupor a possibiliclade tle experiência nuin indivkluo de alguii~a forma 
inconsciente. Mas seia isso legítiiiio? A que tipo de eviclência poclereinos 
fazer apelo para deciclir se os sonhos são experiências se nâo quereinos 
siiiiplesmeiite pressupor que o sâo? (a questâo é evidentemente relevanie 
para considerar nâo apenas este caso específico mas também vidas mentais 
de animais. estados de aiiestesia, coma e inesnio definições de tnorte). Ora 
o que Dennett quer dizer é que tiicio o que temos na tnâo são relações 
entre apresentação, inemórkd e expressão, e que é por elas que temos que 
nos guiar: o ponto 'bigpictum' de Are Dreums Experientes é que não exis- 
teiii critérios n prioi-i claqiiilo que constitui experiência Para responder a 
t:iis qliestões precisainos de investigaçâo enipísica- não podemos deciclir 
uprior?. Não tenios por isso tâo-pouco razões para assumir que potlerii»s 
distinguir nplioii seres para os quais é coiiio alguma coisa ser e seres par:% 
(1s c p i s  nâo é coiiio nada ser: coi11o o caso dos sonlios iiiostra' nem sequer 
sabemos acerca de nós-próprios, em ceiias circunstâncias. coino é ser, ou se 
não é coiiio nada ser, para ,nós' mesinos (isto é parte da resposta de Ilennett 
a Pagel). A última s~igestão que Dennett tira claqui é que o mundo pode ele 
próprio pode ser vago. sem distitição abrupta entre 'i2 i.$ liize sonzethh~g to 
be' e 'it is like ~zotbilzg'. 

Mas os dois inelliores lugares para procurar os princípios cla teoria da 
consciência, formulaelos em ierinos de experiência e crencas e através tla 
aplicação a casos, são tlois outros artigos: iii?~e a77d i'he 0b.seri:er e. evi- 
ilrnteiiiente, Q~l i i~ i~zg  Q~luliu~'). VOU dar in:%is :%teripio ao íiliiino tlos tlois. 
eslxcialiiiente a uiii beiii coiiliecitlo exeiiiplo que apai-ece entre as quinze 
intuitio?~ p z l ~ ~ z p '  alxesentatias: o exrinplo de Ch:ise ancl S:inhorn. os 121-o- 
vadores de caft.. No artigo Derinett apresenta várias iiiiuitiolz pulnps a ~iti- 
lizar sohi-e as nossas intuicões. Conjuntainente com casos mais clissicos de 
inversà« inter e intrapessoal do espectro. encontramos este exrniplo: iiá dois 
provadores ile café. Chase e Saiihorn. cujo traballio coiisiste e111 assegurar 
C I I I ~  o sahor CIO café que prova111 se maiitém o inesmo a» longo do iempo. 
No enranto. o hcto é que ambos perderam » prazer que ccxiumavam sentir 
cluantio provavain este café, que costiiiiiava ser o seu favorito aciiiia de qual- 
quer outro. Um deles pensa que isso aconteceti porque se tornou uin prova- 
dor tle café iiiuiio iii:iis sofisticado. eiiibora o sal>or dnqueie caft. periiianrç:i 
idêntico. O outii) pensa que isso aconteceu porque as suas papilas gustativas 
se alteraram. emboi-a o sabor duqileie c:i@ inicial se mantenha idêntico. 



Qual será realiiiente o caso com cacia uiii deles e a quein caberá dizê- 
-lo? O ponto de lkiinett é que nenlium deles 6 capaz de esiabelecer intra- 
-suhjectivaii~ente uina resposra à primeii-a das perguntas. E relativarnenie à 
alterii:itiva eiii causa (a explicapio defendida por Sanhorn e a explic:rçã« 
defendiela por Chase), se os sujeitos nào a]>ercebes~i explicit~ii~ente uma 
difei-eiiça. n2ii existe cliferensa. Densiett cliaiiia a isto verific~cionisiiio de 
priiiieira pessoa. Este pode ser foriiiuhíio tiizendo qire apercebimento de 
x não pode existir sem urna ci-enp. seiiílo por princípio imi>ossível. pazi 
<i sujeito; decidi< no que diz resj3eito ao seu apercebimeiito tie x. entre 
aparencia e i-ealitlade. A moral geral é qiie não iaz sentido pensar que 11i 
aiguin i - c a l s ~ ~ ~ ? ~ .  algun~ aparecer não conceptual nos sujeitos. inapercebido 
por estes; siiiiplesinente não liodeiil existir na experiência conscieiite dos 
sujeiros diferencas que estes i ~ ã o  apercebam expliciiaiiieiiie. DiTerencas que 
náo fazem diferenqa não existein. Outra foriiia íie p6r as coisas captura o 
principal ponto da resposta tle llennett a F. Jackson: quando o assunto e o 
aliei-cehirnento nào existe espace Ií>gic<i entre reacpio e apreciacão". 

Outro exeriiplo iiiuito em voga e que podemos usar aqui é a cegueira 
de atetisão (o assunto é neste riiomento muito estudado na psicologia. e 
Iknnett reclama ter sido ele o pri~~ieit-o a sugerir cliie experiências neste 
sentido fossein realizadas). i\íuma das iiiais conhecidas experiêiicias. sujeitos 
vêm riin vícieo enr que \,&rios jogadores jogani hasqrietehoi passando a bola 
entre si. Os sujeitos receberain instnições para contarein os passes realiza- 
tios e p a r x e  concentrarei11 nisso. Uma pessoa vestida de gorila passa entre 
os jogadores. Quando no fiin cki experiência se peigunia aos sujeitos de 
vil-ain algo de pouco usual, 50% respondem negati\raineiite". O que é que 
queieinos dizer aqui, relativamente à consciência que os sujeitos têiii do  
que se passa e111 torno a si? Queremos dizer que os sujeitos visam .o gorila' 
erilbora não o saihain. i .  e.. que 115 consciência fenoinenal seiii consciência 

" Recordo aqui ires ingulos possíveis ile ciitica,ã teoria dennetiana da consciência 
e cjiie &iam explorados por ouiros lil<ísoCos da meiite: (1) se 3 visinos como tima 'reen- 
<:enay&Y de iima pos i~ào  n-ingenstciniaiia clAssica. 1)ennçii n5o esi:i a considerar i ~ m  
piohleiiia que Witigenstrin viu intiito ciaciirientc: oiidç n>o existe um çspaco interno de 
i>iisei~;i@o. nLo existe. estiitamentr ialaiido, lugar para o veiificacionisnio. Tiido o que 
115 é lenoirienoiogia, nào Ir2 coniiecii~ienro oii ol>sen,a@o desta, e apenas se existisse 
çoiilieciniento poderiam os qi~nlia ser considçiados unia quçstáo d r  incoiiigibiiidide: 
i l)  rodo o edif'icio se ergue solire um:i ieilun equívoca de sei.iri' (cuiiio 'uppeu~-irtg' r 
:ji,igiiig') - D. Cliaimrrs pensa cjuç esse o raso - r  que Denneit 'hegs lhe qi,esrioi> da 
consciência fenoiiienai (3)  o que exclui a possibilidade de  uma percepc3o iiitçin:i nào 
i?pistcinica (no sentido de E Dretsiie)? 

" SIMONS K CIII\BIIIS 1999, Goiilku in oui midst: susrained inattentionai lhlindnrss 
bi dynairiic rvents, Pe>-ce[>tioii 28. 10%-1074. 



,Será que a miilbn >ve>rte a t d  ile>iiia rla t,ii>iha cribe~a: 

ile acesso? lknnett 1120 tiega clue exista apercehimento - pensa no entanto 
que é sintoriia ele 'centralisino cartesiano' chamar-lhe fen«nienal. O que é 
e~ue isto tem a ver com q~inliu? 

Outro caso-teste muito itnportante para o MEM é o fenómeno piii com 
cor e a rejei~âo quer da versâo eslalinista quer da versão ornrelliana claquilo 
clue acontece". É um aspecto iinporrante da vitia mental que esta seja nâo 
:ii>enas cetitt-ada 11x1s tanibém contíriua. Estn continuiclacle da fen»i~ienologia 
deve ser explicada. A questão pode ser posta. e foi posta na literatura. e111 
teririos de preencliimento (jllivg i,/). A tese básica de Dennett é que se não 
iiá nenliuin ohsewador não há necessidacie de preenchimento. O ponto 
cego. na visão. é einblemrítico do  tipo de negligência não prohletnática que 
Dennett pensa ser tão significativa na forina corno a vida mental se dá em 
cada iim de nós (podíaiiios ciianni--lhe ,anosognosia tiormal'). A versão 
subpessoal tiesta situacào é: onde nZo existem agentes ansiosos por infor- 
tilacão, nâo há problema algum se nenhuma inforinagio chega. A versâo 
pessoal é que nào há coisa tal que seia o objectivat~iente stibjectivo. elo cj~ial 
o sujeito n io  te111 consciência reflexiva mas que está suhjectivatnerite em si. 

Qual é a vis50 glohal da consciência aqui presei~te? As linlias gerais são 
as seguintes: o acesso de nível pessoal ilo sistema a si próprio, aos seus con- 
teúdos meniais. é e111 riltirria análise aqiiilo ile que se fakr cl~ianclo se Tala tle 
consciência. Ora, cpiais sã« as condisoes desse acesso? Acesso pessoal num 
sistema depeilde de tipos diferentes de acesso subpessml. e é disto cjue 
c> t~iodelo cognitivo trata. A iiietnóri:~. e isto já era 6hvio eiii Co?ztcnt a17d 
Co~?.scio~i.s~?e.s.s. é f~indaiiiental na visio que Derinett tem ela c«nsciência. 
Expressâo. not~ieaciatiiente. i .  e . .  .i>ul>licaf3o' de clualquer conteúdo men- 
tal. iiiesiiio para si pr6prio (por outras llaiaviris. pensar ling~iisticamente). 
envolve trânsito subpessoal entre meiii6ria e inec~inisinos pasa a reportaliili- 
clacie. Se o conteúdo do apercehimento é triclo o que for irgistnclo II:I iiierrió- 
ria. é 121-eciso ter em conta que este pode decair oii sofrer interferências 
antes ile ser i-eciiperado para acesso ~>úblico. 'l'úblict>' deve ser icientificaclo 
caiu pess«al e iiiclrii r> acesso iiiigiiístico que o sisieilia tem a si próprio. isto 
determina as perspectivas epist6micas du autoriciatle introsi>ectiva, uma vez 
qiie inteilç6es semânticas (o ciuerer-dizer) sâo b:tseaclas na c«nexZo entre 
c«iur»l« e reportaliilidacle. 

Um últiiilo ponto: tiada ;i ;iusEncia tle tliferenca ele estatuto entre proces- 
sati~ento e conteútios dos qiiais sotiios conscientes, a consciência depende 
ile sondas: é a autornot~itorizaqàc cjue torna possível a consciência corno 
aprrcebiinento interno. É isto que é desenvolvicio através de uma teoria de 



segunda »rdemiZ. Dennett contrasta a siia proposta corri a ele D. Rosenthal 
(iitii dos bem conhecidos defensores de teorias HOT (highe~=olzler. theories)). 
Segundo esms teorias da consciência, uin sistema é consciente se e só se 
estaclos nientais de ordem mais elevada, esrados iiientais sobre outros esta- 
cios meniais ocorreii~. Ora estes estados meiitais são; segundo Dennett, creii- 
p s ,  e n5o percep~ões  Uma últinra q~ialificaçào faz desta teoria uiiia teoria 
disposicionalista (num seiititlo muito especifico): estados cognitivos de pri- 
meira ordein !por exeniplo, uni instante de percepçào) podein dar origem 
a muitas crenps. Esras crenps não têm que ser explícitas para assegurar 
a possibilidade de estados cognitivos conscientes: é suficiente qiie estaclos 
cognitivos de primeira orclerii sejain mantidos lia memória do  sisterna de 
forriia a esrureiii disponíveis para ser objecto de crenp.  

É baseado em tais consiclerafões e em casos-teste que Dennett ciiscute e 
eliinina os quulia, tal como forain atrás definicios. O que se segue se con- 
cordarnios coiii tal conclusZd Adinitimos que » auto-acesso em sisteiiias 
conscientes cciiiio nós próprios nào é epistemicamente incorrigível - irias 
ilinguein tinlia negado tal coisa!, - e que aquilo de que somos conscientes 
é Linu quesiào ele crengas e não de yuulia. O clue se segue dacliii. Dennett 
nunca afirina que sistemas cognitivos tais como nós pról>rios, nos quais não 
existeiii q ~ ~ u l i a .  n5o s i o  conscieiites: tie Facto. o objecto de urna teoria da 
consciência sào precisamente esses sistenias. entre os sistewas intenciot~ais, 
que s2o conscienles. norne:iclamente os 1iuin:inos. 

4. Se. irmupi.ssoti e p ~ ~ f ~ ~ / i u v ~ . m e ~ z t e  ícoino é ser. u111 biimaizol" 

A iiiinlia tentativa de responder X cluest50 geral acerca do eliniinativismo 
ele 1)ennett poderia teniiiiiar aqui. Os princíliios hásicos das siias ahoirlagens 
tio conteuilo e da consci22iicia exlilicam a posicão crítica quanto :I consciên- 
cia fenomenal. ?vias há iix~is a dizer se de facto cluereiiios caracterizar o que 
é ]>:ira Dennett consciência plenaniente clesenvolvida (JILII-~IOZUIZ CO~?SC~OI , IS-  

17es.7' acliiiio a que voii cl~aiiiar .como é ser iim liumano'). Noineaàaiiiente, e 
necessário considerar 3s questòes Cla pesswaiidade e cia liberdade. De novo 
aqui a ahorilageiii ele Dennett nào é muito coill'orine ao  protocolo clas dis- 

" DENXlilri' 1991: 103. 
<' l jç  acorilo coiii u forma de Dennçii ver as coisis, considcric6es iiç filosofia du 

cognii2to ilfuiili [er ieperciissi,es n;i ieoria <ia ac@> e na filosoli:~ i~ioiiil. oii pelo menos 
iieveiiaiii toriias as pessoas uir> poiico dçscoiifoit6vçis <pand« toniaiii como yirintidas a 
iiniilaiic e u continiiid:iilc rios :igrnirs c :i possibiiiciade de deiil>era<.3« ç aci.:io \~olrint:iiia 
n:i teoria &a aci.20 e na moral. 0 s  liumanos sz~o agentes cognitivos rr:iis. n3o são m:iq~ii- 
nas semânticas com eiis coii~o rrntn~s reais - esse Isprcto nio deve sçr ignoiailo. 



cussões ein filosokka àa accio e filosofi:~ moral - coiiipreeiideremos inellior 
as suas p«si$òes se as virinos coiii» dizendo respeito ao cjue te111 que esiar 
Ii eiii termos de cogniêào para que os conceitos mentalistas de pessoa e ele 
ac$io se :ipliquem a sistemas c»gniti\~os. De qualcjuer forma :I posição avaii- 
p d a  pode ser identificada cle iiianeira inais ortodoxa como (I) iiina concep- 
ção gi-:itlualisia e anti-essentialista de pessoalidade ( 2 )  uma c»ncep@o coin- 
ptihilista cle liberclaile. Ni» \,ou entrar ein detalhes. quen) apenas sublinliar 

seguinte: a teoria da consciência ele l>ennetr aplica-se exclusivamente a 
hiiinanos (i. e .  apenas hiimanos si<> conscienies no sentielo pleno) e paite cla 
razão para isso é que clrie em vez de se identificar com sensiêiicia ou quaii~d, 
a coiisciência plenaiiiente drsenvolvicla depende da agência mcioisal. 

É de facto este o c:is». e para inuitas pessoas isto é idêiitico a uina refri- 
tacjo. Dennett defende que osoutros animais. e rnesmo bebés liumanos, 
siinplesmente não estào sujeitos à ilus;io do Teatro Cai-tesiaiio: as srras nien- 
tes sào meiios centr;ilizadas do que mentes adultas. linguísticas. hiimanas. 
e nào sâo autoconscientes'". I? um facto qiie a teoria deniiettiana da niente 
contliiz a uis  veredictos. da mesma foriilu cjiie conciuz a« atastainentr) de 
ciualcluer distiiicào apriorista entre natural e artificial. Apesar cle Ilennelt ter 
a intensão de nos fazer olliar para ~?erfconisances cognitivas de inentes actuais 
e I->ioi»gic;iinente baseadas coino esr:indo situadas coiii oliiras mentes pos- 
síveis. hiol6gicas ou n51o. no mesino espaqo do de.sig>z, há iiiim cliferenca 
iml>ortante das mentes iiuiisanas plenanienie conscientes a ser integt-acla na 
prí>i".ia ie»ria'-. Aquilo que ele pensa clue deve fazer é oferecer critérios dis- 
iiiitivos das mentes iiunsan:is conlo uin paiticular tipo de inentes. Ora. 6 pre- 
cisamente aqui que as cluestões ck~ ~?ess(nlidadc e lil>e~-ciade entraii~. a ideia 
geral sendo qiie estas sào essenciais para a consciCncia plena r cliie estio 
1ig:iil;is eritre si. A primei~i cois:i a consiileiiii- é que é :i :li-cluiteciura cojgni- 
iiv:~ i>ara a coinunicaflo e para a iiiigriagein que 6 resl>onsivel pela di\,isã« 
ile águas li4 características que as inentes das criaturas linguísticas possueiii 
porx7.e??z cri"ti~':idingriísiicas. Ao possibiiitar noiiie:idarnente actos mentais 

I 
tais como afii-iiiar as iiossas pr6prias crenczis e toiiial- ilecisões voiunrárias. 
a lingtiagein simplesmente toriia as Iiientes huiiianas iii~iito mais i>oclerosas 
do que as inentes ci«s outros animais. I'ara Dennett ernbora esia nào sej:i 
11111:r diferenca de g6iiero mas apenas de grau. é ziincla :issim ~iina clifei-enca 
siificiente~nente grande para fazer tocla a diferença eiii teriiios inorais. 

' U3 veici:idç a ipioxiiii:i$'>o i]ur I>çnncir f2z das riientes iininxiis (liile~~lio~iiliS1~slei~~s 
i,? Lii,.ilitice Wbolog,,. Ilennett 1987: 257) sewc de ~ c f o i ~ o  30 seu anti-seiilçiici3lisiiio: a 
i:irefz) ile iim Cilúsofo na çrologia ciignitiva coiisisiç ciii contestar as atiihiiiciiçs ilesiiiesii- 
13tl:i.s ile consci~nci:i i, coniunic:iqiio :tos <iiirro>.s :inii>i:iis íiiii<> Iiiini:tnos> 

,- I>I<XSI:I-r 1995. 



Eiii Coizditions ~fPei .sonhoo~/~~ a questâo é assim colocada: eu sou uma 
pessoa e tu (que iiie lês) provavelinente também és. N»rmalniente travamos 
a hii~nanidacle como a marca distintiva da pessoaliàade. nias qual será de 
facto a marca distintiva da pess»alidade? A ideia de Dennett é que devemos 
rrranter a qiiesrâo em aberto e Iexar em consitieracão a te«ria ela mente. 
Obviainente, nem t«cios os Sistemas Interícionais sâo pessoas: central a 
ideia ele condi~ões de pessoalidade é a convic<cão de que .pessoa' não é 
uin conceito absoluto. i .  e.; que concli~óes respeitantes a intencionalidade, 
consciência. rec«nlieciiiiento dependente da lingiiagem tle oiitras mentes 
através ela c«municacào, têm que ser preenchielas por um sistema cognitivo 
1x1"" que a ii«$ão tle pessoa se lhe aplique. As prinieiras cinco conclicòes 
sâo enrâo, seguntlo Iknnett, 1) racionalidaele'" 22) ser objecto ele atribuigòes 
intencionais, 3) dependência ele tima estratégia adopt;iáa, 4) reciprocidade 
ao adoptar a EI, 52) comiinica~ão no sentido ele Grice'". Coiii estas conciicòes 
ohrein-se as f~inù:~çóes cognitivas de  urna visão impeiso:il da pessoalidade. 
Como isso nào é tiiclo o que está em causa para unn pessea ser precisa- 
niei~te ele «LI ela prcípria temos ainda que considerar 6) a autocria@« c«m« 
avaliacào. através tla análise do  comproiiiisso do agente com sua própria 
vida menval. Aqui lleiinett apela a iileias de C1i. Taylor e ile H. Franl iiit, Q 
no primeiro caso a ideia de avaliacà« forte (avaliayão ele si prcíprio e das 
crenças e clesejos l>i.cílxios e na« apenas elas accóes próprias) e tio segundo 
caso a ideia de voli<ci>es ele segunda orcle~ii (querer. ou não querer. querer 
- por exemplo. querer deixar de querer fuinar). 

Questões de pesso:ilidade e iiberdacie não são iiidepenclentcs entre si: 
o c«nceito de pessoa coi11o agente racion:ll consciente nào 6 separável 
íia ideia de urn agenie responsável pelas a c ~ ó e s  prcíprias. Coriipi-eencler a 
iiherckiclr en\~«ive compreender a forma coiiio rlesigiz para i> autoco~zlroio 
nze/~-r~/lexiuo veio a ser possíve"Iiii agentes cognitivos por li111 processo 
de evoliipo por seleccão naiiirai". Uni objectivo central do  traballio de 
Ileiinett e111 torno do clarn~inismo tem sicio o de tentar oí'erecer uma teoria 
de co~iio :i lif>enlade assim concebida evolriiu num niiinrlo deterrninisra. A 
proj><>sta "11ie a liherclacle evoluiii em sistemas físicos finitos. desenliaclos, 
lidando com iiif(>rmac;ão incomj>lera. Free will u~oi-tl~.u!cz?z/i?~g, comoi lhe 
cirarii:i llennett; a vonvade livi-e que v:ile a pe»a querer. não é portanto nem 
IihercVade iiiiniénicti neni indeteriiiinismo. Questòes acerca da liberdade na 

"' Dl<\;SETI' 1978. 
"' Xo sentido iie 'ariibiii@o ile i.aci«nali<ladc na teoria da  inieipieiaç30'. 
' '  I. r., querer-dizer çnquanto cjuri-ri- qiie o o~irro reconiiç<-a que eu quero-dizer X 

coni uiiii da& çniinciac;io. 
' ' IIENSEIT 1981. I>EI'Nli?T 2001. 



acção (responsabilidade, culpa, loii\~abiiidatle) n io  sâo questões de inicro- 
nível acerca tle deternlinismo ou não deterininismo mas sim questões de 
m:icronívei env«lvendo a mentalidade. Discussões acerca rle deterininisino 
fisico nâo devem por isso. segundo Dennett, sequer vir ao caso: 9quilo a 
que cliainan~os liberdade evoliiiu nutn mundo determinista. Aquilo de que 
ixecisai~i»s PXEI a compreender será imtâo: (i) clarificar tnás concepções 
do deteriniiiismo coino envolvendo inevitahilidade.(ii) c»rnpreencler a pos- 
sibilidade, dado o elhow rootn aberto pela evital>iliciade. de controlo num 
mui-iclo detenriinista através &i previsâo de padrões (a capacidade de passar 
por ciiiia dos tnicro cletallies é a chave da evitabilidade). (iii) compreender 
a distin(-âo entre coi~trolo e evitamento (aquilo que realniente cjueremos, e 
que na verdade temos) relativainente a uma suposta liberdade nuinénica. 
(i\,) coinpreender o papel de uina auto-representa@o linguística (o ,eu') no 
:iiitocontrol«. (v) levar a cabo uixa análise da delibera(-âo que nos conduz 
dos :fieeJloutiizg rutiotzules' na natureza ate às Jidl bloodiecl reusoiis usadas 
~ x > r  iiuinanos para contmhr comp»rtanlento". 

nIas coino é que tirclo isto converge com a consciêiicia? A resposta será 
dada erii terinos cleJ?ee,floati~zg miionale.~, que relaciona111 criatura e ambiente 
e r:rzões. que tem que ser conscieriteinente possuídas por agentes e usadas no 
cor?troIo do con~i>ortarnerito. Rutionules llura o coinporiainento de ageiites são 
inuito anteriores ao uso de sazões paz1 controlar a accão piópria - existem ern 
organismos não humailos e em mácluinas. Eles aparecem com as fronteiras de 
unia erltidatie, que tem interesses, e isto de I-esto marca o nascimento do  -bem' 
e do 'mal' para uin agente. O problema da esolurâo da liberdade vein assim 
ter para Dennett. à concep(-ão da forma coino,/?ee,/louting ~ationn1e.s podem 
tkir origem ajilll bloiu11 reasoiz.~ ein liunianos. É aqui que entm a lihertlatie. 

Quis trazer aqui este lado prático da fi1osofi:i cie Uennett (estas clues- 
t6rs acerca das 'fundacòes cogiiitivas' de acc<ies e pessoas), porciue ele 
junta qualquer coisa ao que escá ein caiisa na discus<io acerca do siiposto 

1 cliininativisnio da teori:~ dcnneti:in:i tia mente; estas cluest6es práticas mos- 
ii-aiii-nos por que razio nào poclemos ahclicar ele nog6es semânticas: não 
~>otlenios clesiazri,-nos clehs sein nos deshzerii>os cle n<is próprios. 

Esl>er<i ter mo!iti-ado que 115 mais eiil Ilenr~ett tio cjiie mera elimina@(> 
ti«s qualia - na verdade li& ioda iin?a proposta acerc:i do qiie é ser um 
:?gente huiiiuno c<jnsciente. Espero qiie terll~a ficado cl:ir» tambéin clue tocla 

:' p,, . i ~  . . J explicar30 de tuilo isto, cf. IIENNETI' 2003. 



a proposki c o ~ i i e ~ a  coni a ideia de que nâo há coisa tal que sejam represen- 
iacões aiz sich. represenraçòes dent1.t) cka cahesa. e por isso coiii a tenr~tiva 
cle cleseiivolver u n x ~  alternativa à Teoria 1iepresentacion;il-Cc)iiii)i~rdcionai 
de Fodor. É verdade qiie llenneti ele próprio parece às vezes pronto a des- 
truir todo o trahalho que fez coni esta fi~iaiiclacle: por exemplo no ponto ein 
que as teorizis do conteúdo e da consciência tlevetn convergir (na discussâo 
acei-c:$ rle inundos nocionais e hetei-ofenoiiienologi;~~. De tacto. ele tala 
:%cerca clestes m~inclos nocionais como consistindo eiii conjunto de relatos 
de sujeiios e nâo parece ter clualquer problema em comparar os relatos que 
(1s sujeitos fazem das crenras próprias com e\~entos nos cérebros destes (esta 
seria a \~eriladeii.a realidatle, e a conipam~50 o único procediniento aberto a 
teóricos naturalistas du lilente). Mas dizer coisas semelhantes é tia ver&ide 
renegar as slias próprias melhores intuicões. E estas melhores intui~ões S o  
as seguintes: o cérebro nâo é pensamento. representa~ão. entendimento; 
para entender o pensamento o que temos que entender primeiro é a natu- 
reza &i representacào e nâo a neurofisiologia ou a :irquitectuia cognitii~a; 
pai-a entender a representacâo temos cjue entendes as questões do intérprete 
e da origem dos oi>jectos. Esta é a chave que Ileiinett nos dá. embora ele 
]>i-ópri» por vezes a esqueça. De quaicluer ftxma; e apesar tle acusações de 
hehai~iorisnio. eli~iiinativisiiio e iristr~iiuentalisi~io, aquilo clue é na minlia 
opiniào deteriniiiante é que u TSI envolve a irreci~itibilitlacle da suhjectivi- 
&de - não dos yi~uliu mas ele um papel essencial ilo inté~.prete para liaver 
represenracâo (e não podeiiios esquecer-nos que, segundo Dennett, a teoria 
da consciência deve l>ase:ir-se nunia teoria da represenvario). 

O grande desafio ao pensarlnos sobre cogniqio e saber se \,ainos poder 
pensar no munclo corno sendo eni última análise nzindless (desprovido de 
esl>írito. de mente"). A filosofi;~ cle Denneit é um;i resposta a esse desafio. 
É u111a resp<>ski aaiiibígii:~ em virios pontos mas é possível ver a siia visào 
~inti-repsesentacj»nist:i (12 mente conio apresentando algi~iiias das iiizóes 
por que a elimiimqào cla suhjectiviclade da nossa c«nçel>~io do rn~indo é 
i~iipensávei: uina preiens5o central c1:i TSI 6 a iiidispensahilidacle da lingiia- 
gein iiieiitalisia para o tipo cie seres que nós sonios e para cliialquer teoria 
i10 nienval i]rie possaiiios tlesenvoiver-. I'or isso. e para concluil-. penso que 
poderrios aprender com Iknnett o seguinte: unia coisa é ahtlicarnios do 
apeio à intiii~âo e a alg~iiuu coisa de único relativo a» nosso tipo tle mentes, 
r urgrinientar cjue a fronteira entre ~iiental e nào riiental pode ser 1ii:iis vaga, 
e a traiisiyão imis gr;idual do  que acl~iiio que intiiiiivainente pensaríamos. 
Outra coisa coiiipletaiiiente diferente é I>eiisar que :ilgiinia vez pocleshiiiios 
abdicar de nocões seinânticas quanclc lidamos coiii cognicào. 

" Xo sentido ilc este nio ser fundaiiirntal ir:, foiaiia como o inumlo é 



IV: Oprohlema do autoconhecimento 
- nzodelo cal-tesiaizo. modelo z~~ittgenstei?ziano OU ozd1?*o?' 

Reste artigo procurarei formular os princípios de urii rnoclelo de  abor- 
tiagein do  problerna do autoconhecimento que ultrapasse as liinitações dos 
modelos cartesiano (obseix~acional) e wittgensteiniano (expressivo). Esse 
modelo se12 formulado etu termos de eiitendiinento lingiiístico. Subjacentr 

) ,  
à l~x>postâ esta a ideia segundo a qual c) problema do  aiitoconliecimento 
n50 deve ser trataclo indepenclenteniente de questões gerais acerca da natu- 
reza clo pensamento e da linguagem. 

i. Por que é que oprohleniu é ~lrnprohleina? 

Por que 6 que o autoconlieciiiiento 1~2-de ser sequer um probleina filo- 
sófico? »r unia perspectiv:+ cartesiana, pai-ece ser inesrno « niais seguro que 
ieiiios. Enquanto seres riientais, pensantes, temos conheciinento directo r 
inrirno dos nossos pensamentos. desejos. emoções. pei-cepiões. sentimen- 

' Este artigo roi pela piiineiri vez ~piibiicido no n." I I ila Revisizi Ii~ielrcir~. enqua- 
(irado no I'rojecro de inuçstiga~ã<i I<ntioii<~li!,: BelieJ Oesiru II- f,-oni coyiliiib,escieiice io 
~~t~iio,sojit~.~~~I'OCl/PII.iíjiíj/2OOi). 7:iii dos objectivos centrais ilo i'r«jrcro i- coiripieen- 
ilçi a diferçn(-a entre as :ihordagçns fiiosófips dos problemas ùa nzitureza <Ia rncntç r da 
racionalidade e as alioidagens ~aiiicieiísticas 'ia ciiincia cognitiv:i. Assumindo cjur existe 
iini objecto ilç invrstigicão comum à fiiosoria e 3, cii-ncia cognitiua (a iiirnte. :i siia n:itii- 
reza e processos). assiimindo ijiie anil>:is as abordagçns r i o  Iegítimzis e nào sç excliieni 
iini:i à outra. a nossa liipótese i- que a clilçrenca entre a filosolia c a ci2iicia cognitiva 
sr iriaciona r«m o lugar concediclo. ni filosofia. :i perspçcriva de  primeira pessoa e ao 
entendiiiiriito nailiiiio que se entende por 'tç«ii:i d;i mente'. O tzitamçnto do  proi>lem:i 
cio auloconiiccinlrnto aqiii aprcscnra<io inscreve-se na tenrariva de  eiucidai a n:iturçza 'ia 
'perspecciua de primeira pessoa' e do 'eirten<liiiienio'. Estas questiies sào freqiiriitemente 
ileixaclas por tiarrir nas ;ii>i>idagrns da iacioiialiiiatie irims em termos cic zgentes. crriiç:is 
e desejos. Aqui pretewlç-se ii are 'ao interior cio agçnir' c conipreendçr como C que estç 
sriiuçi sabe e pensa que tem ciencas c drsrjos. 





,ye>i qiie u niiiiha iiteiire estd deiifm da i i t i~iha cnheçui 

siano". tal cc~iiio 0 próprio Descartes (I forinulou. nunca foi a infalihiliclade 
quanto a c«nteúdos conliecidos mas sim a certeza (podeiiios vir a verificar 
qiie os nossos pensamentos são falsos mas temos a certeza de que sâo o que 
são). É essa certeza acerca do  que pensamos, desejarnos. sentimos. que a 
ideia de aiitoridade ele prinieira pessoa procura capturar O que ine interessa 
acltii sublinliar pode ser ~-i«sto em relevo ainda de Lima outra inaneira. »e 
um ponto de vista céjwico. 0 problenia do aut«conlieciment«. ao contrzrio 
do pr«blema das outras mentes e clo pi.»blema do inunclo real exterior, não 
parece ser um prohleiria: nâo temos razão para perguntar 'como sabemos?' 
(o que pensamos. desejanios. seiitiinc~s) porque pura e simplesmente sahe- 
inos. E sabemos porque estamos eiii posiçào para saber directaiiienie. e 
mais ningiiéiii está nessa posicão. O núcleo do problema do  autoconlieci- 
iiiento i.. por isso, compreender cliie espécie de privilégio i. este que teiiios 
reiativamente 2 nossa própria vida mental. 

Curiosaniente. õ .problema diis outras iiientes pode hoje parecer-nos. 
de cerra foriiia inenos bicudo do que o prohleina do  arit»ct>nlieciiiienm. 
)'arte da altei-acão de perspectiva que se procluziu te111 a ver com o Facto 
tle que conliecer as outras iiientes. i. e.. atribuir mentalidade a outros seres 
no inrindo. parece ser algo que estaiiios cognitivamente preparados para 
kizer. ranto quanto somos agentes liunianos noriiiais. 6 disso que se trata 
noiiieadamente na psicologia cognitiva e do  desenvolviniento sol-> « título 
de theory of'miizd - um iiinci«naiiient« cc~gnitivo. resiiltaiite de desenvol- 
viiiieiito psicológico, obviamente não coiitroiado pelo próprio agente. com 
tiniirzgs de desenvolviiiieiito esptcíficos'. Mesmo se as criaii~as parecem ter 
iim eiitendiinent« tlos aspectos mentais elas coisas ciesde iiiuito cedo. o que 
i- facto é qiie há uni desenvolvimeiito dessa capacidade de 'ler nientalidade' 
k>ra de si. Esse tlesenvolvirriento piide ser captiirad« con.sicler:indo. n«ine;i- 
ciaiiiente. a forma cpiiio elas são capazes tle conceber a relac5o de crenc;is 
de outr»s agentes coiii a realidade. Um teste decisivo. como é heiii conhe- 
cido. é o teste das crenças fals;is - é o u  não concel->ível. para uma criança. 
qiie tini oiitro agente. uiiia outra pessoa. pode ter uma representacão falsa 
<Ia realidade. Lima crenca falsa? O qu» é necessirio qiie esteja l i«  lug:ir; c»g- 
niiivamente, para ser possível atribuir iim crenp falsa a alguém, fzizeiido 
pre\ris5es correctas acerca do coinporrainento cless:i pessoa. assuiiiinclo cliie 
o coiiiportaiiiento da oiitra pessoa é giiiacI« pela c r enp  falsa? O mais se#ur« 
aqui são os ?act«s da psicologia do desenvol\~iment«: apenas a partir de 
iima ceria idade - entre os três e os cinco anos de idade - as crianças sjo 

' O que aqui iiir interessa no cogito carrrsiano é a possç. irconhecida pelo priisiib 
doi; ilos seus p16prio.5 prnsilineni<>s. 

' GOPNIK 1999. 





De algtirila fornn o autoconlieciiiiento pai.ece ainda inais inisterioso 

do q u e  o conheciinento das outras mentes. sobretiido se consiclei-armos 
a grancle difusão clo externalist~io iyas teorias da  inente e da  liiiguagem. 
e se  tendermos a aceitá-lo. De facto, o esteriialisiiio dá-nos boas razões 
I ~ m  pensar que  o que  dá conteúdo a pensai~ientos e linguagem não esrá 
.no interior'. i. e.; e nâo sobrevém a propriedades intrínsecas ele pensu- 
clores". mas siiu n o  exterior do agente. n o  munclo. Se 0 estemalismo foi- 
verdadeiro, a imediatidade e autoridade que  marcairi o atitoconl~eci~iiento 
parecem ainda mais inesplic:íveis. Temos. e m  suma. n o  aiitoc«nl~ecirnento. 
algo d e  muito iinediato e seguro mas iniiito difícil d e  explicar"'. Adinitindo 
;i imecliatidacle e a autoridade coino características do aiitocoiiheci~iiento. 0 

que as explica? I'or que  é que nos aparecenios mentalmenie, a n6s pr6p1-ios. 
ciessa fornu? A tentativa d e  oheclecer a« iinperativo d e  l>elf»s ('Conhece-te 
a ti iiiesino') é a o  ou  mais antiga que  a fil»sofia. e n o  entanto o prol3lema 
do  atitoconheciiiient» é tima cliiestâo perfeitamente ein aberto. 

de intcirssante na a1irmaç;io iiç (;opnili. eiirl>or:i ilrpcndriite da sua particu1;ii posirio 
iei:iti\.iimentc ao rsiailito 'ia teoii:, ciu iiieiite. posicão ess:i qiie nào tçiiios ijuc p:iltilliiii-. 
(iopnik ciçfentle a cliariiida tl~w-i! tlieoi?. idei:i scgiindo a qual o drsçiivolviincnto cog- 
nitivo dever ser explicado por an:ilogia coiri a mriiiaiiça teórica em cisncia - assirii, as 
criaiic:is desenvolveriam ~ii r i : i  siicessào dc teorias <ia mente para çxplicar a rspcriênci:i 
ç i> c«iii~>or[amenro próprios c de »iitrt>s (coiilo ein trorkis ciçniificis. seriam postiiia- 
'Ias çiiiiikiiles e leis, i>içuis6çs tovnar-se-iam pi~ssivi-is. e 3s teorias iriiiihriam iiiriliinte 
~iiiência contrária i- rxpeiiiri~ntaqào) O poiit<i iiiter~ssante - rnçsiiio qiir se iliscoide 
iio tlxor)~ r/,eo,y ijiiantii ai> estatuto c i i  perícia cia lçittiia ilr iiienies - é que (;»pnik 
coirsiilera qiie isto sç aplira Zi 1eiiiii:i ijiier dc oiitias iiienies quçr ila iiieiite própria: 
<i coniisrimenio <ia iriente própria i- ião irórici~ conio 0 coniirciiiirnto &i inente de 
<iuirçni. liss:i é a i z â o  pela qual <;opnik :iliiiriu qiie ,pçs<jriisis eriil>iric:is mostiani que a 
il<iiitiina fi10sófii.a ila aiiroiidride ile primçira pçssiya está errada'. G<ipnii< çsiã no erii:into 
3 pressup<>r, inj~~stilic~<lameniç. que ,:i iioiiiiina liiosólira da autoridade ile priiiiçiia pçs- 
s o : i  iiiiplica a ideia segundo ;i qivil :~rjiiilo de que o siijeito pens:inre teri> ronliçcii~içnti~ 
intiino e directo i- verdadeiro. 

' I  Aiiioi-rs como Ti'yiei Iiiirgi- ç i-iiiar). l'iitnaiii preociiparaiii-se com este assiinto (ci. 
IliJi<GE 1988. I'Cm.&\l 1975). aprc-senraiido conliecidos :iigiimentos e experiências de 
Ipenmiiiento. noiiiead:imenre a expçrii-iicia do peirsairiento da ?Cria Gétiiri. ivkiis r m  
gml. leoiias natuialistas i10 i-ontrúdi> coirio as iiç Ilrçsikç, Millilmn. Dennett ç Fodoi. v30 

n o  iiiesrno sçntido. O poiiio 6 o segiiinli-: assiiii coiiio n:io encontianios o que ili signifi- 
c:i<io :i palavra 'c>« nas lerias ,r'. 'a'. ' o  ,130 eirconiraiiios oiiiaiiilo r>aia os neiirónios cio 
nosso cérelxo acjuiic que eles reprcsenlan, -isto n;io i- ncg:ii que rc1>rrsrnteiii. mas siiii 
<ii?er (jur tanos que  oi1i:ii- p:ii;i fora ([li cil>ec:i. à« céiri3io) para sal>rinros o quc 6 que 
o que está dentro rçprçsenta. 

"' \Vl<lGHT, SMITI~i & Mcl>OSALI> 1998, intioiluction, 13-14, 



O cartesianisino 6 a primeira so lugo à inâo (podemos chairiar-lhe iiina 
soiu@o ol>sen~aci»nal) para 0 problema i10 auicjconliecimento. Porque é 
que o cartesianisni» é uma solufão. e uina soluc.âo atraente, pasa o pro- 
blema do  autocoiiheciineiito? Porque nos faz olhar para uma iiiente conio 
uiu interior totalriiente privacio e siibjectiv». acessível unicainente ao pr6- 
prio e inacessível a outreml constituindo 0 autoconhecimento a obsen~aflo 
desse interior (a introspecçào, um 'inecanisiiio de olliar para o interior', 
seria » ni6todo utilizad«). Jolln McDowell. discutindo coiii Crispin Wright a 
lieranca nrittgensteiniana na forina de rejeitar esta concepçâo cartesiana de 
mente", aponta ainda uma outra razão para a capacidade de atrac(.ão que 
a resl>ostz ~castesiana ao problema tlo autoconl~eciiiiento obviaiiiente tem: a 
i.esl>(jsm fartesiana 2 atraente tievida a urna ti.ansposiçào do  Mito do I h d o  
~>;K:I interior. 'Olhamos' introspectivaiiiente e . l~á  l i  coisas mentais', veinos 
o que já estí iá. estniturado, antes de nos apoderarinos do  que qiier que 
seja. i'ensar 110 autoconhecin~eiittj corno obseiva@o não mediatla, ao con- 
tr5rio da percepção sensorial1< ii5o-inferencial e inetafisicamente directa 
parece-nos. apesar de tiido. à primeirzi vista. iima boa ideia. Mas os pr«hle- 
rnas <to niuiios e insul>eráveis. 

Qiiiiis $10 então os lirnires c10 modelo cartesiano? Desde logo se não 
aceitamos o coiiipromiss» »ntológico dualista do cartesiaiiismo a pretensjo 
fica inais fi-ágil (ou mesmo inf»rrnuiável) - o que será esse interior privado 
c subjectivo, acessível unicamente ao próprio. que conhecemos imediata e 
transp;irentenlente se não 6 unia alim irnateriai. uma siil>stância pensante 
ontologicainente distinta da inatéria? O cliie é isso que está, siipostumente, 
a ser ohser~~aclo cliiectaiuente? E quem é o «l>seivador? Qiie agência. cjiie 
iiiici;icâo. qiie meios de conliecimeiitt> são esses de que tlisl>oe? Falar, em 
al>siraci«, de inirospecção. é, obviaiiieiite. iinia meráfora visual. que dá, além 
do mais. por garantida. sem mais justificac.Zo. algo corno uiria separação 
entre espaço interior e inuiido exterior. seiii lidar coiii as qiiestòes metafisicas 
e episieniológicas que tal separa@o envolve. E a distinção entre o sujeito 
e tudo o resto arrisca-se a fazer cio autoconhecimento não apenas uin tipo 
especial de conliecimento mas mesmo o único coniiecimei~to possível. 

" McL)OIWLI. llwf: -i,!--$i/. 
O que quer dizri ijualqiiçr cois;i coiiio: no ;iuloc«nliecimeni« '"50 existr naúa entre 

o rsrado »llsrn-acional ç o çsiado obscn>ad«'. 



Pai-a além deste esboço de potitos gerais a criticar. resumo ein seguida 
aiguinas objecgôes comuns ao modelo obseivacional cartesiano. A primeira 
oi2jecção diz respeito às pretensões epistémicas fortes, especialmente atraeii- 
tes para os defensores das teorias fundacionalisras da justificagâo epistémica, 
que precisam de crencas autojustificadas para servir de funcianiento último 
às outras crenças. As crenças de autoconheciiiiento seriam por excelência 
crenças autojustificadas. É no entanto muito poiico claro etn qiie consiste o 
seu estatuto epistétnico de escepgão (a certeza, a transparência, a iiifalihili- 
dade). Para dizer mais claraiiiente: será que essas características são sequer 
possíveis em algum tipo de conliecimento? I'oder-se-á falar. de resto. de 
.conhecimento', numa situação ein que parece nào existir a possibiliàacle ele 
erro (recorde-se o argumento wittgensteiniano da Lingiiagem Privada. nas 
i~iuestigaçòes)? Dever-se-á fakir ele conhecimento cluando não há qualcluei- 
eslòrço cognitivo? U m  segiinda objecqào é a seguitite: nào é claro em que 
consiste a 'obsen~agão nâo mediada' que assegura a imediatidade iiietafísica. 
Uni terceii-o problema é 0 seguinte: corno pode o modelo dar conta cios con- 
teúclos relacionalmente deterininacios de muitos cios pensamentos interior- 
iiiente obseivados (por exemplo 'Eu sei qiie vejo tima árvore verde' sendo 
qiie a dita árvore está suposiaiiieiite Pá fora no inunclo), se aquilo que é 
ol>servado internainente são apenas traços intrínsecos tios esiaclos mentais?" 
Uiiia última obseivagão: percepções de outras pessoas podem constituir Lima 
fonte valiosa de autoconhecimento (p»r exetiipio. alguém pode convencer- 
-nos da falta de honorahilidade das nossas intenções. ou faz-nos reconhecer 
os iiiotivos cjue liies subjazern) - ora. uiii modelo cartesiano nào rerii como 
incorporar tais 'contrihui$ões externas' pura o autoconheciniento. 

De qualquer rnocio. a icieia nuclear do modelo é clue Iiá algiirn traco 
epistéiiiico difereiiciador elo autoconlieciriiento - parte da sua ati.acç5o ieii? 
certamente a ver com isso. 

A icieia de uina eslrita observacão 1159 mecliad~. de nrn iiiodelo carte- 
siaiio puro como soluç.ão pai-a o prohierna do autoconlieciiiiento, é; como 
6 í>i>vio, mais uma caric:itura do que oiilra coisa. A cjueslâo riiais séria é 
saber qiie privilégio é este. que admitiriios cliie existe, ele imediatidade e 
auti>ridade. Coiiio poclemos explicá-lo sem pressuporinos um i.eino privado, 
siit>jectivo. deliiiii~acio, cie peiisainento. pessoaliclacie e agência? Alternativas 
in:iis pr»xiinas, qualificadas e portanto bem inais ciefensáveis. para c«mpre- 
ender a .estrutura do  pri\~ilégio' são por exemplo os modelos, avanpilos 
em filosofi;~ ela iiiente no âmbiio de discussões acerca da consciGncia, que 
~onfigur:iin a introspecgão como um sentido interno, semelliante à percep- 

" Csia objrcyão asstiniç obviaiiienie 0 externaiisiiio acerca iir conteúdos inirntais e 
)><'r isso não poderia sei encierrç~iia ao próprio Descançs. 



y â ~ .  Tais moclel»s s%» frequentetilente construídos, mesiiio por fi16s»fosl 
f~izen<I« apelo a c»nsidera~.ões sul>jiessoais. i. e.. I-elativas a iiiecanisnios 
cognitivas. A ideia é que »bsewaçóes esti-iiturais e funcionais sobre o attto- 
-acesso e a a u t o m o n i t ( r i  que ocorreriam num sistetna cognitivo c pro- 
duziriaiii estados tiientais de seguiicla ordem (i. e. .  estados mentais que são 
acerca de estados mentais de primeira ordeiii do mesmo agerite) são a pista 
de qiie precis:im»s aqui. Muitas vezes o assunto é abordado por filósofos 
de forti,u senielliante ao que faria tiin cientista etnpíric«. por exemplo um 
l>siicólog<j cognitivo (com a diferenp cle o filósofo avanpr o modelo antes, 
ou independentemente. da recolha dos elados). Coiiio já afirmei, normal- 
mente é a c«nsciência (e a :iutoconsciênci;i). mais do que ;>ropriaziiente o 
autoconlieciiiientq aqiiilo cjtie C visado nestas teorias. Mas, precisamente, as 
cluest6es ela consciGncia e do autoconheciiiiento cnizain-se inevit;ivelmente: 
constitui iitna pretensão legítiina e merecedora de consideragào tio âinbito 
clas disciiss6cls :>cerca ela iiaturez:] rla consciência a ideia segundo a qual a 
autoconsciência, ntiiii sistema cognitivo. deve ser explicada corno autoco- 
nlircitnento. 6 alitoconheciniento. res~tltante de inspecgo por um sentido 
interno'". Exeinlilos salientes de i>roposras cleste tipo na filosofia da inente 
contemporânea sâo as teori:is da cotisci3tcia avan$:icias por autores como 
11. Artnstrong. W. Lycan, 1). Rosentl~al e 11. DennettIi. I'ocleii~os chaiiiar-ISies 
em geral bighel'ordev lheorics (vou traduzir a expressào por 'teorias de 
segund:! ordem'). Estas sâo nt>rnx~linen!e divididas etn 'teorias HOP' (teorias 
cia liigber-orclcrpercep/iori; i. e. .  ;tquelas que concebem os estados mentziis 
clr segiinda ortleni; em fiinc2o dos cliiais se explicaria a coiisciência, c«mo 
sendo prrcep~óes) e 'teorias MO'S' (ietjrias do bighel--arder thoilght, aquelas 
qtie vcetn os es~iclos iiientais de segurida oicleii~. etn f~inção dos qu:tis se 
explicaria a consciência, como selido cren~as) .  

Coii~o disse. o psol~lctna i,is;ido por Ariiisiiong e Lyc:iii, e qne c»iiduz 
ambos a propor um seniidu intern»"', i? o probletna tia ccinsciencia; e mio 
direct:irnente o prohlein:~ clo :~utoc«nhedment(>. I>e ;~c«rd» coiii o iiioclelo 
cie Ariiistrong, a cliave para coiiipreender a consciência numa criatura 6 
17flisar na inis(~specg~o corno um processo de aiitomonitorizaiâ«. no cére- 
bro. a ser considerado em teriiios caiisais. ctijo resriltado sào estados tnen- 
tais ~>erceptivt>s que são acerca de outros estados mentais. Taiiihém aqui o 

' 'Ts:izi~ndo i! iiisciissào par:, o âmbito <ia FiiosoR~ ii i i  iiiçiitr. i> cjur esta riri última 
an3iise eiii c:iusa é a ilisi>iii:i enirc 1çoii:is du conscii-ncii ieiioirienal e tcoiias ieprrsenyd- 
cionais. Os moiirios de qiie t i 1 0  só f:izçm si-ntido uma vez tentlo optatio por t i r r i i  teoiii 
rç~"esenIzdciona1 

" 1'3ra iiilia conipaiaç;io ilesiçs autores. ci. hll<;CESS 2 0 0 9 ~ .  Teorias ieprcsrniacio- 
n:iis de 1." c i:' oidçm na fil<>soli:i da menrr. 

'' Csr:i <-. como é s:ibido. unn ideia deseni-olvida i~or ICant. 



autoconhecimento pode ser visto como não inferencial, embora exista uiiia 
diferença entre estatlo/process« que rnonicoriza e estado/pr»cesso monitcl- 
rizaclo. devendo a relagío entre estes ser concebida em terinos causais. A 

criatura na qual estes esrados de crença acerca dos seus próprios estados 
mentais ocorrem é uma criatura conscieiite. Temos assim que a consciêrlcia 
é itm apercebimento perceptivo de segunda ordem dos estados actuais da 
iiiente própria. 

Biiibim W Lycan, pretende explicar a coiisciência através do apelo 2 
inrrospecç2âo. De acordo com o seu iiiodelo. a consciência é urna represen- 
t:ição perceptiva dos estados mentais próprios sujeitos a :itenção. represen- 
iacáo resultante da operarão de uni sentido iiiteriio; de um mecanisino de 
inonitorização. 

A ideia ele modelos do sentido interno corno os ele Aimstrong e Lycan 
é. claramente. substituir a «bservafão metaforicamente ciescrira do inodelo 
caitesiano puro pekn introspecyio concebiela corno um niecunisiiio cogni- 
tivo dirigiclo para o interior elo agente. inecanisrno do  qual é legítiiiio inves- 
ligar o fiincion:iniento siibpessoal. A questào do autoconlieciniento passa 
:issiiii a ser tratada c«iii» riao apeiyas episthica mas tamhim enipíric;~. Ile 
cluaic~uer fclrnia. o ânihito cla investigasão &I natureza tlo autoconheciiiiento 
restringe-se, nestes modelos. ao indivícluo, ao agente isolado. 

Os ii~odelos de Uavicl Rosentlial e Ihniel I>eiinett são iisrialiiiente ckrs- 
sificad»s corno rnoclel»s HOT. I)e acoido corn o iiioclelo de Rosentlial. uiu 
esiaclij iiiental é uni estado inental consciente se for acompanhado por um 
peiwaiiiento de orclein superior (bgbei.ol-der thoc~ght. oii ITOT) acerca dele. 
As ideius ùásicas da teoria da consciência de Ilennert (clesenvol\~ida em 
Wr~iin.stor>?z.s, de 1978. e em CO>i.scioi~.s>ie.ss ~ ~ ~ I u i ~ z e ~ ~ ,  ele 1992)' recaem 
(não apenas mas) c:iiiihéni riuiiia explicac.â« ela coiisciêiicia através de cren- 
nis acerca dos esrados nirntais pii>prios. niiiiia criatiira. Ilenneu parte elo 
princípio de que o apercebiniento (uuiureizess) de i i r i i  sisteiiia cognitivo é 
in;ris aiargado do que a 'experiência consciente' (co~~scioi~size.s.r). A existên- 
cia deste apercebimento C simplesiiiente iclentificável coin disponibilidacle 
ria nreiiiória cio sistema ele uni salxi.que. Para coinpreentler a coiisciência, é 
pseciso compreender algo niais elo que essa clisponibilidade na memória do 
sisteiiia de uni saber-que: é precis» coiiipseender a forira coino a expres- 
são ou .puhlica~ào' de c~uaiquer c»nteúcl« disp»nível envolve i i i i i  acesso 
siibpessoai entre memória e rnecunisiiros cognitivos para a reportabilidacle 
Seiido o c«nteúclr> do  ;ipescehiinent« tudo acluiio cliie 6 registario t i a  meiiió- 
r i i .  esse conteúdo pode clegrailar-se OLI sofrer interferCiicias :intes de ser 

I- Slennett é. dr resto. iim dos autorçs ciija ohia ~?ieiçndenir~s nxinrçi- coiiio ic1'eii.n- 
til no presenle projecto. 



reciiperado j7ara acesso público, de ser expresso. Ser expresso, ser objecto 
de acesso  público'. pode significar si~iiplesiiiente acesso de si para si no sis- 
tnna. 1'01- contraste com os acessos subpessoais (iiiecanismos de memória e 
reportabilidade), r> acesso pessoal é já público - é reporiabilidade de si para 
s i .  acontecendo evidentemente sem qualquer obsenração interna. É este 
acesso pessrjal-público que Dennett identifica com a ciinsciência. A autori- 
dade introspectiva é. neste qiiacinj. evideiiternente, apenas uin sentimento 
(não unia gar-antin). cliie resulia da forma c0111o; :to nível subpessoal. se dão 
as inten$óes seiifinticas. A situa@o. repito, tem coino base uma Iigagâo 
entre controlo e reportahilidade, e é explicada em terinos de mecanismos 
cognitivos suhpess»ais. 

Afirmei que neste cliiadro o apercebimento tem um âiiihito muito maior 
do  que a consciência (considerada como reportahilidade elos conteírdos 
para um Eu, i. e.. acesso pesswal). Esse âmbito deverá ser deterininado pela 
investigaQo empírica - isto sigiiifica que a ,autoridade' subjectiva, a cons- 
ciência-àe-acordo-coiii-Dennerr, assinala apenas um certo tipo de acesso, e 
não a presenp de tini género natiirai que seria ,a consciêiicia'. Os géneros 
naturais são da competência da investigacâo ernpírica. e nada garante a 
prior? que a consciência seja uni. Desde logo, não há autoridade subjectiva 
cjuanto a géneros nat~ii-ais. noiiieadamente (litanto ao qiie seria 'a consciên- 
cia'. A parte da teoria do ~iienial que é teoria da consciência é. assim, uma 
teoria rio a~>ei.cebiinent«-ine11ió1-ia, da forma coiiio os conteúdos estão pre- 
sentes. se dão iinificadaniente no acesso ele si a si cle iim sistema cognitivo. 
lielativamente aos mecanism»s siibpessoais, os modelos de %entes (como 
os de Brui??sIo?ms e Co;iscious~iess Expluiiied postriiani vários hoiiiúnculos 
e assiiii disserninaiii. até a dispensai; a «b.servacio. 

A célebre crítica tieiinettiana aos qiluliu que aco~iipanha o moclelo de 
(3ii.sciousness %f>Iui;ze~f não é senão uma conseqiiêiicia desta abordagem: 
Iknneit 1120 aceira que algo possa ser 'objectivaniente subjectiv»', i. P.. 

p»s%d fizer p s t e  rla experikrrcia do sujeito; iiiesn~o que este nâo o sou- 
besse-que (seria rnellior dizer: ser unia enticiade de experiência seiii ser 
apercebicla por alguiii sujeito. sericio que o apercebiiiient» aqui em c;ius;i 2 
uiiia crenqa). A iileia; defendida por Dennett. de que a consciência de uin 
estíriiulo na ausência de c renp  nessa consciêiicia é inil>ossí\~el por princípio 
é tima ideia verificacionista. O verificaci»nisiii» é ainda especificado pela 
ideia de que seria impossível por priiicípio ao sujeito decidir. relativamente 
à sua consciência de x, entre aparência e realidade. A pestinência deste veri- 
ficacionismo em priiiieira pessoa relativamente à experiência interior é justi- 
Ficada pelo facto tle o em-si da experiência. a existência de experiência, s6 
poder ser acedido conio iim para-iniin e pelo Pacto de só a própria entidade 
que se sente ser poder saber e expriniii- coillo é para si ser. Daí a c»nsciência 



o11 autoriclade do  sujeito (a aiiibiguidade. inevitável se lermos a posipio tle 
»ennett de forma suficientemente s»fistic;ida. é interessante). 

A partir de uma perspectiva como a de Dennett as relações entre cons- 
ciêncial introspecçâo e autoconhecimento tornam-se reiativainente c1ar:is. 
No primeiro livro de Dennett. Coilteni M I Z ~  COT~.~CZOLISII~SS (1969) a análise 
da intiaspecção constitui mesmo o priiileiro passo no sentido de mostrar 
que at~rvés da atencâo concedida ao nível subpessoal se torna claro ao teó- 
rico da mente que a consciência não i3 uiii traço da mente mas vários. 

Ilennett baseia-se nas ideias funcionalistas ele li. i'uinam para esclare- 
cer « esratuto do acesso introspectivo. A qiiestâo tio acesso introspectivo 
é absolutaniente central lia filosofia de Delinett taiiibém porcliie os relatos 
iiitrospectivos (relatos linguísticos, postanto) são a matéria-prinia, os d:iclos 
biutos, da teoria ila consciência. De acordo c»in Dennett, o auto-acesso deve 
ser analisado levando ein conia unia ciistinção que se imp6e enrre dois tipos 
de apei-cebiiiiento (azuareness). O primeiro tipo de apercebimento nomeia 
a p<>ss"ihilidade de expressão linguística p»r um sistema, o segundo nomeia 
o conir«le por uni sistema das suas :ictividades. A estes sentidos do aperce- 
hirnento chaiiia apercebiinento-1 e apercebimento-2. O ponto de Dennett é 
que não existe uin terceiro apercebiniento, que seria a consciência (fenonie- 
nal). a qual teria sido deixada cie fora nas esplicacões do  auto-acesso. 

O que resia comi>reender para compreender a consciência uma vez 'eli- 
minada' a suposta consciência Senoiiienal é o sentimento de infalibilidade 
relati\,arnente ao conteúdo dos nossos pensamentos. que tenho vincio a con- 
siderar inarca do autoconlieci~nenti>. Deiinett afirma aí que aiitores como 
Wittgenstein. Ryle e Ansconihe deram um primeiro l?assi> acertad« para a 
av , l . ,  'a iaçao - dessa nossa condiçào aparentemente ci i~esiai~a ao considerarein 
que se as :isserções de experiência iiiierior são iiifialíveis é porcjue elas nâo 
si« relatos Eactuais. ELas n2o são relatos factiiais porque qiialquer relato 
iactiial pode estar ei-raclo. e us asserções de experiência interior nâo poctem 
estar erradas. O atestar introsl?ectivo de estados meniais n20 é assim uni 
coniiecimento (ao qiial c«rresp»nderiani rela~os faciuais) mas uina condirão 
pr3ica. unia capacida<le. Uma consequência natiiral deste tip» de posiçâo é 
a ncgaflo da iitilidacle episteinol6gica dos reiatos de experiência interior - e 
isso é precisainente o cjiie alguém com» Iknnett se recusa a aceitar. Embora 
os relatos do  aiir«-acesso não possam ser tomados c<>111(> uma expressão 
da .iniui~âo-clara-e-distinti-dac~iiilo-clue-6' eles devein ter algunia utilidade 
cy>isiem»l<ígica. Conio lida Denneti com esia situa@o? A diferenja da sria 
posi@« relativamente i s  abor&agens características dos três autores referi- 
CIOS é precisaiiiente deterrninacla pela atenção prestada ao nível subpessoal. 
i>e facto. e como os três aiitores defendem, ao nível pess«al as explica$i>es 
iparam. Eles esrão no entanto enganados. de acorclo com Deniiett, quando 



pensam qiie o problema da incorrigibilidade da introspec$ão teni soluçào 
ao nível pessoal. Ueiinett sugere que é ao nível siibpesswdl clue a incorrigi- 
hiliclade du introspec$ão deve ser investigada E é nesse sentido qiie utiliza 
a distin~ão putnlaniana entre estados físicos e estados lógicos. 

Uin estado lógico de um sistema é, por defini$ão, acluilo que é em vir- 
tude das suas sela@es com input,s e outputs e coni outros estados e n2o em 
virtudes de cliiaisquer características físicas específicas. Assirii sendo, a situa- 
ção na qual rim sisterna se assegura que está nuni estado lógico só pode ser 
concebiela ct>iiio a situaçâo e111 que »sistema se coinporta como se estivesse 
nesse estudo lógico. E se o sisteina se coinpom com» se estivesse nesse 
estado lógico é porclue o sistema está nesse estado lógico, já que estar num 
estaclo Iógico consiste exactaiiiente ern .comportar-se' de uma dacla maneira. 
Então. quando uni sistema relata que está niim estado lógico. esse relato 
sai directamente do estar nesse esrado lógico, não implica cornl~utaçâo ou 
inspeccào de indícios para chegar conclusão de que está nesse estado 
lógico. Se algriém perguntsir coiiio é cliie o sisteina sabe que está niiin 
estado lógico, a única resposra liossívei é, c»ino diz Ilennett ma sequência 
ela exposiçâo de Putriam ern ~i.lii?cis u ~ ~ c l ~ ~ ~ f u c h i r ~ c s .  'degenerada': o sisteina 
sabe que está num estado lógico determinado estando nesse estado lógico. 
O contraste que 1)ennett quer reaiêar é o seguinte: os liunx~nos, e tariihém 
as ~iiaquiiias. são capazes de algiirna monitorização dos seus estados inter- 
nos. noniraclariiente dos seus estaclos físicos internos. Quanclo um Iniinano 
monitoriza ou soncla os seus estados físicos internos e relata as condisòes a 
c~tie acede. faz sentido querer saber com» é ylre ele se assegura daquil« qiie 
reporL". O litimano poderá responder a uma cliiestio com esse teor dizendo 
clual foi a siicessào de estados por clue passou. N o  entuntri cliiando o esrado 
iel:it;ido pel» sisienia é um esraclo lógico. i .  e.. fiincionaliiiente individu:ido 
segiindo I'utnam, a mesma cliiestã« não f:~z ciualcjuer sentido. De entre os 
relatos de estaelos subpessoais feit»ç p«s tiriia pessoa. são r>s reiatos cle 
estados lógicos <te um siste~i~a que sáo invuirieráveis a erros, e não os rela- 
tos de estacios físicos. É exactamente esse o caso dos relatos introspectii,cs 
liumanos. A inc«rrigibilidade deve portanto ser explicaiia pelo estatuto cios 
estaii»s lógicos. Como I'utnarn vira, certos seiatos sã« incc~rrigíveis precisa- 
menie porque s%» relatos de estados lógicos. Os estados lógicos nâc podein 
ser erradamente identificados. simplesmente porque Go têm que ser (nem 
podem ser) primeiramente ;dentificad«s. 

Nu~iia situação eiii que n io  existe outro interior que iiâo seja o 13"- 
prio luncionamenio (esaciaiiiente coiiio o nosso c+rcbn>), n5o pode h:tver 
eng:in» acerca do que parece ser. Uma pessoa pode 'estar errada' acerca 
cio que é o mundci e pode cometer erros 'verbais', liias nZo pocle identi- 
ficar erl-onearnerite o »utput dos processamentos internos, pois 0 output 





introspectivos Iing~iísticos. Mas o coiihecimento não inferencial; imediato, 
que nos iiiteressa para o probleina do auioc»nheciiiiento nâo é necessaria- 
mente iiitrospec~âo linguística sofisticada. É tluvidoso que a introspecfão lin- 
guística sofisticada possria um estanito exemplar no pensamento liumano - o 
autoconlieciinento é inais lato do que a i n t r ~ s p e c ~ o  liilguísiica sofisticada. 
Dennett rebate o apercebiniento humano, a consciência, sobre a capacidade 
de faias acerca cla mente própria (i. e., tle levar a cabo introspecfão linguís- 
tica). O apelo de Denriett à coner;;io diirctri para explicar a incorrigibilidade 
pi-essupõe assim, vê-se aqui. um cartesianismo; inaterialista embora. 

Coino se vê at~avés destes últimos modelos a que chaiiiei também ohser- 
vacionais-cartesianos. uma vez ci-uzando o probleiua do a~itoconlieciiiiento 
com questões relativas a consciência e introspeci.ã», inevitavelmente a discus- 
*o tio problema tlo autoconlieciment» converge com as discussões em torno 
das teorias fiioscíficas da percepçào e da consciência. Do que foi dito até 
aqui, é 6cil ver coi11o pocieiii algumas clessa teorias da consciência pecar por 
cartesianismo. restri~ão ao eu, ao agente, para pensar na natiireza da nienie e 
do  pensamento, sobrevaioriza$io da ccjnsciência. Ile f«rm:i a mostrar o que 
pode ser Lima saída de ral caiTesianisiiio. vaie ;i pena inencionar uin outro 
modelo. cuja diferente forina de abordar o autoconhecimento se justifica pela 
rejei~âo das teorias da consciência cle 2."rciem, siibstit~iindo-as por rima 
teoria de 1.'' VI-cleiii. O moclelo é 0 de Fred Ilretske: para Dretske. o autoco- 
riliecinietito. oii iiielhor o aiir«-apercel>imento (se&azoure~~eis) é uma form:~ 
ile conheciiiiento que é ohticlo via « apercehimento de objectos não inentais. 
De acortlo coiii Dretske, o que explica o autoconhecimento é «seguinte: 
iiuando nos apercehenios cie um objecto nzio ineiital - urna fl»r amarela 3 
~i~inlxi frente; por exemplo - l?«tleinos inferir qrie estanios tium estado mental 
clrie representa 'flor ainarela i miniia frente'. Neste modelo. note-se; o conlie- 
cimento intr«sl>ectiv« é inferencial. e nesse sentido 'cliega mais tarde' do que 
ouiro a~>eicrl~iiiierito n3« consciente iclaí que algiiem coiiio Dretske possa e 
deva perguntar. com toùa a relev2ncia. algo coiuo: i/ozu do Z ikou' I a1?1 fiot 

r i  zombie?'9 Estarnos já a afastar-nos; por isso; de soluç6es 'cartesianas' para 
o proI>lem:i clo autocoiiliecimento. embora o pr»blema eiii análise seja ainda 
salxr o que cieve ser o caso para que exista u m  auto-adscri~io de iiienrali- 
dade. um aritoconheciinento de algo como ment:iIi". 

'* UI1iTSICC 1999. ?be,MiiidS Ai~,i/>z.>tes of lise!/ 
'' Unia oiiira foi.iir:i de afastai~iios o cai-tçsi:inisirio é a ideia clçfendiiki por exemplo 

por Udvidson. rriatiua ao ;iiitoconlieciiiirnt« de  algo como mçnt:il, segiindij i ijual a 
posse dos conceitos cie cienca ç de àrseio é uiii:i condiçso nrcesdirki prra a autocons- 
ciência. Coino t:il pri2posr:i passa pclo pipel &i lingiiageiii no aiitomnliecinii-nro. deixo-a 
par:i o ponto rni iluc trato do rnrrndimento lingiiístico. 



O ponto a que quero chegar e que me parece constituir o principal 
ciefeito do cartesianism« na abordagem do probleina clo autoconlieciniento 
é o segiiinte. Talvez não tenha ainda sido perfeitamente claro. mas todas 
estas ideias se reportam a indivíciuos ou mentes isoladas e algumas aos 
processos subpessoais cle tais agentes: a marca do  cartesianismo é a des- 
considera$" da terceira pessoa, cia dimensão pública, e cla iiiiporrâiicia que 
esta tem na natureza do  mental e cio pensamento. Noutras palavras, muito 
eiiibora nós tenhamos conheciinento directo e íntimo ci»s nossos pensa- 
inentos. ciesejos. ei>io(-6es, percepcoes, sentimentos, e mais ninguém tetiha 
este acesso ciirecto que eu Leiilio a esta mente. isso não constitui por si razão 
suficiente para pirsuminnos qiie esse privilégio é exlilicável a partir do  inte- 
rior material ou imaterial do  sujeito ou agente. Precisamos aqui de um ponto 
fregeano para introduzir urna nova tlimensão na discussão: os nossos pensa- 
inentos são paitiiháveis, nâo s i o  lotalmeiite inacessíveis a outrem (recordo 
os exemplos cio início cleste ariigo: 'Penso que está a cliover', ou 'Petiso 
que estou a ver urna parede amarela'. ou .Sei clrie desejo possuir aquele 
«hjecto'; OLI 'Estou enjoacla'). Nós não somos totalmente inaborckíveis a par- 
tir de fora. O hcto de nos comportarmos e expriinirnios linguisticamente 
assegura-o. Ora. o comp»rtainento lingiiístico não pode possivelrnente ser 
corripreenclidos a p:irtir clo agente em estad» isolaclo, e ele e essencial para 
compreender o mental. e o conhecimento cLi mente própria. i. e . ,  o aut<ic»- 
iiheciii~ento. Em resumo: modelos caltesianos c10 aiitoconliecimento faliiam 
jio'llue os nossos pensamentos, cujo conheciniento tlirecto e íntimo está eiii 
causa no problema cio autoconhecimento, nâo podein ser compreendidos 
esclusivanienie a 1x1-tir da privacidade. ou do  nível subpessoal, tendo coiiio 
rderência » agente isolado. Precisamos do exterior. 

Wiiigenstein dá-nos unia outra solucâo para o probleina do  aut«c»- 
nliecimento. lima solii@» anti-cartesiana. que nâ» passa tão-pouco pelo 
apelo a condi@es eiiipíricas como aigiins rlos últiiiios modeios menciona- 
dos. Algiins arilores cliamam-lhe uma solu$ã» .nâo epistémica'"" IPoclem»s 
cliamar-lhe urna s»luyão expressiva. Nesva soliipio nâo presuminios que o 
interior priirado e subjectivo que conheceirros iiiiediata e transparentemente 
seja uiiia a11n.a iiiiaterial. Lima suhstâiicia pensante ontologicarnei~ie disiinti 
cbi inatéria, iiâo presuiiiiinos que ohseivamos - quem seria 0 observador? 
- nem que algo qiie já está lá é objecto de alguiii tipo de i>ercep$âo. A 



sugesrão tie Wittgenstein é que devemos pens;ir no 'interi»r'" em ternios 
de Ai,~ssei?~?zgen, Aio.&-i:icke, uuou~al.~. Vou traduzir estes termos por txpres- 
soes' - de qualquer forina o que se pretende c:ipturar t: algo como saber 
com autoridade. imecliatickacle. transpirência e seiri fundamento. sem bases. 
I'odemos ver a situasâ» assim: o proble~i~a do  autoconlieciiiiento diz 1.espeito 
a auto-adscri~ões de ~iientaliclacle. Estas não sâo ohseivaçâo de coisas men- 
tais que esrariani lá. ele estacios e processos iiientais qiie o sujeito descreve 
olliando para clentro, mas siiii perforinances de  expressão. I'erf«niiances 
de expressão nào p«clem ser verdadeiras ou falsas - é essa a (nâo) soliiçio 
nrittgensteiniana para o problema do alitciconheciniento". A g?-oi~ndless~~ess 
Caiisência de fundamento) clessas auto-adscriç6es de inenralidade qiie sâo as 
assercões de experiência interior. i. e.. a F«rina como acreditaiiios aquilo que 
acreclitamos acerca do que menralmeiite somos, parece bem capturada pela 
ideia de expressâo porclue expressão nâo é nem ohservafio, nem resulrado 
tle iiiferênci;is baseada eiii irrz6es. 

Sendo a expressão ;i prop»sra nuclear do modelo wittgeiisteiniano, a 
forma mais dii.ecta de tentar c;rptiirar os limites deste é analisar « estatuto 
das expressões. r a iitilidade que a ideia pocle ter nc> traramento do prohieiiia 
elo aiitoconliecimento. já aludi atrás àciuele que parece ser o principal limite 
do iiiodelo: nesta Conna n20 ei>istémica de tornar as auto-atribuições men- 
tais joga-se qualcjiier coisa c01110 a neg;iyâo da utilidade episteinológica dos 
relatos cie exi>eri&icia inteiiox Esta posicão está evitlentemente ligada i mais 
geial rejeic.50, por Wittgenstein, de cliialcliier postura explicativa em filosofia. 

Mas será eliie se <leve de facto defentlcr cjue as descriç5es cliie os sujeitos 
pocieiii fazer cic)s seiis próprios esrados iiicntais são episternologicamente 
inúteis? Significará isso que o interior é uni '»;ida'. ou triellior. qiie não 115 
ixda de interior o u  pelo menos clue o interior não serve pai-;i nada qu:indo 
iluereiiios traiar quest6es gerais como a natiireza do pensamento e da lin- 
giiageiii? 

É iiiil><>wante antes ele iiiais ter em mente que Wiitgenstein não é iim helia- 
uiorista. a siia teoria da iiiente e cka linguageiii I T ~ O  elicle pura e siiiil>les~iit.nte 
(1 'interior' - é preferível ver Wittgeiistein precisamente corno uni teórico do 
inieri»i.> interior que ele aborcla a partir da assirrretria entre I." 3." pesso:i. 
Wittgeiistein está. rambérii ele. interessado eni c«rnpreencler a natiil-em cki 
autoridade da primeira ~?essoa". Mas ccimo capturar. n« c«ntexto dessa assi- 
metrki, o facto clr as espress6es não sereni - parafr>iseand« \Vittgenstein 

" CK MARQUES 2003. 
" Os y~ralelos c<,"> 0 expiçssiiisiiio em éiici s5o cl:ii«s. Ci. i\lI<;i:I<KS 2001. Cap. i, 

Natureza d3s pretensòçs n<iiii>ativ:!s: ç~p~ç~siv ism~.  
" esse 0 foco rl:is análisçs cri> MAItQQiES 2001. 



- uni .tiada' epistei~iicaiiiente? A soluçâo expressiva de Wittgenstein faz-lios 
correr 0 risco de ficar setii nada para dizer acerca tlesra questão. 

Retomo a ideia de express;io e alguns dos exeinplos que tenlio vindo a ~iti- 
lizai.: 'l'enso que esrX a chover', 'Penso cliie estoii a ver uma parede amarela'. 
.Sei que desejo possuir aquele objecto'. Desde logo. a ideia nuclear tlo motielo 
é que as assercões de experi?ncia interior não sZo relatos, com pretensoes cie 
verclacle, susceptíveis de serem verdadeiros ou falsos em E~iiição de alguiiia 
ohservacâo de ol~jectvs. estados ou processos interiores, inas sim express6es. 
Cina soiugão expressivista para 0 131-ohlema do autoconheciinento abdica da 
icieia de que nos ol~seivamos enquanto iiiterior menral privado: dizer que Iiá 
expressões, é dizer que (só) damos por nós próprios (já) assiin. Expsiiiiir é 
tie algum modo estar já cá fora, mesmo para nós próprios: é coino se tios 
déssemos, desde logo, a nós próprios coino coisa exterior. Mas ainda assim 
coin uin cem> tipo de autoridade. O pn>hlema é salxr o que tem Wiittgenstein 
a clizer de produtivo acerca dessa autoridade (convém recordar que no caso 
específico de Wittgenstein, o arguiiienro seguiiclo 0 qual os relatos factuais 
i>e~clein precisamente e por definicio, estar errados r os rekitos introspectivos 
nào podem estar errados, iiio sendo porvanto os relatos inti-ospectivos relatos 
ficiuais. foi uni pontij importante para o abandono do solipsismo e do  verifi- 
cacionismo defendidos em escririjs anteriores às I>zues/igações íziloso/icus). 

l'ara siniar melhor o ânibit» tl;~ cluesrão ein cliscussio, convém recor- 
&ir a conliecidu distiiiçâ» introdiizicla por Wittgenstein (.Lium Azul e Lium 
C~rstc~~zbo) eiitre dois diferentes casos de uso da pala\m 'eu'. Trava-se do 
iiscj com» sujeit» ('tento levantzir o meu bra$(>', 'vejo urna parede aniarela') 
i e) uso com» oi~jecto (.cresci seis centíinetros'. 'tenlio o cabelo muito c»ni- 
priclo'). Coiii a distingâo. Wittgenstein i>retende clianiar a atengâo para o 
kicto de a iiuuniiiaclr ;io ernj através cie ideiitificação erróiiea (7nisi~/eí?/ifica- 
liorz) ser iima característica do  i>rirneiro iiso (não 11cjsso geiiier de clor por 
erro. cluando quem está a sentir dor é oiitro e nâo eu) e nâo cio segiind«". 
Pocleiiios c«iisiderar que problema do  atitoconheciiiienio fica assiiii 'divi- 
dido eru dois'. oii. pelo meiios. é por atliii qiie ele se ~xolonga em 11rohIe- 
iiizis acerca de crenps acerca do eii (.s~lfibe/iq/i) e questões de identidade 
pessoal. ni:is « Facto 5 qiie aquilo de cjue teinos estados aclui a falar é clo 
iis« do eu c o ~ i ~ i j  sujeito. É relativamente a esse LISO que se põe a cluestão da 
natureza &i aiiioriàade e ila irnetli:itidade. e é atj~ii que a ideia de expressio 
~>ode constitiiir uma via tle exploraq2o. 

Ile clualqiier Eornia. e apesar de alguiiias teses 110sitii.a~ - vais como a 
ideia segundo :i qiiul a autoridade a atribuir ao sujeit«s que 'l>rokssani a stia 

" Casos conro os iie Jol>n l'c-my (que irni i i i i i a  srqiicncia clç irxtos bem ç»nlirriclos 
sobre 0 assunio. cl. I'EIUIY 1979, I'EIIRY- 1990. I'ERl<Y 1008) esiâo eiiiie iim e outro. 



inentalidacle de uma cleierininada maneira' é primitiva, é um principio coiis- 
ritutiiro. e nao conseqilência de esi:id»s mentais alguns - para muitos autores 
a 'soiugào' expressivisla n~ittgensteiniarrn é pura e siilipiesniente um non- 
stczrtel; i. e., não se consegue trabalhar a partir daí". Porcluè? Siiiiplesniente 
porque não resta muito espaço de manobra para desenvolver uiiia filosofia 
<ia ling~iagem e do  pensaineiito. no seniido em que se peigunturmos por 
exemplo o que explica a significafâo das palavi-as iisadas nas .expressões 
cio interior' ficaremos em :ifiriwacões iais como 'é a gramática, a grainática 
não é sustentada por nacla. a grainztica é iiistõria natural, 115 uin jogo de 
iingiiagem qiie é jogado. trata-se de segiiir regras, seguir regras é tima pra- 
xis' e i ~ à o  nos Iiiovemos claí, de uiiia presrinção exteriorista e anti-explica- 
tiva geral. Pas piavi-as de C. \Vi-ight, trata-se ele 'descartar siiposigões de 
explicabiliclade"% Qwanto ao  problema do autoconlieciment«, Wittgenstein 
quer 'clestruí-10': parte do  que vai coiii a proposra da nosào de expressão 
é a sugestào de que nos clesEa~amos cla quase irresistível analogia entre as 
assersões cie experiência interior coiiio .estou a ver u n a  parede ainaseia' 
e os relatos observacionais, como 'A pedi-a que está na m i n h  frente está 
pintada de =ui'. As coisas que podemos perguntar acerca de relatos obser- 
vacioimis coiiio esse nâo as devemos perguntar acerca de asserções de 
esperiEilcia iiiierior. dado 0 seu estatuto de express6es. 

filas ser& que L I I ~ T ~  teoria da significaçio pode ficar pelas afirmações exte- 
rioristas atrás citadas? Será que nada se passa nu iiieiite dos intli\~íduos que 
iiiiporte para iluestões de significasâo? Será que nâo podemos rnesrno pro- 
curar iiii~a expliat$ão do  estattito de expressào das assessões ele experiência 
interior?'. Wittgenstein responde cle~iiasiado rapiclaiiieiite qiie iião a estas 
cluas Últiiilus perguntas, e o iii»deI« expressivo incorre deste rnodo no risco 
de jogar pela janela as possíveis aporia$Ges episteiiioi6gicas &i priiileira 
i>ess(ja no mtamenio do problema que acliii nos interessa. 

A ciítica funda~nental aos dois moctelos até aqui consideracios pocle ser 
forniul:ida a p:irtir ele i i i i ia  terceira perspectiva. A crítica é a segriinte: os dois 
modelos do autoconlieciil~ento até aqui consicle~-ados capturan~ essencial- 

'' T%I<;l-IT 1998: 35. 
" \VI<IGHT 1998: 44. 
' Esta pcrgiinia vem iít. Dennctt (rf. llonlo 2 cio pii-scnrc a~tigo). 



liiente ou a dimensão de privacidade do pensaineiito (o modelo carteskino). 
o u  a dimensâo pública deste (o rn«delo wiiigensteiiiiano). Nenhum captura 
as duas em conji~nto'~. Ora esse é precisamente o priiicipal desafio qiie 
se coloca. Admitir isto implica admitir qiie esclarecer a natureza do  pensa- 
mento constitiii uma tarefa prévia a qiialquer posição perante o problema 
do autoconhecimento. &Ias a verdade é clue se iiào aceitamos esra rareh 
prévia, nâo teremos como evitar as pretensoes não justificadas quer do 
modelo cartesiano qiief do  modelo wittgensteiniano: no inoclelo cartesiano 
é como se já tivésseiiios o direito de falar episietnologicainente acerca do  
interior. no rnoclelo wittgensteiniano não chegamos a ter possibilidade de 
blar epistemoiogicamente acerca da experiencia interior, ou inelhor. o inte- 
rior nâo importa quando se trata de falar epistei~iologicamente. São essas 
pretensões nào justificaclas que tornaiii os dois m»delos vulneráveis. 

A terceira perspectiva, que apresento em seguicla, propoe u ~ n a  estratégia 
linguística de aborclagem clo problema do aiitoconhecimento. ou melhor. 
proi>õe u n ~ a  teoria elo entendimetito linguístico como chave de unia inves- 
iigaçâo do aiit»c»nlieci~iienio. Penso cliie apenas uina tal estratégia nos 
permitirá i~ltrapawar as liinita~ões dos modelos cartesiano (ohseivaci»nal) r 
witigensteiniano (expressivo). Esta terceira perspectiva assiirne descle logo 
qtie o pr(jhieriia cio autoconhecimento nZo pode ser tratad« inclepenclen- 
teiiiente de cjuestões funclarnent:iis acerc:i da natiireza do pensamento e 
ela linguageiii. e é por isso for~iiulacla eni cliálogo com algiins dos autores 
co~iteinporâneos que tratam direcrainente tais ijuestões. 

O autor a que me reporto :i pailir de agora, pam for~~lrilar os princípios 
d;i ie~.ceira proposra perzinte o prol->lema do  autoconhecimento; é o fil«sofc> 
iiiglês da mente e da Iinguagein Harry Smith. A abordagem do entendi- 
ilieiilo linguístico defendida por R .  Smitli é influenciada por autores como 
N. Clion~sky, 11. L)a\~idson e J .  Mc1~oweiI. e pr»ciira superar as ii~suficiências 
do iuodelo expressivo wittgensteiniano. Teiita também evitar os defeitos 
de ~>~>jec t»s  cliie tem cle algum:i Sor~im intenções semelhantes a« seu. tais 
coino u interpreiaçb radical q1:iine:iiia e a tradiicào raclical davidsoniana. 
Segundo Smitli, autores como Qiiine e l>ii,ids«n incorre~ii, nos seus projec- 
tos. em 'excessos ele terceira pessoa'; negligenciando a fen«meiioiogia do 
pens:irnento e ela significaçiio. RTio se pode dizer qiie \Vittgenstein negli- 
gencie :i fenomenologia do pens:iniento e da significação. no entanto a siia 
al>ordageii? não tem certamente o poder explicativo d«s projectos de Qiiine 
c l>aviclson. Quanto a LicDowell. Sinitli preiende ser\~ir-se elo iiisigbis feno- 
iiienológicos deste acerca de eniendimento iingiiístico. einbora não co:iil>ar- 

'' f: ci-rio que WJiitgenstein teni:, fazri piçcisaiiientc isso - a cliiesrâi> C s:ihcr se con- 
segue. 
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tillie as suas posições inetalísicas acerca de i1111 'espalhamento exteriorista' 
da significativid:ide de enunciagões (signz/icc!nce oJ'cctte7-nncesj no compor- 
taiiient« linguística das pessoas. 

O propósito global de Barry Siiiith é chegar aos princípios de uma 
'iung~!a;ge-hmsedepislenzolo~ ~ f r n i n d ~ " ;  uma epistemologia da inente baseada 
iia linguagem'. O mero facto de Smitli falar prontamente de 'entendimento' 
revela tinu ili\~ergência relativarilente a autores corno Quine e Ihvidson. Estes 
falain de .interpretaç2o' e 'traduyâo'; com» se »s proh1ern:is da natureza da 
inente e da linguagein pudessem ser abordados desde logo eiii tei-ceira pes- 
s m .  Ao toinar o enteiitlimento IingiiÍslico como cl~ave Ixra pensar na natu- 
reza da mente e da lingiiagem Smith inostra pretender considerar iiào :il>enas 
o acesso directo e privado do pensador aos seus pensamentos como também 
a natureza pública desses pensamentos. No enranto. a consiclera@o áa natu- 
reza pública dos pensamentos não teiii por que conduzir-nos a elaborar urna 
teoria da ineiite e da linguagem 'em terceira pessoa'. Para iisar os terinos de 
li. Sinitli. é fiiridainental aqui encarar i) pi.oble~~zci 6i6f ~econciliu~~70: a difi- 
culdade das tliiestões em causa prende-se coin a necessidade de conjugar a 
iiiiecliatidade dos prnsaiiientos ao pensador, a diinens5o interna e consciente 
do mental. com a dimensào pública e cornuiiit:íria da linguagein e do pensa- 
iiieiito. (Smitli admite clrie « pensamento de Wittgenstein é já uiii:i luta com o 
problema cki reconciliacâo; não a consitlera no entanto bem sucedida). 

Voltemos ao prohleiixi do  aiiiocoriliecinreiito liai-a vermos de que foi-ma 
a abordageni tle Smitli pocle fornecer uma nova luz. O autoconliecimento 
é coiiIiecii~ient» íia iiieiite pr6priu. Frecjtieiitemente pensamos que esrainos 
iiiima ~>osiic,io iiiiiito diferente conhecenclo a no.ss:i própria inente (algo que 
iazeiiios directamente e i>rivadamente) e coiihecendo as mentes tle outros 
(algo que faseiiios usantlo como evidêiicia algo de exterior, a sua linguagem 
e cornporlaniento - este é o fr>c» d»,s nciinn referidcjs projectos de Quine e 
Ihi~idson). Consitlerainos :issim a lingiiageiii essencial Ixira saheriiios o cliie 
os oiitros pensam e acln~iliiiios que ela é essencial para os outros saherem o 
que nós peiis:~nios - n a s  n5o ser5 a linguageiii iambéiii iiiiportanie iio nosso 
conlieciiiiento da nossa pr6pria mente? Smith defende qiie sim. e que por 
isso mesiiio ses5 esseiicial investigar "a ligacào entre o domíiiio qiie teiiios 
<Ia linguagem e :i re1:icão epistémica que manternos com as nossas vidas 

' '  Shiiirli 199H: 40-i. 
a,, Esia idria, segiindo :i qliai uii~z çpisrcniologia iia niiiiir deire sçi- b:isead;i na iingiia- 

Sem, i.e. segun(1o 3 qiia! nâo i- possive! r i a r a i  a ijuçsr3o ila naiiiirza <Ia menir sem tiaiir 
a linguagi-m. i. «l>i,i:iriiçniç reiemntç r>ar:i a iloçs130 genérica iratacia no Ensaio 11 dcsre 
voiiiinr.1. i"iiol.e osp>abiei~~n.s da.jiosufia da inizetrfe Ca ijiie~riio genéric:~ i- saber qiiais 
slo os pn>b!rn~as da filosolia <!a mçnii). 



jnteriore~'~'. S6 neste cjuaclro poderi vir a ser traiaclo 0 problerna do  atiro- 
conliecimento. Embora o entendimento linguística nos possa servir coiiio 
cliave para o tratamento do problenia do aut«c»niiecimento, n5o podemos 
simplesmente usar uma norão não explicada de etitendiniento ling~iístico 
ixra fialarmos do  autoconhecimento. temos que analisar essa nosão 

Coiiipreencler » cloiiiínio que temos da linguagem passa por procur:ii- 
saber como passamos a ter entendimento ling~iístico. sendo cpie clepois 
:icedeiiios às nossas tiientes com esses ineios. Para captiior o domínio que 
reirios da lingliagetn. coineceiiios pela forriia linguística da auioridade de 
lpsi~iieira pessoa. a 'aritoritlade do falante'. A aut»ridade do  lalante é este 
sabermos o que queremos-dizer" cluanclo ciizemos o que queretiios dizer. 
É isto que temos clue c»my>reencler se queremos conipreender a rela$io 
epistétnica cjlie manteiiios cotn as nossas vidas interiores. 

O que é este d»mínio que temos da linguagem? i? niiiito importante ter 
e111 mente cjue quando Srnith pergunta pelo nosso domínio da linguagem ele 
não está sobretudo interessaelo eiii algo como a competrncia clioinskyana. 
envolvendo mecanisiiios cognitivos s~ibpessoais de reconlrecimento do que 
é litiguístico e parsi>ig grainatical (emh«l.a essa cjuesrão - que 6 acerca cio 
clt~e se l~assa n<> interior cio agente isolado - nào seja cle todo desl>rezàveli. 
O foco de interesse de Sniitii é o facto de saheriiios 0 que cluerenios-clizer 
(zil~ui L L ~  rnea~z) qiianclo dizemos o cl~ie cjuerernos clizer. Quando digo ,Penso 
que esri a cliover', ou 'Penso cjue estou a ver iiina parede aiiiarela', eu sei o 
ilue quero-dizer (I krzozii whai I rneun). Coiii» é que isso é possível? Como 
é 1~cxsíve1 este domínii> elo qlierer-dizer. este facio de aparentemente. inte- 
rii>riiiente, n6s sabemos o qrie peiisamos. s:iheriiios o que cluerenios-clizer. 
sc n5o ~>odemos supor cjualqiier coisa coiiio significai.ão estive1 e fixada »as 
iiiigiiagens naturais, disp»ní\~el par;i ser toiiiacia e usada pelos falaiiies (»ti 
sequer a existi-ncia ele Iíilglias c01110 'o I'ortiigiiês. OLI 'o Eu sei o 
qiie as ininhas palavras e frases signific:iiii. Ora. o facto de eu querer-dizer 
algiiiiia coisa c0111 as min1i:is pr6prias palavi-as nào é nem um ass~iiito pura- 
inente privado (no sentido eiii que n?io encotitraie~iios algo como utiia ini- 

" SMI7H 1998: 392. 
i' Ciilizo a espiessào <jurrri-iiirei piii Iriciuzii 'to >,ienii'. 

'' Biii A ,\'ice Ilern>igeiire>it of'Epiraphs (I)A\'II>SOI 1986) Donaid Davidson cl>exoii 
a afiiiilar provociiori3i~irniç '7'liçiç's no siicli thing as a langilagi-'. Esse desafio consiste 
ni pr;iiica cm const:itai que a ideia de iinia líiigtia-E dçiçmiinaci;i coiiio o iJoriliguês ou 
i) Inglês mais iiii,;i dçcisio política <i« que q u ~ l q u m  ouria coisi: nio çsii ,iá fora no 
iiiiiiidi>' nada. :iiiio-siihsistinilo para sei- aprendido pelos falantes qiie vireirios ;i ciiacreii- 
mr como 'Saianilo uiiia mesiixi língua'. a que devamos cliaiiiai 'o I'oriugiiês' «i, 'o inglês'. 
O desafio niçrece sei considerado e i- de i'esio içi-aiio a si-rio pelos iii~guist~s eiiipíi-icos. 
1)c r l u d q u r i  tiiodo aqui é unia iliiçsiâo absolur:ioirnw inconrorn;i\*rl. 



ciaçâ« solipsística e arI3itrária do querer-dizeri. neiii um assunto puramente 
p13blico (iiâo liá entidades abstmcras que seriam as línguas naturais indepen- 
clentemente das Falantes, com significados fixados. que seriam aprendidos, 
convocados e instanciaclos pelos fabantes nas eniinciai.6es). Quanto ao que 
é dito, o que é dito é privado ma izon troppo: grande parte da nossa vida 
iiienral. daquilo que preenche a nossa stibjectividade, é constituída por pen- 
samentos com conteúilo »L>jectivo. partilhável, para falarmos como Frege 
(pensamentos no sentido que aqui interessa envolvem pretensóes epistéini- 
a s :  nã« estamos a fabr de qualiu. de subjeciividade puramente fenoménica 
- teríaiii»s no niíninio que argumentar priiiieiro que é isso que a subjecti- 
vidacle essencialinente é). Corno p»dem«s capturar o querer-dizer concreti- 
zado nesses pensamentos? I'roduzindo linguagem e coinpreendendo-a. Ora 
compreeiider a linguagem que nós produziiiios é algo que é feito a partir 
de fora pelos outros relativamente a nós, tendo em conta o nosso coinporta- 
niento (explicar como isso supostamente se passa, coiilo se passa de evidên- 
cia comportamental exterior Isara significa~ão e mentalidade, é o projecto da 
interpretação radical de Quine e o projecto tia traclucâo radical de Ua\ridson). 
No enianto, nós próprios, aparentemeiite. não ternos que nos interpretar a 
nós mesmos a partir do nosso coiiiportamento, como os outros fazeiii, para 
sahern~os i> que cjuereriios-dizer. Simplesmente sabeinos 'a partir de dentro'. 
Ainda assiin. temos que admitir que os frutos do  nosso querer-dizer podeiii 
ser esteric>rmente capturados. Iiiclusivamente. o querer-dizer as nossas auto- 
-atrihuic6es de mentalidade pode ser exterior~nente capturacio (recorcleinos: 
'i'enso que está a chover'. ou ,I'enso que estou a ver uma parede amarela'. 
«LI 'Sei que desejo possuir aquele objecto'; »LI 'Estou enjoada'.) Estas não 
são entincia$«es inccjmpreensíveis por outreni. Sâo até atribuii.6es de iiien- 
iali<lacle que outros podein Fazer-nos. Coiiio é enrâo possível que as nossas 
aiiio-atrilxiic6i.s mentais coinciùain coiii as atribui~óes que nos sâo feitas por 
outrem a partir da obsei.va~ã» cio nossc coinportamentcj? (e o facto é que 
i>odeiii. e coiiicicieiii). 

Estas sâo as pergunras ile Sniitli. Was res~>osras qiie desenvolve, Siiiith 
paire de pressripostos esternalisras 10 iiierital, o sigiificaílo. estão na ~iiente, 
mas rião ilentro das nossas caberas) ao iiiesmo tempo que pretende evitar 
acluiio a que cliama a (inc»ncehível. ,mágica') esterioriza@» que caracteriza 
a forma como alguém como McDon~ell t12ta a q~iestão da significatividade 
de enunci:i$»es: iocalizai; como faz McD»well, o significado das palavras das 
pessoas à ~siiperfície das próprias ~salavras'" parece a Sniitii uma exteriori- 
zayão tlermsiaùa. unia radicaliza$ão ii?justificada do  exteriorisrrio necessári« 
ao  trataineiit« da qiresrào eiii causa. Nos ternios de Smitli, cleveinos; é ceito, 



Sein qiie n nziiihn ineiiie e5tii de>it,a 'ic, »~irihii cnbqn? 

observar um 'constrangiii~ento de publicidade no tiatatnento do problenia 
iia reconciliação. Este constrangimento de publicidade não tem, no entanto, 
que nos conduzir a lima leitura exteriorizante radical coino a de McDowell 
(ou como poderia a significa~ào, nestas circunstâncias, estar sequer na mente 
dos falantes que querem-dizer o que querem-dizer corn as suas palavras?). 

A ideia de Smith é que (iisancio agora o termo de Davidson) a intersub- 
jrctiviàaàe é impoitante aqui. A subjectividade do  entendimento linguístico 
que nos interessa aqui será 'ganiia' em grande inedida pela 'panilha de uiir 
mundo' com outrenl. 'O passo em frente do  modelo sob análise relativa- 
inente ao inodelo n~ittgensteiniano (entendendo por modelo wittgenstei- 
niano um puro esteriorisino de regras e um nada epistéinico da priineira 
l)essoa) é o seguinte: enquanto criaturas linguísticas, o nosso mundo interior 
e parte do  mundo dos outros - trata-se de procurar cotnpreender como e 
porquê isso vem a ser assim. 

Coino afirmei. localizar o significado das palavras das pessoas à super- 
fície das pal:ivras parece exteriorização deinasiada a Smith. Como evitar 
a exteriorizacão excessiva no tratamento da significação em que recaem 
Wittgenstein e também McIlowell utilizando esta nova sugestào da intersiib- 
jectividade? Analiseinos de novo a situação eiil que eu digo o que quero-dizer 
e os outros dizein o que querem-dizer Vainos imaginar - embora sabendo 
qiie essa é iiiiia pretensão nào funáamentada - clue existe de facto uma lín- 
gua comiiin; o l>ortug~iês, cuja iiattireza e proprieclades sào fixadas por uiiia 
particular comunidade. Seria Sácil iinagin:ir como os falantes comunicam 
entre si: eles c150 os i~?esmos sigiiificaclos às mesmas pala\rras. seguem as 
iiiesmas regras. Mas coino podei-íamos explicar o c«nheciinento cle primeira 
pessoa do querer-dizer alguma coisa com alguma pa1:ivra I'? Essa autoridade 
seiii esforce, evidência ou inferência. qiiando eu digo 'eu amo-te' ou 'dá-iiie 
tima colller' deve parecer-nos extremamente estranha se os significacios são 
fixados a partir tle fora pelas práticas da comunidatle (coino Wittgeiistein 
especificamente quis. com a icleia 'o significado é o uso'). 

Sabemos o que os outros quereili-dizer hase:iclos em eviclência acerca cla 
foriiia corno usam palavras e eiri inferência, i .  e.. através do seu coinpoi-ta- 
iiiento liiigiiístico. Mas o Cacto de o c«ml>«rramento linguístico cle outrem ser 
importante para pens2irmos na significacão n i o  deve peisiiaclir-nos de  que 
os 'relatos tle terceira pesswa' de Quine e Davidson, a interpretagâo radical 
e a tradu(.ão raclical. estão a usar clados suficiente e estâo no bom caminlio 
jxm minpreender a mente e a sigiiificagão. I'recisamente, eles deixam de 
fora o entendiinento em prinieira pessoa cle que os falantes g»7.:1ni: t. corno 
se os sujeitos cle Quine e Davidson, »a interpretasão raclical e na tradução 
radical. fossem unicamente 'coniponamento'. A situacão que ambos. Quine 
e Davidson, consideram i. uma situacão ein que o teórico - o intérprete, 0 





O coiisiranginiento de pubiicitlacle traduz-se, basicamente, em considerar 
que t~ ido  o qiie Lima pessoa pode quererdizer é o que oiitros, conveniente- 
iiiente equipacios. podeili saber que ela quer-clizer. A exteriorizaFào é um:i 
interpretacão excessivamente radical do  consiratigimento tle publicidade, à 
clmI é preciso resistir. De acordo coin a clescri~ão atr%s, se dominamos uii~a 
língua, não temos que interpretar nada perante ocorrências determinadas de 
sons e marcas: a nossa atenfão é imediatamente capturada por algiiina coisa 
presente nas palavras que só pode ser vista ou ouvida nelas por aqueles 
que entendem a língua. Se temos o domínio da Iíiigiia, vemos e oiiviinos 
o conteúdo ou significado das palavras, e não os meros sons ou marcas, 
que é o que todos os outros humanos, que não dominam a língua, vêm e 
ouvem. Se isto é assirn, devemos defender que o significado de assercões de 
outrem numa língua esrá em geral. à vista. etii factos publicamente tlisponí- 
i-eis5 Como podeiii estas entidacles fen«~iien»l«gicas estar literalmente lá. à 
siil>erficie do comportamento? E coiiio é que é possível que estejam lá e ao 
mesmo tempo eu saiba o que quero-dizer quanclo digo o que cluero-dizef? 
Soiiili tem dúvidas quanto à interpreração que McDowell Faz da sua própria 
tiescricão da fenoinenologia de significar, e pensa que uina leitura correcra 
cio constrangimento de publicidatle não nos obriga a chegar a concliiir que 
a significacâo está puhlicaiiienie iiianifesta no coinporiaiiient» Iinguístico. 
Qual é a alternativa? 

I'arte do  que esi:í em causa é restaurar a autoridade da primeira pessoa. 
seiir a confundir coin iiif:ilibilidade. i .  e.. sem fazer dela uiiia autoricl:ide 
total. única. qiiaiito ao querer-dizer. Uma abordagem genética da c~uesrão 
i><>cie mostrar-nos o calninho. Antes de ri~ais. para coiiipreenclermos o que é. 
i>aracskiii~is, cluererem-dizer algii~iia coisa c»iii coisas de liiigriageiii, deve- 
iiios olhar para a at]uisi$â« de Iingii;igeii~. e não para situa~ões do  genero 
tluiiieano o11 davitlsoiiiaiio. 

Adquirir linguagem é vir :i dotar tle significação acluilo que coiiieça por 
ser desprovitlo clela, por exemplo iiiiia paiavra i' (adquirir lingiiagem não 
é reconl~ecer um significatio cliie seiiipre esteve E; na palavra). Uma pro- 
p<>st:i forre quanto i iorma de as crianfas adquirirem linguagem e aquela 
de acordo com a cliial as crianps doiam I' de significaqâo, pela arenfio 
coiijiinra (joint atlentioiz) a objectos percel>idos eiii comum com outreni. 
A ateiiqão conjunta é um teriia recentemente muito estudado ~ O I -  filós«fos 
e i>sicólogos'", precisainente peia siia importância nestas qi1est6es da lin- 
guagem, coinunicação. airibiiiçâo de mentalickide a outrem e pens:iiiie~ito 
acerca tle coisas objectivas no mundo. O dei-iate pode i:imbéiii ser formu- 
iado em termos mais àavidsonianos como um tlebate sobre triangula$io. 

" Cf. EILAK 2005. 
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ou triangulaçòes. É muito importante norar que » facto de Davidson colo- 
car o probleina do pensamento e da linguagem eiii termos de triangulaçSo 
nos seus escritos mais recentes representa uina inflexão interiorizante no 
seri pensamento. »e resto, Davidson fornece-nos contribui~ões itnpoitantes 
para o problema que aqui tios interessa. Ele tt.atou direcramente as duas 
clriestôes cuja reiaçào está aqui etn causa (o conhecirnento da nossa pró- 
pria inente e o adquirir de sigtlificaçâo de eiluncia~ôes linguísticas) e fê-lo 
no contesto de iima investigação acerca dos tipos de triangrilaçâo que têm 
que estar no lugar para o pensamento objectivo ser possível'. A icieia de 
Davidson é que o pensamento objectivo requer uma interacyio entre pelo 
inenos dois sujeitos e o objecto. ou objectos, no tnuntlo. Nritna 'priiiieira 
triangulaçào' há duas criatrtras e um objecto. e de acordo com Davidson 
pode haver condicionamento tiias não representarão. Nuiua segunda trian- 
gulaç,ào, a exploracão do  conceito de verdade ol>jectiva pelo sujeito está 
envolvicla na interpretarão e intencòes comi~nicativas~~. 

IvIas deixando de kido a interessante. e relevante, discussão das triangu- 
lagões segundo D:iviclson; volteiiios a Smith. O ponto essencial yiie Smith 
qiier suhliniiar é que se nâo pressupusermos rima lingiiagetil pública com 
significados já existentes, tudo o que pocle servir-nos para algrima coisa ser 
dotada cle significado são os entenclitiiei-itos cie pessoas. Ora, unia palavra 
pode seivir coiiio etiqueta p:ira iitn objecto cornummente percebicio por 
duas pessoas. Qu:indo Palatnos. estamos a tentar molùar e coordenar a espe- 
riêncki de outren? cle forma a este pensar num assunto da rnesma tiiaiieira 
que nós: trata-se de usai- dispositivos ile coordenayão de experiências. As 

' Cf. I)~\\jIllSON 2001. 
" h piiiiieira rriangiiiigio ocorre çiii iniiiiais não 1ilim:inos e ciianfdsppcqilenas 

- :is ~riiilims çnv~lvidas 3prexleiii a coiseiacion;ii :is reaccùcs ile outras criaturas com 
muú:inps ou i>bjcct«s no muni!« aos qiiais a própria criariira iaiiibim rcige (Daviilson 
&i aiiui \.áii»s çxçnil>ios ilç coiiipowamrnio xninnl coi>nlrnacio). A ideia é qiic tudo 
pode :iconiecrr por ci>nilicionamcnto e sem iepresrnia@«. Esta primeira triangtiiicào 
é imi><>rIanIe poique certos as~>çci»s rio ilur viri a sei prnsainrnio (nori1eaii;inrrnre a 
oi>jecth.id;idç do pensamento) nio r>odrriarn ocorrer sem ia1 pié-conciiçio (dizer que o 
prnsaiiienro é i>ùjectir« é dizer quc é tornailo vçrilaileiro por um mundo indri>rnileiite 
ihqiiiI<) <pie o pens~d<>r prnsa). Só i intriacc2o ciivolvida na iii:ingiiia@o dar5 a pos- 
sii>i!idade de prnsii que pençanrentos poilenr sei vei<iaileiros r f;,ls«s. Puci Uavidson, 
çsra ,riiangiiii~;io pi<-cogniiiua' i nçci-ssiria mas nio suficirnir p:ii:i a existência de 
)?enmznenic>. i l i  iacio, par2 !>:ividson, apenas ciiaiiir:is lingiiisticas serao capazes de 
psns:imento ohjcrtivo. Apenas cnitnciaçòçs lingiisticas sao compoi-raiiiento suliciente- 
mente cstmiuiado )?;ira constitiiircrn evidGnci:i do iiitindo comum e da natureza <li-ste. 
Isto i-nvolvc. «l>uiamçniç. derender que nio 115 pensamento sem iinyiagçiii, ç que só lili 
sujeiios pensando soiistic:~daniente, c «bjrctii~aiiirnie. sobre o iiiiin<lo quando liá iiina 

teoria &i mçnlç ç/3 pi6pria sofisticada. 



mentes ficam assini ligadas u11ias às outras no 'investimento' de sons e 
m:ircas por signific:içSo. Vir a significar algunia coisa, para alguma coisa. 
,iào é; assim. uin acontecinlento num e p1.a ~ i i i i  indivíduo isolado, riias 

acontecimento que teiii que ser visto nesta situação de tr?angulaçào. só 
assim pode acontecer. 

Um outro facto é também importante: uma pessoa só pode ouvir erri 
I~ l av ras  os significados que elu própria Ihes atribui. O caso de primeira 
l,esso:"erá, clesta forma. básico iios fuiicionanientos tla signific:igâo. Eu 
i?aseio-me no caso de primeira pessoa para saber o que outra pessoa quer- 
-tlizer com aq~iilo que diz. Quando falo, tomo as niinlias palavras como sig- 
nificzindo tal e tal. Quanclo o ~ $ »  palavras, tonio-as como significando aquilo 
que eu próprio quero-dizer com elas. Noutras pal;ivras, eu entenrlo-te a ti 
peia forma conio me entendo a mim. 

O probleina torna-se saber como seria uma teoria da significação satisfa- 
tória que torwasse o caso da primeira pessoa assim hásico. Que genero de 
teoria seria essa? Os passos envolvidos sào claros: teinos que cornepr por 
esplicar r> que é, para palavras, significareili alguina coisa. temos que expli- 
car como. e por que r:izCio, temos direito episténiico de pretender, coin base 
iio nosso j>róprio entendimento, que há entendimento dos outros, e temos 
que explicar conio é que tudo isso se passa. Esti aqui eiii causa. tle forina 
iiinclaniental, urna relafão entre primeira e segunda pesswa, e Srnitli propõe 
uiixi analogi:i entre olliur e vcr paci capturar o teor dessa relação. 

O que 6 enlâo. pai-;I palavras, significar algiima coisa? Olheinos para 
:i :iquisicã« de lingiiagem. As criaiiças adcjuirem linguagem pela atengão 
conjiirit;~ (joint attei~tio??) a objectos percebicios eiii comum. Trata-se de 
~11iii1 coordenação de mentes, das iiientes do  falante e do ouvinte, e ela 
;issegtm que os significatlos investidos dependem do qiie está na mente do 
outro. Assiiii. o facto de eu querer-dizer o que digo com as minlias pal:ivias 
não depende apeilas de mim: eii tonio a palavra P como significando S;  
quer<>-clizer S com I', soii eii que clilero-dizer no entanto que tudo ftiiicione 
depende da satisfacão tie concli$6es que eiivolveiii oiiiras pessoa e partes 
parti1liacl:is do  ambiente. Satisfeit:is estas condiçóes. quaiido digo o cliie 
i1ueri)-tiizer, digo o que quero dizer. 

E por que razão temos clireito epistCmico de pretender, com base no 
ilosso próprio entenditnento. que liá enteiidimento lingirístico nos outros? 
ELI assumo que qiialcluer pessoa que iisa a palavra P quer dizer coin ela o 
que eu que~.~) dizer. Mas coiiio é que eii posso ter a certeza clisso? Ou por 
que devo sequer esperar tal coisa? 

!Vittgeiisteiii. em Da Cei-tem. tal coiiio é interprerado por Crispin XVrigIit; 
diria que sem essa pressuposirâo presente desde o iilício as priticas coiiiuni- 
catii~as nem sequer fiiiicii>i?ari;im; trata-se ile uma suposiçâo estratégic:~, por 



defeito, não sustentada empiricamente. Sniitli concorc1:i que i15 uma suposi- 
$20 por defeito, e pensa que a sliposiqão por clefeito é de facto 'Quetii quer 
que Lise a palavra P quer-dizer com ela aquilo que eu quero-clizer'. Defende 
no entanto que ela é baseada na situa@o inicial de aprendizagetii pastilhada 
e atensâo conjunta. 

É claro que acloptando esta explicaçâo genética ficamos com um novo 
prohleti~a, o prohleina de saber qrial é a triotivac.i« psicológica para fazermos 
essa suposicão por defeito. Siiiitli avança então urna analogia. tomada da per- 
cepção visual, para nos ajudar a conipreender. Suponliamos que alguéiii olha, 
e vê algo cltie n io  vernos. Nós olhanios para onde essa pessoa olha e vemos 
tatnhém. Fazemos isto tào auton~aticanieiite qiie nem pensamos. O mesmo 
ocorre com a linguagem, e cotn a forma como as coisas de linguagem signi- 
ficatn. Temos e n t k  o seguinte: ao contrário do que acontece com as outi.as 
pessoas em relafão a mim, eu não observo tiem interpreto os meus usos de 
coisas de lingiiagem. apenas os entendo. Eu observo os usos de outrem, e 
não posso ter a experiência de entendimento que ele tem. No entanto uso e 
entendiineiito vão jitntos mas nossas mentes. corno olliar e ver. 

Nestas condições de explicação do entendiiriento linguística; o qiie é a 
autoridade de primeira pessoa característioi do autoconheciiiiento? Não C. 
qualqiier coisa coiiio rima forma de cotitacto. ou observasão, oii express3o; 
é apenas 'lima assitnetria, eiitre atribui$«es de irient:ilid:ide em priiiieira e 
terceira l?essoas'". Mas a ap«rta$ã» epistéiiiica da pritireira pessoa é tnuito 
mais relevatite elo clue no iii«del« expressivt). 

Voii, raiirhétn :lcliii. re<:onlar o que 1):ivicIson clefetide acerca de auio- 
conIiecimeiit»"'. pam depois. por ajiistaiiienios. cliegar ao que 13. Srnitli 
~IeEeiicle e qiie tiie parece tiluis correcto. I'ara l>~vids«n, estar niim estado 
tiiental é estar iititn estaclo físico coiii uma detertiiinacla tiescricão iniencio- 
iinl a lnstir do <:otnporc:iiiienio. 01.21 se estar nu111 estado iiientai p é isso. 
cotiio é ciue u n ~ a  1>essoa sabe; ela própria. o que estj  :I penal-? WZo h5 
eslxqo iiiiesior. nào se ti-ata de uiiia cluestão de acesso ao esp:ic« interioi; 
prtiiiios cio princípio de que 6 a lingriageni que rios relaciona coin a nossa 
vitia mental. Mas coino podeinos eiitâo explicar a autoridade de prime ir;^ 
pessoa ~ ~ ~ n c l o  dizerrios 'Petiso que esrá a cliover'; ou 'Peiiso que estoii 
a ver Lima parede aiuarela'. oii 'Sei que eleseio possuir aij~iele objecto', 
ou 'Estou enjoada'? De acordo coiii Davicls»n. apenas através da lingua- 
gein podemos indivicliiar os tiossos pr6prios esiailos tirentais. Mas o ponto 
pi-incip:il acjiii 6 que para fzizeriiios isso. 1120 ternos que nos iiiterpirtar. 
usualtiiente saheiiios o cliie qciereirios-dizer coiii as nossas palavras. Ora a 



yertiacle é cjue I>aviclson não nos diz corno. apenas diz que conliecemos as 
nossas mentes porcjiie sabeinos o que tlizeiiios cliiando dizemos o que pen- 
sam«~. Mas como sabemos? - potleinos nós pergunrar de novo E ikviclson 
rcsi>oncle à pergunta céptica coni um argumento transcendental: 'é isso qiie 
6 ser Lim sujeito. r i «  podíamos nâo saber o que queremos-dizer e ainda 

sermos falantes". A inten~ão cle Smith é evitai- o excesso de terceira 
e este aig~irnento transcendenral - é por isso que se ele propoe. 

çoiiio acabámos de ver. enfi.enrai- a questão prévia cio entendir>ient» linguís- 
rico e111 termos genéticos. 

Penso que é no contexto clr uiira investigayâo acerca da natureza do 
entendimento linguístico que o prohlenia do autoconhecirnento deve ser 
traiatlo. Esta é a única forina de evirar as pretensoes não justificaclas dos 
m«del»s observacional cartesiano e expressivo wittgensteiniano. Uina inves- 
tig:icà» acerca da natiirem do entendimento ling~iístico perrnite-110s não 
rcjeii;ir liem as aporracoes tia terceira pessoa nem as ap«rta~i>es da priineira 
pesx~ :~  n~ima teoria da 1ing~i:igeiii e do pensamento. uma vez adnlitiiido 
que esta teoria da Iinguagein e do ~>ensameiit« se i1iil>0e coiiio iarefa prévia 
ao trataiiiento rio i>r»l->leiiia do autoconliecitiiento. Outras solucoes pira o 
1xoblcriva do autoconliecimenio que n20 foram acj~ii abordadas. 1:iis coiiio 
os ciiaiii:idos 'modelo do coniproiiiisso' e ~rnoclelo da racionalidac1e'-". que 
1 6 0  rejcitaiii as pretens<ies epistémicas do :iutoconhecirnenti~~ poderão ser 
desen\~«lviclas a partir de esclareciiiiento básicos ilu;iiito ao entencliiiieiiio 
Iingirktico. O iiiesmo de resio quanto à fio discutida questão de sahei- se 
i. necess&ri~ a iiiii agente posstiir conceitos cie crencas e desejos para sei 
auioconsciente 1'ai.a decidirrrios se um agente pocie «LI não sei- 'cego a si 
i?ri,prio' (.sc!/:biii?cl) de \~ári:is rrianeir;is l->ircisaiiios iie sal->er se a 1ing~i:igeiii 
é constittitiva. suficienie oii apelias necess5ria para conheceriiios a nossa 
psópsia mente. A discussjo do eiitencliniento ling~iístico é iim passo essen- 
ckil nesse sentitlo:'. 





V Por que nãopocle~hauer uma ciência da racionalidade 
- Duvidson e a ciência cognitiva I '  

A existência d e  merodos experimentais leva-nos a crer que temos 

os meios para resolx,er os  pr<>úlemas que nos inquietam; apesar de os  

problemas e os métodos passarem uns a o  iado dos outros. 

L. Wittgenstein. I~~uestigaçõesFilosÚjcas, 11, xiv 

A afirrixi@o do filósofo aniericano Donald Davidson segundo a qual não  

I>ode esistir u t m  ciência naniral da iacionaliclade' pode parecer incompreensí- 

vel a q u e m  trahall~a e m  ciência cognitiva. Afinal. investigaçòes empiricas sobre 

t;ici«n:ilidacle (sobre taci«cínio, decis%o. emo@es, origens evolutivus de módulos 

da tiiente q u e  cleierminain etlviesamentos CIO raciocínio e decisão, etc.) s ã o  cons- 

ranieinente levadas a cabo na psicologia cognitiva', na psicologia e v o l ~ t t i v ~ '  e na 

I Esrç rcxro foi iiiiciaimenre ipiescnr:id« no L." Enconrio Nacionai de Filosofia Analítica 
(i><>iro, FLW 2004) c i>ui>licado nss Arris cio Congrrsso (MIGEESS. 1'1NTO Ci MAGRO 
2006, Aiidiise.s/Aiini),5es) sol, o lituli> '\Vil)' Tiiçre Cannor 13e a Scicncç of Rationality 
- 1). 1Xiviúson und Cognirive Scicnce'. 

' IIIAVIDSOS 2004b. 
'IIAIiNEMA3. D.. SLOVIC. 1'. k'IVEItSI<Y, A. (çds.), 1982, Jti&ine,it U~lilerlhice>-tflirrot?: 

i1i.iirisiic.s niici Biases, Caiiii>iidge. Cumbii<igç Cnivrisity I'ress. CC tanib&rn, para visi>çs 
(xiior2niicas cia Arei, 1iAItON. J. 1988, ?hiizi?iii.: nitd Decidiiig, <:ami>i?ilgç. Qmbi-idge 
i.iliiçwit) l'ress: EVANS. J. Sr. li. 'r. NEWSiEAD. S. a IIYIWE, R. M. J. 1993, i-iirtnaii 
>r<aoiiii~g: 77>e,'>qcbijiogy of dcdi,ctioii. Iiovç. 1;K: Laxvienri. Eilbaum Associatss. 

' COSMIDES. L. 1989, Tiir iogic of social cxcliangr: lias naruiai sc-lçclioii sliapecl 
l i o i ~  1iiirri:ins ieason? - stuáies vi th  \Vaso" srlecrion rasic. Coginitior~. 31. 187-276; 
C<>Sh,IIIIES. L. fi: 'TOOHY J., 1992. Cognitive aáaptarions for social esciiange in h r k o w ,  
i.. Cosinides. L. Ci Too!>:', J. 1992. 7he Ariai,red ~VJitiiid E~,oli<tiona?)t Pql~chologj, urid 
lhe geiio-utioii ?/cidiirr~. Oxfoid, Oxhrd liniversity I'rçss. 163-228; COSMIDES. L. & 
'K>DliY 1.. 1996, Are Htim;lns good intiiiiii-i siaiistiiians aítei aili IXethinking some 
conclusions iiom tlic literaluir on judgiiirnt unrlci iincenainty, Cog?iitio7i, 58, 1-73; 
<;I<;I'.REN%EII. G.. 1991. iiow ro inale cognitivi iiliisions ilisappçai: I,eyi>nii 'licriiistics 



neuroci&~cia~. Elas visam nâo apenas o nível pessoal. :icluilo que é explícito 
no pensamento e ac@o dos sujeitos (in\~estigacões sobre raciocínio e deci- 
sâo são norrmlmente feitas recolliendo reiaros verbais de sujeitos sobre os 
seus próprios raciocínios e decisões). coiiio ramhém o iiível subpessoal, por 
exemplo aqiiilo que move agentes biológicos a agii 'modulan<lo a gest2o 
tle fins' (é o caso d;is investigacoes sobre ctiioc6es na neurociência) ou 
as razões evolriiivas esi>ecíficas de iiióclulos da iiiente iliie deterniinariam 
enviesameiitos (hiases) de raciocínio e decisâo. Falo de investigacâo empí- 
ric;i &a racionalitlaile porque nesta literatrii-a se encoiitrarn constantelnente 
observasões rais conio 'os sujeitos deveiii fazer infergncias correct:is, consi- 
derar evidência relevante para a fis:rção das crensas. agir cle forma a maxi- 
niizar a iitilidacle esperada', etc. O que iiie proponho fazer é av:iliar se a 
afirmag~o de l>lvidson significa qiie ele pensa que rais investiga~ões são de 
:iIgum forma filosoficamente ilegítimas. 

Uma certa presunçâo tle siiperioridade dos filósofos face às tentativas 
científico-natiirais cle esplic:ir o ct>mportaiiiento humano. noiiieadaniente 
aij~ielas 1ev;idas a cabo por psicólogos, não é inédita. Uma foriiia de coni- 
preender ;i afirnia@o segiiiiclo a qual não pode liaver titiia ciência natural 
da racionali<l:ide seria sii~iar I>avicison nuiiia linhagem de filósofos sobran- 
ceiros relativamente 3 tentativa tle exl>licar o comportainento iiumano a 
jxirtir da ciSiicia niirural, que inclui por exernplo L<yle e Wittgenstein. Mas 
sesi que é realmente esse o caso? O ohjecti\,o da minlia coniiinicaçâo 6 
esclarecer. a partir tia fil»s»fia de 1)avidson. tal afirmacâo e avaliar o seu 
impacto s«hre ;I ciênci:i c«gnitiv;i. \leu conircar por caracterizar de foima 
genérica lima suposigio. a que podeinos cliainar metotlológica. comum 
nas investig:içóes de raciormlidade feitas na ciência cognitiva, depois \Tori 
descrever i>rei~eiiiente o objecti\ro tia Teoria Unificada do Pens:iiiieiito. tla 
Significacão e ila ilcc5o cie l>tvidson e o lugar que nela cabe à racioii:ili- 
ti;icle. e fiii:iliiiente i>rocui.arei avaliar se. e tle qiie forin:~. a perspectiva de 
Ilavicison iiiij)ede rima ciência tia mcionalitl:rde. »ri pi>e eiii causa ;i legiiiini- 
tlaiie d:is iiivestipcões em ciirso. 

2nd l>iascs'. E~o-opn>i  R ~ ~ ~ i e ~ ~ ~ o j S ~ ~ i n ! & ) ' c i ~ ~ l o g y .  2. 8.3-115: GI<;EIIENZEII. <;. K I~IUG. 
1;. 19Yl. I>oiiiiin-si>çcific içasoning: social ct>nrracts. ciie:iting anil pçispeciive cliange. 
LD~q,iitioi? 43. 127-171. 

I>.hViiiSIO. Anlónio, 1994. Be.scnrlcs'Er>u>-- E??iolioii. Rellsoii a ? ~ ~ ! t h e i l i o t i n > ~  Bmiii. 

%e\\. \ioik. 13iitnairi: l>AhiÁSlO. Ant6nio. 1999. Tix Fee!iug of Ir/i,al IfcIipi>e>iS- Bo& nizd 
E»~otioir i i i  ltic i~inkiiiq q"coiiscioi~si,e~s, Neiv Y-~iorl<. Ilaicoiiit  1ii:icç: i > ~ h l Á s i ~ .  Antóiiio. 
2003. Lookiiig./õr Sl~i>iozn -/o)- ,Sovou n>iii lhe Feliirg liiniii. New 'ri,il<. I~iaicoiiii. 



O que fazeiii os cientistas cogtiitivos qiianclo investigam a racionaiiclacle? 
l>e iima forma geral, tomam stanciards de racionalidade que vão buscar a 
áreas como a lógica. a teoria das probabilidades e a teoria da decisão (nas 
quais é possível encontrar disponíveis concepçoes daquilo em que consiste 
a correcgâo no pensametito e na ac~.ã»). e iitilizani esses standarcls como 
l~i»delo na recolha de dados acerca da performance de sujeitos em tarefas 
de ~.:iciocíni» e clecis3o. A siiposirão ao longo ela investigarão experitnentai 
6 que os mocielos existem. e que deterininadas teorias clisponibilizani stan- 
ciarcls de correccão legítimos. No entanto, a utilizaçâo, ein terreno empírico, 
cie standards abstractos. ctija formulayào envolve coticeitos nientalisras tais 
coino crencas, desejos e ac@o presume milita coisa. I'or exemplo qiiando 
consiclerainos que o agente racional "age de forma a maxitnizar a utilidade 
esixrada. em funcão ckis siias crenças e clesejos". estamos a assumir qiie 
coilceitos mentalistas sâo de algiirn modo explicativos do coniportament(3. 
e que os sujeitos entendem linguagem, já que crengas e clesejos são iden- 
iificatlos através das eniinci:ições ling~iísticas. Fica 1x1~1 os fil6sofos pensar 
como é que cada uma clestzis coisas poderia ser 0 caso. I? certo que existem 
ioniias de justificar a transposição de stanckirds abstractos cki lógica ou ck~ 
ieorki da decisâo para teirei10 empírico: por exemplo a icleia segundo a clual 
os ~>iincípios correctos de raciocínio e toinacla de decisão estâo nas nossas 
mentes. mesmo que netn sempre os ritilizemos. As tiientes seriam esse nível 
de sisteinas cognitivos descritos por crencas e desejos e os princípios cor- 
rectos ele raciocínio e totiiada de clecisâ(> iim sistema interno de regras nos 
ili~ais os iiidivícliios se apoiariaiii nas su:is performances. Teríamos assim 
uni  aiiálogo. pasa a i-acionalid;ide, da n»$ào ele coinpetCncia linguística que 
Cliotiisl<y introdiizi~i na ciência cognitiva. Com base niiiiia tal nosao ele coni- 
pctência, de acorclo com :i qual os princípios de correc<;ão est' do t ~ u  mente, 
ilesvios empiricametite atest:id«s. relativatiiente aos princípi(~s. pocieriani ser 
igii«raclos coiiio erros de perforinance sem que os inclivícliios cieixassem de 
!J<JL~CI- sei c~~iisic~eiíidos glr>balnietite raci«n;iis. 

O tneu ponto C ol>viaincnte que quando nos envolvetnos tiesse tipo de 
investigagões, tonianà« sitnplesniente os st:inchnis Cal>stractos) de racionali- 
dade coiiio iiiocielo de itivestigaç6es (ernpíricas) estarnos a dar por resol\~i- 
das várias quest6es que estão de facto ein aberto. Entre outras coisas. como 
disse. esramos a dar como resolvida a questão acerca do esratuto das f»rmas 



mentalisras de pensar acerca do  comportainento humano. i.e dacluilo que 
Eazemos cluando pensamos eiii nós próprios e nos outros evocando crenças. 
desejos e intenç6esl para explicar o comportamento. Aliás. nós 11520 apenas 
nos expiicam»s conluinmente assim. coino nos atemos a isso, temos uina 
certa reticência em abdicar da convic$ão de que é precisamente nesses 
termos que devetnos ser coiiipreelididos. Davidson. que pensa que temos 
razâo nessa resistência, cira (em Cocild tbere be e sccielzce of mtio?zality?) a 
seguinte passagem de 7he Concept ofMind do  filóst~fo inglês C. l?yle"; que 
vale a pena coiisiclerai: dado o tipo de leituras que actualniente fazeiiios 
em filosofia da mente e ciência cognitiva e o assunto de Iioje: "podenios 
inicialmente ficar iiiiiit« entusiasiiiados com a ideia de uiiia explicação cien- 
tífica daquilo que dizemos ou fazeiiios. mas eventualmente aclraiiios que há 
qualquer coisa de iiiiplausível n:i promessa de descobertas ainda por fazer 
acerca das causas ocultas (neurofisiológicas) das nossas acç6es e reacções". 
Penso que alguns cle nós devein ter este sentimento a ler «s Cliurcliland ou 
-4. Daiiiisio, nos seus nioinentos de especulações futuristas sobre explicagáo 
tla acçjo. e consic1er:ii; como Davidson, que h5 algo tle iiiiportante na resis- 
tência à substituicâ« das foriiias nientalistas de explicar o comporti c inento 
por 'causas ocultas neurofisiológicas' das nossas acções. 

Onde quero chegar? Investigações ernpíricas acerca de racionalidade fre- 
quenteniente assuniein; sem mais, que temos na mio  concep$òes legítimas 
de racionalidade. Ora, aquelas que temtIs só podem ser apiicadas a :igentes 
cognitivos reais por meio cla utilização de termos mentalistas. I+& pocanto 
uma cluesião prévia à projecção de standards de correccão sobre agentes 
cognitivos biológicos, como nós, que diz respeito ao piUprio estatuto dos 
idiomas mentalistas, à capacidade que estes possam ter de explicar as nos- 
sas acções e conseqlienternente à pertinência da sua ~itilização o ~ i  nào utili- 
za(l20 na cirncia cla cognifào. É aqui que Davidson nos pode ser útil. 

Penso que as posi<;ões de I>avidsoii que vou introduzir em seguida devem 
ser olliadas em fun-ão da sitnac.ão em que Quine cieix»u os fil6sofos da 
mente. Quine fez diias proposras incontornáveis se queremos fazer teoria da 
mente: a episremologia natiiralizacla e a tradiição radical, que é liiii projecto 
cle interpreraçâo. A conjugação das duas deixa «s filósofos da iiirnte com o 
seguinte pr«hlema na rnâo: com» é que uiiia abordageiii nat~iralizatla do men- 
tal pode ser interl?retativa?. i'ro]?onli» que olliernos para a Teoria Unificada 
cie l>a\~iclsoi? como uin p»sici»narnent« perante esta dificuldade Iierdada de 
Quine-. Como Quine, Davidson pi-etende eiii geral pai-tir de e\riciência explí- 
cita. aconteciinentos de linguagem, cá fora; públicos, comuns, para chegar a« 

" RYLE 119:  324-325. 
QUINE 1985. FOCELIN 2004 . GIBSON 2004. 



mental. Como a intei-pretação radical de Quine, a Teoria Unificada atribui um 
~ieterininaclo estatuto à racionalidade nesse empreendiiiiento. É ern fuiição 
deste projecto que devemos compreender a afirinação de B~vicison segundo 
a qual não pode haver urna ciência natural da racionaliclacle. 

Como já disse. voii assumir que a Teoria Unificada de Davidson pretende 
res»lver 0 iiiestrio problema que a traclugão radical de Quine. Convém no 
entanto recordar que o contririo de I>avidson, e tal coino os psicólogos 
heliavioristas. Quine parece ter pensado pelo menos a certo momento que 
se algum dia li»uvesse uma ciência séria do  comportamento dos iiuinanos. 
ela seria uma ciência n2o mentalista. sem apelo a crenças, desejos. inten- 
coes. As 'formas mentalistas' de falarmos de nós próprios e dos outros seriam 
~ i m  obstáculo a forinas iiiais efectivas de explicar o comportamento. É por 
pensar tal c»isa que Quine se coloca e.irentualmente na posição coniplicada 
de querer explicar o coiiiportaiuento lingiiístico em termos de disposi$òes. 
A ideia de Quine. que é ur11 projecto de redu~ão.  era a seguinte: ciiegare- 
nios ao mental abordando a linguagem, que é comportamento explícito. 
Olhainos para a linguagem como uin sistema de disposiçôes para o com- 
portamento verljal, olhamos para as clisposiçòes como esiaclos físicos de 
sistemas e temos aí uiii c:iiiiiiiho ]>aia a reducâo a que a ideia de naturaliza- 
cão parece obrigar. O problenia é saber se. uma vez a lingiiageni concehidu 
como disposicôes. isso é ou nào redutível ao físico, ao fisiológico. Por vezes 
Quine fala como se fosse esse o caso. 1x1 medida em que clisposiçòes são 
recondutíveis às características físicas dos objectos. neste caso os corpos dos 
litinianos. No  entanto, ein escritos mais recentes, e considerando a forma 
de lidarriios com estados mentais, Quine acaba :i recomendar cliie se Faca 
o melhor uso possível do  monisnio an6tiralo davidsoniano, aparentemente 
deixando cair a intenyào cle reducio. 

Ora. ao contrário de Q~iine. Davidson nunca pensoii que poderia l~aver 
uiiia ciência séria, nã» mentalista. do coinpoiz~merito liuniano, incluindo 
semelhante tentativ:~ de reduçào do  coinportanrento linguístico É por isso 
que 0 diferetido entre ambos é especialniente relevante para pensar acerca 
cio problema da necessidade ou não necessidade de idioiiias meritalistas em 
ciência cognitiva. Quein conhece » pensamento de Davidson sallerá que c) 
seu anti-reducionismo quanto a« inental 2 devido (i) à iiormatividade (da 
interpretação); (ii) ao carácter causal de coriceitos iiienrais como acçòes, 
para as quais os agentes têin razòes, que as 'explicani', (iii) ao externalisiiio 
(o facto cle propriedades mentais sohrwirem não apenas às propriedades 



físicas do  agente mas também ao mundo exterior). Todas essas 'coiitliçòes 
do rnental' tornam impossível descobrir leis e prever e explicar 0 comporta- 
mento cle hiimanos somente com base em tsasos intrínsecos, que seriam por 
exemplo as clisposi$ões dos próprios corpos de que fala Quine. Mas se não 
podemoster un1:i teoria dos corpos e das suas disposições, que nos permita 
compreender a lingiiagem e depois o iiiental; estaremos na impossibilidade 
de ler uina teoria que explique o comportamento dos liunianos? De acordo 
com Daviclson esse não é; de todo. o caso. Simplesmente, por iião partilhar 
dos preconceitos anti-nientalistas de Quine, Daviclson vê de uina forma 
toralrnente diferente o projecto de partir cka evidência explícita, noineada- 
rnente o comporranlento linguística, pasa a compreensão da natureza do 
pensamento. da significaçâo e da acçio. 

Davidson chama à formuhçio mais recente do  seu projecto Teoria 
Unificada do Pensamento, Significafio e Acção. Cliaina-lhe 'iinificad:~' por- 
que ela trata em conjunto quest6es anteriormente tratadas na teoria da acgâo 
e na teoria da significacâo. Dasicaineiite, a Teoria Unificada é um desenvolvi- 
merito do  anterior projecto da iilterpretaçâo radical (uin projecto sucessor da 
trzidufào radical cluineina) e tem coinc objectivo chegar à natureza do  inen- 
tal e da significacio tomando coino ponto de partida a evidência explícita. 

O objectivo da Teoria Unificada é o mais anlbici»so possível: trata-se de 
compreender o que torna os humanos inteligíveis uns 210s outros a parrir 
de evidência iiiiicainente comportamentai, e portanto :i partir dessa evidên- 
cia compreender o c~iie 6 para palavras significasem algiima coisa e pau  
os lluiiianos pensar e agir. Ora. Ihvidson assume que existe iirn caiiiinho 
<I:il:liiilo que é obse~vivel (cá Il:>ra. no miiiido. eiilre nós) para a natureza da 
ac~ào .  pensamento e significaç3o. P e n a  110 eilt:into que esse caiiiiniio se 
percone não rediizindo. nias relacion;indo. (rinalis:in<lo a partir 'de iiiii ponto 
equiiiistante' a todos) os três conceitos h5sicos cle crenfa. desejo e signifi- 
c~cão .  ie ioiiiancio-os como elementos coorclenados para a abordagem da 
evidencia comporiainental. Na terniinologia de Davidson, a Teoria Urlificadu 
~ S C I C L I S ~  determiiiar três incógnitas (crenfa, desejo e significação) a pa~tir do 
obseivivel. e nâo apenas duas. coiiio era o caso da teoria da clecisâo (qiie 
extrai n.eii$:is e desejos do c«mporrament« explícito dep7-@rZ1zcia dos agen- 
tes) e da teoria da inierprer:içâo (que extrai signific:icào e crenya cio coinpor- 
taniento explicito de eiz~incieçüo dos agentes - na assercio manifesta-se o 
assentirneiito do filante, tal como na escollia se manifesta a preferência do 
agente). O que é que leva Davidson à Teoria Unificada? O facto de a teoria 



clecisâ« iião dizer nada acerca de significação (mesmo se as pi.eferências 
cios agentes são identificadas a pariir de enuncia~ões significativas) e de a 
teoria da interpretarão não dizer nada acerca de preferêrlcias (0 que se torna 
necessário quando além de frases de observacio o intérprete visa frases teó- 
ficas e relações de sustentacão entre frases teóricas e frases de «bservasão). 
iyavidson pensa por isso que elas (a teoria da clecisã» e a teoria da interpre- 
[a@(j) forarii feitas tinia para a outra. e propõe-se. basic:iinente, c»iri a Teoria 
unificada 'fazer eiltrar' a teoria da decisão na teoria rla interpretação. I .  e.. 
par" chegar à significarão. ao clesejo e 3 crença a partir do compoiminento 
liiigiiístico 0 tomar como verdadeiro (bold ti-cie) n3o é evidência suficiente. 
há que considerar giaus de confiança na veráacle tlas frases e desejabilid:rcles 

atribuídas à verciade de frases. Daí que se a evidência para a tradu- 
cio radical era o t»mar como verdadeiro, a evidência de paiticla tla Teoria 
Unificacla é o preferir-verdadeiro (urna frase a outras) (prefir t~-lre). 

Onde é que entra a racionalidade neste projecio? Aclio que tereinos a 
iesp<>wa se reforinulariiios :i pçrg~iiiia da seguinte maneira: onde é a que a 
'i'eoria Unificacla vai buscar aquilo que lhe permite cieterrninar as iricógnitas 
(crenp. desejo, significação) a pariir de evidência cornp»rtniiiental? A res- 
i>nst:i é: i lógica. a uma teoria da verckicie e ?i teoria àa rlecisão e é por isso 
que a Teoria Unificada teiii, cle acorcio corii 1)avidson. iiiuiras características 
tle tima ciência (tais coiiio oferecer uiiia estriitlira ai>stracia. com proprieda- 
cles que podem ser provadas e t«rnar a previsão - de aciões intencionais 
- i>O"í\"l). 

3kis isso significa que a pr6pria possibilitlaile de teoria repousa. nas 
palavras de Daviclson, ein 'estruturas cliradas pelo nosso conceito de racio- 
ii~iitlade', i. e . ,  os componentes ùesti tentativa de chegar a crenps. desejos 
e signific:i<;âo sâ« norinativos e sâo iiiabdicáveis no programa cla Teoria 
ilnificada. C«inr<;amos a cliegar aq~iilo cliie me interessa: Loda a teoria 
tisseiira rms noirnas da raci«n;ilidacle. forain estas nornias que siigeriram :i 

teorki e suo elas que Ilie conferem a estriitura que lerir. 1'ai.a I>avicison. é esie 
o tipo tle teoria da iiiente. significarão e ac(.âo qiie podemos ter. E isto que 
iprecisaiiios tle coiripreender qii:rnio :I Teoria Unificada para conipreeiitler o 
alcance da qliestâo .será cliie pode liaver Lima ciência da fiicionalitlatle? 

Keformiileiiios entào a cl~iesta<i: será a Teoria Unificacla - iima i»nn:i de 
abordar a natureza cia significacio; da acyio e do pensumento que assenta 
em estruturas clitatias pelo nosso conceito de racionalid:icle - cie,zt(/ica? O 
que diz I>avicIson? Antes de mais, 1)avitlson pensa que a Teoria Unificada. 
eriil>«ra pretenda ser uma teoria do que é pensar, coiiiiinicar. usar signific:i- 
tiu:imente linguagem para seres como nós, e ser Linu teoria psicológica. 1120 
pretende ser ciência iiatural nein c«mpetir coiii a ciênci:~ iiatur:rl. Não pre- 
teritle nomadamente (eiiibora Davidson frecjuenteiiiente se Ilie refir:~ c«in» 



unia 'teoria do conhecimento que j& possuíinos') ser i i i i i  exercício cle ciência 
cognitiva. e foi precisaiiiente por isso que irrit«u pessoas como Chonisky 
(que afirmou por exemplo que o que Dasidson diz acerca de linguagem 
não nos diz nada acerca da forma corno se atlqiiire urna linguagem, ou 
do que é ou não inato em terinos de sintaxe das línguas naturais). Aliás, o 
progrma davidsoniano foi directaniente acusado por pessoas como Fodor 
e Choinslry de ser simplesiiiente 'u?zscient~Jic'. 

Pkts se Davidson está a elaborar uma teoria do 'conheciinento que já 
possuíinos' iiias não está a fazer ciência cognitiva. o que 6 que está a fazer? 
I'enso que o q ~ ~ e  Uavidsoii está a fazer é clarificar aqiiilo que nús estamos a 
fazer quando investiganios o rnental, e nomeadamente. quantlo avanpmos 
(por exeinplo e111 ciência cognitiva) presunsòes de explicacão do composta- 
ineiito envolvendo idioirias inentalistas. E o que Davidson pensa e que não 
partimos para esse einpreendimento de mãos vazias, e portanto nào pode- 
mos razoavelmente esperar que sejain investigasões como as que referi no 
início que nos v.50 dar a cliave pam a natureza tla racionalidade. 

Poderá eiitão a posiçião tlavidsoniana constituir iini obsráculo a uma 
'ciêiicia séria cla psicologia'? Será que se formos claviclsonianos nào pode- 
mos fazer ciência cognitiva (ou pelo menos não podemos acreditar iiaqiiilo 
que fazeiiios)? O que deveremos; nestas circiitistâncias, pensar das investi- 
gayões acerca de racionalidatie que referi no início? Pensaremos pelo menos 
que nãcj v i«  ser investiga~ôes como essas a dar-nos 'a natureza da racio- 
nalitlade'. Isto é assim simplesmente porque aquém ou além de tais inves- 
tigacões eiiipíricas nào poderemos abdicar de fazer perguntas como as de 
1):ividson (como são possíveis o pensamento, a lingciagem e a a c ~ ã o  nos 
ii~iiilanos?) e essas respostas nâo nos serão daclas por investig;i$òes empíri- 
cas. A ideia de Daviclson é qiie só iiina teoria como a Teoria Unificada nos 
permite pensar sobre a natureza do  pensamento. da a c ~ ã o  e da significaqão. 
O que isto significa é que embora não Iriija nada de ilegítinio nas investi- 
g a ~ o e s  tia ci2ncia cognitiva que coniecei por referir elas ~ ê i i ~  um problema: 
embora náo dêem conta dos seus própi-ios pre.slipost»s elas sâo frequen- 
temente olhadas coiiio dundo muito mais respostas do  aquekis que podem 
de facto dar. 

liecordo que me tinha proposto con~preender, a paitir da filosofia de 
Ihvidson. a afirinayâo segundo a qual r50 pode existir urna ciência da 
racionalidade para e111 segiiirla avaliar o iiiipacto desta afirmacão na ciência 
cognitiva. Quero no eniantc) cleixar beiii claro qiie a resposta de Daviclson à 



i l~estâo ,Será que pode liaver uina ciência da racion;ilidade? não é apenas, 
como estive a assumir, negativa. Ela teri que ser, e é, dupla. I>avidson pensa 
ljor uin lado que pode llaver uina teoria da sacionalidade. coin caracterís- 
ticas de ciencia. que é a Teoria Unificaàa do  I'ensamento, da Significasão 
e da hc(.âo, e por outin iado que essa teoria não é, nem tem pretensões a 
sei: ciência natural. Será que esra posiqão se tradiiz niim veredicto de iiegi- 
tiiniciade sobre a investigaqão da racion:ilidade na ciência cognitiva? Parece- 
-me cjue não. o que temos é antes tinia oùserva@o acerca do  estatuto tle 
vais in\(estiga$Ôes. Se o cjue cltieremos ter é tima teoria clo pensamento, da 
iingiiagein e da acçã». i .  e., se apenas isso satisfaz o nosso tlesejo de uma 
teoria da r:icionaiidade. o que Davidson está a clizer é que apenas por meio 
de ~ ima teoria como a Teoriu Unificatia prosseguiremos o noss« ol~jectivo. 
e n io  por meio de investigações como aquelas a que aludi no início acerca 
de raciocínio. decisãcj, raz0es evolutivas de módiilos da inente ou emoções. 
i'«rcjuê' Simplesmente porque elas assumem cjue temos já disponível uma 
concep$âo de r:icionalidade. A vantagein de Davidsoi~ é permitir-nos forinii- 
lar que~6esessenciais para compreendermos o que entendeinos por raci»- 
naliciade mas que nâo vão ser levantadas, iiem têin qiie o ser, peias inves- 
tiga<;&~~ einpíricas. l'oclen~os considerar problemátict> » facto ile Daviclson 
acabar por defencler cliie são :is norinas da racioiralidade que sugerem e 
cião est~?itiir:i ao tipo de teoria àa mente. significaqâo e accão que pode- 
mos ter> o que no inínimo torna difícil encarar essas normas. elas próprias, 
co111o Iyaste da ciência natusal. i. e.; como hipóteses :a iesrar, a coilfirinar ou 
refu!:ir. Mas isto nâo tein realmente por que ser prohleiiiático - Ihvidsoi~ 
di,iencie que é assiin mesmo. e alienas assiiii. que poderemos ter u m  teoria 
do pensamento; significagâo e acião (coino ele nota. iiiima siiuaç5o eiri que 
csiste i i~n  cérehro em cada estrei-iiidai!r. 'noirnas vão ter qiie ser o stantl:iii! 
pua no rmas" ) :~~  que é ~>rol>leri~ático. e lioje irecjuentei?iei~te acontece. é 
iiàu levar em conta :I tlifereiic:! ei~tre ii~\~estigacões empíricus e o til>» de 
teoria ijue nos i>eri?litirá coinpreeiider :i nariireza cio pensainento. da signi- 
ficação e da ac@o. Poriliie entâo rstareiiios na sitiia$io cliagnosticacla por 
\Vit!genstein cjiianto à psicologi:~: .'a existi-ncia de métodos experiment;iis 
lew-iios a crer que temos os ~neios para resoli~er os problemas que nos 
inquieram; 11i:is a veiilade é clrie prtjbienias e inét«clos passam a« latlo 
ui?s dos oiitros." (I?iuestigações 1:iiosÓJicu.s. 11, xiv). O ohjecti\w desta minha 
passagem pela Teoria Unificada de I>avidson f»i fiinclainentalinente gene- 

1'. , . 
i! !dai esta ohsenrafão i s  investigacoes sobre r:tcionaIidade levadas :i c:il>o 

na ciência cogniti\~a. 





V I  Conceito de ct-eriça: triangulaçôes 
e atenção conj~ctzta - 

' Dauiclson e a ciênciu cognitiua 111 

Antes de coiileçar queria dizer que a rninlia cornunicayão se insere no 
2inIlito de uin Projecto cle In\restiga~ão que teinos em curso mi Universi<ladr 
do I'orio, patrocinado pela FCT e que tein por título Kutionality, Beli</: 
llesiscr-e II - fi.om cogizitiue scieizce /o philosophy. O objectivo geral do  
l'rojecto é ;iquilo a que cliamámos urna teoria filcjsófica geral cla racio- 
naliciade e que caracterizáinos coino envolvendo (i) uina descscr-içüo ou 
cc!>z~cte~-imçüo dos.f'uctores em jogo 77as ocasiões em qrue ageiztespas.san7 
iic ~Eelei"miizuclus crenças paiz* osrtrus c~.e~zças, adiciotzam ou elirninam 
creizças do seu corpo de c~ençus, OU optam, a pai-tir de sr?tz conj~~izlo de 
creizças e desejos, por z ~ m  czlrso de acçüopo~-e~zti-e uuvias alterna/iuasl (ii) 
11m conjunto de hipóteses acerca da,forma como deciclimos entw ciiign'os 
de co)?.e~çÜo qua~?do,fi~lamos d~~,~zut$/icaçüo os1 iz~cioizalidade de o-e~zçus 
c ~~cções,  (iii) um coi?jt~?zto de hipóteses acerca ~161.s mzõespor que quere- 
trios saber (se de,/'acto qileminos) se as ~zossus c~-ença,s süo uei.Lla~leirus e 0.7 

iiossos mciociizios e acç6e.s 
lèinos no I'rojecto tmballios p:irciais sobre em«$òes, irracionalicl:iclr. 

i-:iciocíriio. ciecisão, inf»rin:icão e conlieciiiienio e rarnbem sobre teorias da 
interl?retaçà« na filosofia ela mente. devido às siiposicòes tle raci«naliilat!r 
de que estas partem (~isualmer?te conlrecidas corno I'rincípio de Cariilacie). 

I i!src- texto foi apiesintado e171 público virias vezes. eiii sucçssiuas versoes: no i." 
Encontro Sacional de Fi1osofi:i rlna1ític:i (EI17AAI. Lisboa. FLUL. Junlio 2009,  no C-MIAG 
1 (I'oito, FLUI: liiniio 2006). em Grinaiia (Fçvcreiro d e  2007). çin S:iiuacir~r d:i fjaliia (XIi 
Ci>ngicsso da A'TPOF Ouiuhio de 2006) e fiiialinçnte ir« Pano (no Ciclo Filosojiia as 
Qiii>,tcrs, rri, Maio iiç 2007) e e m  Santiago d e  Coi>ipostela (e111 Jtiniio ile 2007, no c016 
qiiio do Projecto Jiisl~ficnlio~~ o~iír>oialei~e iii iiornmi niid 012piricnl Scieiice5). A g i ~ d r ~ o  
as xíiias quesri>çs e sligestões clur me  foram feitas por illaiiii José C:intista. Maiin ivl:lniit.i 

Jorge. José Maria Cosin \Iicedo. Ilicardo Santos. Joiio F<inseca. Claniiel Pincdo (que foi 
:i priiiieir:~ pessoa que me disse (jur çii  deveri3 estar muito interessada em J. McDoweIl) 
c Jiian Jose Acero. 



Compreender a narui-era das inipiiiaC&s mentalistas :i cerras paiws do 
muiid» parece-ilos essencial para o teor geral do Projecto, e D. I>a\ridsonl o 
autor de cliiem vou falar liasiante :iqiri, é uma das nossas refeiências. 

O ciue ine interessa aqui não é ranto Davidsoii iiias 0 estatuto do con- 
ceito de crença nu te«ria da mente (na filosofia e lia ciência cognitiva). hl. 

Tornasello. o psicólogo do  Max I'lanclc Insritut for Evo1ritionai-y Psycl~olog~ 
que ganhou o lJréniio Nicoil de fil«sofia da mente este ano" gosta de 
sublinhar que para 116s. liuinanos, é difícil imaginar que outros organisiiios 
possam obser\rar o conipoiiaiiiento de membros da iiiesma espécie, e de 
liumanos. e não o compreender em termos intencionais. Parece estranlio 
clue seja p(>ssível perceber rnt~vimentos de corpos no iniindo e n' ao ver 
accões. inten(-6es. crengas e desejos como nós vemos. Mas 6 de facto pos- 
sível: liá ai um espaco entre o coiiiporrar'ento observávei e a atrilxiição de 
ri111 iiltei-ior iiieniai que cri:liuras con1 vid:is cog11itis;is clivel-,;as; hunlanas c 
não humanas, preencliem de forma diferente. O que explicará que se possa 
ler ou não ler interior menial em comportaineilto observável? Que pistas são 
eficientes? O que é clue ieiii que estar na mente de quem percebe? Parece 
claro que algo de natural em 116s. Iiuiiiailos adultos. náo está ainda aí nou- 
tros agentes. Mas será isso rarão suficiente para defender çoiiio Ilavidson 
iiefenùe que upc~izuz os hlrn7unos têm CY~IICMS, e CJS f,!suin pura ler O conz- 

~ O I ' ~ C J ~ Z ~ I Z ? O  de o i~~n!s  ci.iairirus p o u p e  apenas os ~LIIIIUIIOÇ suo cria?r(ms 
li?zg~físlicu.í i?u posse 610 coi?ceito </e cw>?ça? 6 disto que vou traiai-, e vou 
argumentar que náo. 

A nii1?11a rsrr;itégia v:ii sei. proc~irar apoio nos estiidos empíricos da aten- 
$20 coiijunta. iritos por psicólogos e prim:itoiogistas, para criticar a concep- 
qáo - pur:imente filosófica - da iriangula@o e111 Da\,itist)n. Vou b:iseai--nie 
taiiihéiii nas inti:rpi.eiucòes que N. Eilan'; C. Peacoclce' e J. Caiiipbell' 
fazeiii desses estudos. As interpretacoes destes autores não coincidem: vou 
utilizar as que 111- interessam para criticar Davidsori. 



sera que LZ i?iiiiha i>ieijtii es!d iit.,it>-o ria ixiiiha cnhe~n? 

Na íiltima fase da sua obra (especificamente nos ensaios sobre intes- 
suhjectividacle reunidos no voliiine Szlbjectitie. Intei~1~bjectiue. Objectiue) 
~>avidson desenv«lve um conjunto tle teses acerca cla natureza CIO pen- 
samento ein torno da icleia de triangula$ão. Sit~iaçòes ele triangula~âo são 
situuç6es ein que existem .'respostas rirútúruas e simultâneas de duas ou iiiais 
criaturas a uni estítiiiilo dista1 c«inurn e i s  resposras da outra criatura"! 

Segundo Paviclson, esias trianguiacões ocorreiii desde o comportamento 
:iniiiial (os dois exeml>los que usa em Thc Efnergence of iho~ight' são (3 

coiiip<~rt:iniento de cardunies de peixes e vt>calizagões de iiiacacos) até i 
coii~iiiiic:ição linguística enti-e iiiirnant>s. Pavidson peiisa cjue existe ir^ dois 
tij'oscle tsiangulaci», i) pré-cogiiitiva e pi-é-linguística, ii) conceptual e lin- 
giiísiic:~. A primeii'a envolve animais nâo litimanos e criangas, a seguncla 
apenas Ii~tinanos coin doiirínio de tiiria lingiiageiii. Entre a ~>riiiieira e a 
segunda triangula@o clá-se aquilo a que I>avidson chama a 'esnergência do 
perimn~ento'. Ele pensa clrie a linguagem tem aqui um papel essenci:il. 

r\r, verdade. &vidsosi ciefencle que a~~eizu.s ce~-tcí.s ~nente.~ sEo capazes de 
p<.~zsanzento. É claro cjue quando Davicison diz .pensamento' ele não pensa 
c111 pescepyâo ou cogniyãe> inais em gel.al: ele refere-se a algo que ele crê 
que é possível apenas no nosso tipo de iiientes e 1120 eiii todos os tipos de 
mentes: prnsainento objectivo, i. e. .  pei7.sa»2c~rzto tori~a~lo ue7ztuclei~opoi unz 
i?iz!?~~Io independente ciaqzlilo que open.sadoiol.pe>isa. O i>ensainento objec- 
tivo requer i~ds  mentes que dele são capazes a presenca dos conceitos de 
crença e de verdaele e segundo 1)avidson só pode existir em mentes cltte 
est5o entre si na 'situa@o griceana' tornada possível pela comunica~âo iin- 



giiística. Noutras palavras, só 1,:í pensaliirlito cluando temos mentes capazes 
de atribuir crensas; e crenps acerca de crenps. a outras mentes, mentes 
capazes da intencâo característica da comutiicagão linguística. que é a inten- 
@o de ter a sua ititensâo reconhecida. 

A emergência do  pensamento tem então como conclições necessárias 
duas triangulaçóes, que Davidson caracteriza da seguinte forma: I) A pri- 
meira triang~ila@« acontece cliiando duas criaturas correlacionam as res- 
I,ecti . s iedc$oes . . - .- aos fenómenos exteriores; nesta posição esperam o fenó- 
ment) exterior cluando percebem a reacflo ckl outra; é (1 fact« de a expec- 
tativa poder falhar que introduz a possibiliclade de erro na represetitação de 
alguma coisa. A primeira triang~ilagio é necessária mas não suficiente para a 
existência de pensamento objectivo - a situação descrita pode ocorrer entre 
agentes que não dispõem do conceito de crenca. e que são incapazes de 
iriipiitar crenps a outros agentes. Ora para Davidson o conceito de crenya 
é. tamhém ele, condicão necessária cio pensamento objectivo. A segunda 
triangiilação envolve mentes dotadas do  conceito de crenga; Davidson 
caracterim-a em termos genericaiiiente griceanos e 6 eia que estabelece 
:icpii« a que Davidson cliama a sua pretensâo \vittgenstei~iiana acerca do 
'carácter social da lingiiagem e do pensairienro'. Esta pretensão diz respeito, 
portanto, apenas a nientes linguísticas de h~iiiiaiios. É inirito iiiiliortante 
sublinhar clue. para 1)avitlsoil. uma vez presente numa mente; o conceito 
de  crenca tem duas funçoes: (i) (aqtiela qiie mais frequentemenre se refere) 
que t: interprerar o comportamento de outra criatura, (ii) possibilitar o con- 
ceito de verdade (objectiva). 

Vainos então ao cjue nie interessa verdadeiramente aqui. Tudo o que 
I>aviclson afirma acerca elas triangulacòes sup6e uma forma específica de 
conceber a segunda pessoa. Para I>a\~icls«n. a mutualidade da relação entre 
primeii-i e segtinda pessoa só pode ser caracterizacki e111 terinos do conceito 
ele crenp. como crenc.:i ;lcerc:$ de ciensa; t»m;indo coino evidência o com- 
p<>rL"inent<>. Mas será mesnio cjtie toda :r niutualidade exige represenrac.ões 
de segiiiicla oidem deste tipo, existentes apenas em mentes ling~tísticad Mo 
existir5 algum antecessor que clesenil?etihe funcóes análogas às funçees das 
crenças que referi? Unia coisa é cerramente estratiha: 1)aviclson descreve os 
dois tipos de triangulação mas nâo avança qualquer hipótese acerca elo que 
permite a passagern entre u n ~ a  e outra. Chega a dizer que nâo vê como tería- 
inos vocabiilário paiii isso e que i120 gostaria nada de tr:ihalliar no campo da 
psicologia do desenvolvimeiito ... Mas a veiiiacle é cliie tu1 pass:igeir> acontece 
e poclemos procurar compreendê-la por outras vias, cjue n io  a da análise 
conceptual. »aí o interesse dos estiidos da atensio c«njunta. Mas antes de 

estesres; cltirro dizer mais um pouco acerca da fcjrnia como Davidson 
se serve da triang~ilacâo para conceber as origens ela linguagem, tima vez 



que esse é o interesse cotnuni a IYavidsoii e aos psicólogos que estudaiii a 
:irenção conjunra. 

Para Davidson é a linguagem que faz a grande cliferen~a entre a priineii.a 
e a segunda triangulação. A linguagem de que Davidson fala aqui não é 
~ i i i i  objecto abstracto, definido por iinia lista finita de expressoes, regras 
para concatenaç6es e uma interpretação semântica; o que est5 em causa 
sã« :as línguas naturais. Davidson defende, corno se sabe. que "Therfis ni) 
siich tliing as a language" ( A  N c e  Deru?zge?nent of Epituppbsq): não existeti? 
coisas tais que sejam línguas; estritarnente falancio, nào há sequei- duas 
pessoas que falem a niesrii:i língua: significados não existeiii fora de priti- 
a s  liuinanas, apenas existem coiiiportanientos Iinguísticos de indivíduos. É 
precisatnente para cotiipreender como é possível conieçar a inipiitar alguni 
tipo de significação a aconteciinentos c01110 elocuções ou marcas que por 
si próprios, intrinsecaiiiente, não significam nada que :i seglinda pessoa é 
essencial. É a segunda pessoa e não lima suposra língua exterior existinclo 
:ibstractainente. coiiio o Inglês ou o I'ortrig~iês que é essencial para a foriiizi 
como iiina inente se torna - e é - iiiiia inente linguística. Fào essencial que 
1)ai~icIson chega :i dizer "se tu e eu fossemos zis únicas pessoas tio tiiunclo 
e eu falasse inglrs e tu slrerl~a, aincla assiin p»tlerí;iin«s entencler-nos iini 
ao outro e cornunicar" íT!)i>e Second Pe?so?z0). l'âm explicar porquê, em ' f ie  
Scco~iil Perso~z »a\riclson inii.odui a triangulacão. A triangulagào perinite 
capiiirar a foriixi coiiio cri:itiiras api-endem a responcler de forriia específica 
:I estímul»s específicos, e a usar paiavras p'ii-a referir objectos no mundo. Os 
cseiiiplos de 1):iviclson s:i» uiii exemplo de coniportaiiienio animal condi- 
cionado (uiri câo saliva cluaiido ouve a cailipinha) e uin coniportainento de 
aprendizageiii de liiiguagein niiiir hiiiii:ino ( u m  criaiiça aprende a ch:iiii:ir 
'iiiesa' a uma mesa). N6s acli;iiiios tiiuiio natur:ii ckiiiiar estíiiiulo à c:iin- 
paiiilr:i e à iiiesa e não à estimiiiayào das teriiiinaq6es nervoss do  cão e 
il:! crianca. na perikria da criatura. Ihviclson defende que é a triangulaçào 
que explica isso: acii:iiiios nzitural cjiie seja assiiii para o cào e para a crianfa 
11orque é n:itur:il j>u?-a nós. 1'or exemplo ti<) caso da crianp que aprende a 
cliairiar mesa' à tiiesa o cjue temos 2 uiiia forma cle triangulaqão: iiiiia linlia 
vai da criaii~:~ i mesa. outi-a de nós à niesa, outra eiitre nós e a crianya. Ai 
oncle as linhas convergem é localizado o estíiiiulo dista1 - se considerásse- 
illos ritiia criatiira por si. nos seus liniites corporais. nâo teríatiios nenliuina 
mzã« para dizer que ela está a reagir :i mais clo que à estimuia~ào que cliegn 
i siiperfície do seti corpo e às suas ierinina$»es sensoriais. 



I'asso eiitào aos estudos sobre atenção conjunta, nomeadainente os que 
visain a primeira triangulação, entre inentes nâo ling~iísticas. Sob o títiiio de 
a t en~âo  conjunta, esta primeira triangiilaçâo tem sido bastante estiidada por 
psicólogos e primatologistas (as referências ílo campo são cientistas coiiio 
M. ?òniasello. 1). I'ovinelii e J .  C. Gornez"'). 

O indício coniportarnentai iiiais ói>vio de atenflo conj~inta é » acto de 
iinia criatura seguir o olliar de oiitra cr$itiira dirigido a algo no aiiibiente: nós 
soinos criaturas que seguein o olhar e a aten@o de outras criaturas, capazes 
de levar outras criaturas a seguir o nosso o1li:ir e partilhar a arengo a um 
objecto terceiro no mundo. Quem esrá interessado eni atenção conjiinta está 
iisualmente interessado no clesenvolviiiiento da linguagem. e estuda assun- 
tos tais como: i) o contraste entre apontar iiriperativo e apontar declarativo 
e111 chimpanzés e humanos (é consensual cpie por exemplo chimpanzés, ao 
coiitrário de crianças liumanas. nâo produzem o apontar deciai-ativo clue as 
crianps caracteristicamente produzem; inas apenas apontar imperativo"); 
ii) as etapas da direcção do  olhar das crianças liumaiias nos primeiros iiieses 
tio desenvol-i~iinento (após olhares dirigidos apriias para quem cuicia, há 
olhar clirigido a »hjectos no meio. clepois os olhares oscilain entre objectos 
e adultos; e finaliiieiite dá-se iiiiia convergência entre apontar e seguir o 

olliar - pa1avr;is eiii Iíiiguas natiirais h~inianas coiiieçaiii a ser usadas ape- 
nas aqui). Kio vou rntsar e111 disciiss«es específicas elos est~icl»s einpíricos 
dli atenqâo conjunta. apeiias noras que existe iim acordo rekitivo acerca de 
dados - « diferendo é acerca ile interpreia~i>es, e é por aqui cjue ;i quesrão 
filosófica entra. 

Tomenit>s Tomasello. Ele sugere 0 seguinte: dá-se, entre os 9 e 18 meses; 
tima rev«l~i@o cogiiitiva coiupai-ável coin acluela que se dá eiitre os 3 e 4 
:,nos ele idade iiuiiia criança (esta é a altura eiii que emerge o conceito cle 
cren$:i, e port:~nto o de creiip Falsa. a ideia cle que os outros podem ter 
crençzis diferentes àas nossas próprias creiiças. e isso passa a poder ser utili- 
zado nu previcio de coinporrameiito íle outrem). Aquilo cjue se desen-i~olve 
nesta primeira revolu~ão é iim eiitendiiiieiito baseacio na agência, e iim 
progresso ela ideia de que os outrcjs seres têm it?tenc;òes 13asa :i ideia de que 
os outros seres podem ter intençoes difereiites das nossas, eventu:iliiieiite 
intenq6es nào preenchielas. nâo satisfeitas. Rira tal revoliição é necessário 
o desenv«l\~iniento do  raciocínio inei«s/fiiis. a aplica@o deste à acrão pró- 

"' Cf. CA1.L S TOMASELLO 2005, GOMEZ 2005, 
" i\ difriçnra é foimuiávri coiiim 'Quero!' uer5lu 'Olli:i!' - <> prinieiio ocorre riri 

ciiirnpanzf-S. o seyuniio iparcntemcnlr :rpcnas em 1ium.rnos. 



pria e por simulagio à de outrem. É a aplicação deste mecanismo c»gnitivo 
ao comportanlento tle olhar intencionalmente, o comportamento próprio 
e o comportamento de outrem; que permite que a atencao comece a ser 
pensada de forina nova". Aos 12 ineses, as criangas coinegain a procurar 
munipular e controlar o comporramento de atengio de outrem, apontando 
e articulando as primeiras palavras. Estas manipulafões da atenção consti- 
tuem uma foriua priinitiva de intencão comunicativa. É uma forina primitiva 
porque utiliza apenas a agência e a atençãol e não o conceito de crenca. 
No entanto, tein a estrutura embebida das intençoes griceanas, que nâ» se 
encontra noutros ptiiiiatas. 

Para compreendermos que há aqui qualquer coisa de novo; qiie tein a 
ver com algo como a instaiiraçâo de iinla 'liga$ã« entre mentes', penseinos 
nos seguintes casos. estudados na psicologia aniinal. Se t»marnios duas 
criaturas d«tadas de visão e que estão dentro do campo de visão iima àa 
outra, seri cjue poàinilos afirmar com segurança que elas nào apenas se 
vêem uina 2 outra. inas taiilbém sabem que se vêm uma à outra? A resposta 
é negativa, ou. pelo inenos, nâo podeinos fazer essa afirmação sem hesitar 
e sem a 'atenuar': basta rec«rclar as esperiências de I'ovinelli e Edcly", em 
que chimpanzés dirigem pedià»s a humanos que esrio de frente para eles 
mas de olhos vendados, seinelliantes aos qiie clirigein a humanos com quem 
estio face a face e que o1h:im olhos nos »lh«s. mas não os dirigem àqueles 
que esrào de costas mas coin o rosto voltado de forma a poderem vê-los 
(estas e outras experiências forain realizadas no âmbito do  Gesture Clioice 
Esperiinenral Paradign~). 
Si» fenómenos deste género que permitem conceber iiin hiato entre 

essas inentes e :ls nossas: riias o ponto inipoitante aqui é elite criangas 
pecluenas têiii períorrnances conlpleramente diferentes (bein siicediilas) eni 
tarefas de a t en~âo  cc~njunta, relati\~an~enig a outras mentes r i o  linguísticas. 
A luz das diferenps entre primaras e criancas Iiiinianas torna-se razoável 
pensar cliie a atengão coiljunta esrá ligada uma forma de estratégia inten- 
cional que ,j« utiliza ainda o conceito de crenga. e cjue é fundamental nt) 
desenvolvimento do  tipo humano cle mentes. A hipótese que parece impor- 
-se é que nos humanos se cli clualcluer coisa conio tini desenvolvimento da 
tinitualidade mesmo antes da posse cio conceito de crença. 

Vou agora introduzir um caso tle atenfã» conjunta t~iais coniplicado e 
[irna definição preliminar, para passar à clisciissão filos6fica. O esen~plo é 

'~ornaseilo assunir que a atrncio 6 concel>iiia pel:is criancas como prrcepcão 
iniencionalii,enre dirigida. estando o seu iiso ligario ao entendimento dos outros coii~o 
agentes cap:izes iiç a'(-õcs intencionais. 

" I'OVINl?LI.I L$ I?I>llY 1996. 



de J.  Carnpbell (fil<ís»f«, UC-Berkeley). a definicâo ele Naorni Eilail (filósofa, 
\Vamrick). 

Supõe que esiás sentado num hanc» de um parque a olhar para uni 
cisne. Algiiem se senta a teu lado. uma conversa inicia-se, durante a qual 
ambos observam o cisne. De alguma forma passaste ele uma situa@« em 
que tu tinhas percep~ão do cisne para tima sirua@o em que 1iá apercebi- 
mento 1120 apenas do objecto apercebido mas apercebimento de que o 
objecto está a ser simultaneamente apeirebiclo por outreiri. O problema 6: 
sei-á que ocorreu aiguina iiiuc1anc.a relevante na tua experiência perceptiva 
cio cisne? Se for esse o caso, c a n o  descrevê-la? 

Antes de discutir alternativas de resposta, vou introduzir a defiiiipio ele 
atençân conjunta de Eilan (ate aqui falei de í'»rnui psicol6gica). Afirrnar de 
uni evento que se trata de um evento no qual existe atenyão'conjiinra de 
dois (OLI mais) sujeitos a rim mesmo objecto implica estar con~prometido 
com as seguintes quatro pretensões acerca do  evento: 

I .  Existe uin olijecto a» qual é dirigida a atenyão de cada iim dos s~ijeitos, o 
que implica (i) uma conexuo causal elzti-e o objecto e co~la sujeito, e (ii) 
o apep-cebimetzto (awarenes.s) do obfectopor cada sujeito. 

2. Existe uiiia colzexüo c c ~ ~ ~ s a l  ele algiim tipo eiztre os actos de ateizçüo dos 
clois sujeitos 

3. Wa sua experiência os sujeitos ~itilizain o conceito de aie?zçcio 
4. Cada sujeito apercebe. tle alguma fcirma, o objecto coino iiin »bject» que 

esrá presente para ambos os sujeitos. Há. cluanto a isto, L I ~ I  encontro 
ile inentes entre os siijeitc~s. de tal forma que « facto de ambos estarem 
a ter a tenpo a» mesmo objecto é mutuameizte maiz(festo (o termo é 
utilizado. e isto não é indiferente, por Sperlier e Wilson na sua teoria do 
c«inunicayão). 

Note-se iliie iião t' suficiente para cltie exista arengo conjiinra que cliias 
criat~iras prestem aieii$â» ao  mesnio objecto e que a arenfio de lima seja 
a carisa da atenção da outra: o facto de ambos estarem a prestar ;itençio 
a« mesmo objecto tem que ser miitu:iniente manifesto. Olheinos para um 
exemplo de C. Peacocke: ,'Consideremos duas pessoas qiie estio etn pé. etii 
frente uma à outra; separadas por ~ t m  espesso painel de vidro. S~ilionhamos 
que cada unia delas acredita falsatnente que este vidro é um espellio numa 
si> direcçiio. que Ilie permite ver « oLitr0. mas iiiipeclindo o outro ele :i ver 
a ela. Eiiráo cad:t uma realtnente vê a outra. a o  inesino tenipo que acredira 
que a oritra pessoa ni» pode vê-ia. (..) »a niesina forma, vainos supor cliie 
nesta situagào; ambas estão a prestar atenção a alguma coisa - uin animal. 
IXX exemplo - no seu horizonte visual comuiri. de uin tlos iaclos do viclro 



que esta entre elas. Cada unia pocle ter uma percep~ão genuína da outra 
prestantlo atenção exactamente à mesma coisa a que ela está a prestar aten- 
são, nomeadarnente o animal. Mas porque cada uma acredita que a outra 
não a pode ver. isto está longe de ter a abertura característica dos casos 
paradigmáticos de aten@o conjunta"'." 

O que falta aqui é manifestação mútua. O núcleo do  problema epistemo- 
lógico da atensão conjunta é a natureza desta manifestação mútua. Para o 
tratar é decisivo saber que conceitos esrão disponíveis nas mentes que inte- 
rage~n. Tudo nos leva a ci.er qiie a atenflo conjunta pode dar-se envolvendo 
mentes não linguísticas, que ainda 11550 possuem o conceito de cretlga, tais 
co~no  as inentes de criancas de dois anos. Se for assim, aquilo que ocorre 
n2o pode ter as cal-acterísticas daclriilo a que os filósofos - por exemplo D. 
Lewis (na siia obra Co?zueiztio?z) e S. Schiffer (na sua obra ~bfeuning) cha- 
maraiii conhecirnento comum o u  tácito", e que é frequenteinente conside- 
rado a chave par-a compreender a coiii~inicação linguística, como actividade 
racional de cooperagão, e irais e111 geral qualcluer actividade racional de 
coopei~@». Eni exemplo clássico na literatura de conhecimento iilúi~io (tu 
e eu esturnos sentados a uina mesa com iitna vela entre nós: eiii condiç6es 
normais, reinos conhecimento mútuo do facto de que aml>os veiiios a vela) 
é analisiitlo através da atribiii@o (a tnitii) da csença de que tu vês a vela; da 
crença de que tu acreditas que eu vejo a vela; da crenga de que tu acreditas 
qiie eu acredito que tu v& a ve ia... Nào precisarnos de perguntar onde pára 
esta iteracào paranotar cliie se a atencão conjunta é possível entre mentes 
nâo litiguísticas que não possuem c> conceito tle crenga ela 1120 pode ser 
descrita de forina análog:~. 

Entâo como deveiiios pensar tiesses fenótnenos? Tetnos a ol>(-ão de 
defender pura e simplesiiiente que antes do  conceito de ci.enca as crianças 
não são capazes de a t en~ão  conjunta plenamente desenvolvitla - é o que 
defende o próprio 'I<>masell«. Potleirios vainbéni pi:>curar investigar se ser5 

" PEACOCKE 2005: 299. 
'' O conliecimcnto romiiiii pçsmiir-nos intexigii com oiitios iium;inos senl s«i>res- 

salto, assuminilo coisas qiir nâo vem diiecia e çxplicitaiiirnrr 30 caso was sitiiâ~ões 
conciiias. vais como que :is pessoas no Bi:~si/ 11113111 p<>rIug~ie~ e ilsii~ii reais coino moeda 
(im:igine-si que al~onianios ;ilgiiGm na ni:i :iqiii çiii Saivacloi - 'Ollle desci~lpe! . .? .  e :i 

pessoa se volta piia nós a i2iiui con\~ici:ii~içniç tima liiigua ijur nos é liiralmenre iniiiieligi- 
vel: ou qiie v:inr«s a o  sup<rimçicad» e a pessoa áa  c:iix:i nos quer 'i"' o troco eni rublos. 
como sc iossç a coisi iii:iis n«rm:il do miinclo). O seniitlo ç i l i  que pcss»;is têm çsias 

crçnças t contiaf;~ciiial: elas infcri-ias-ia113 a partir d3s cienqas qiie tem. por princípios 
que  aceitaiii. iloiç-se que isto é rjualqiics coisa quç se potle rlizri do conliecinlenio Ilias 

não sç pode dizer c la perççpcio. 



possível qualquer coisa como apercehimento inútuo sem a estnitiim refle- 
xiva do conliecirnento mútuo. Esta parece-tiie iiiiia pista melhor. 

Vou parar i i i i i  nioinento a formular explicitainente o meu problema: se 
a atenyão conj~inta ocorre envolvendo não apenas mentes linguísticas ein 
sitiiação griceana de c«niuiiicaç3o mas tamhérn mentes pré-linguísticas. isso 
coloca a hipótese de existir algiiin tipo de apercehiinento mútuo ern mentes 
prG-linguísticas í]ue não teni características griceanas explíciias - a ser esse » 
caso. quais serào as iriiplicaç6es para a teoria davidsoniana da mente? 

4. Em direcção a ili>ia re.postu 

O que me parece qiie os estudos da aten@o sugerem é que existein 
diferentes componentes da compreensão de uin comportaniento como 
intencional - não apenas crenca mas agência e aieucão - e que eles nâo 
irêm todos ao mesmo tempo nem têm t]ue estar todos Iá ern todos os 
tipos de rnentes ?ara que seja percel~ida uina outra parte d« niiindo coiiio 
inental. Vc>ltenios ao exemplo de Caniphell. A resposta à c~uestâo (ocorreti 
alguma mudanca relevante na tua experiência perceptiva do cisne?) difere 
conforme a ieoiia da ateri$ào conjunta clefentiicla (Giinpl>ell apresenva e 
discrite to&$ unia tipologia'"). h'ias o qL!e está basicamente ein caus:i é a 
descri@o cjiie queremos adoptar da f»nua como uma mente apercebe a 
atetigâ» de outrei~i. 

T»rriasello :itril->tii ao conceiio ile atencâo um3 fuiicão análoga 5 função 
da crenc:i na exp1ic:iyão cio comp»riaiiient«. ?To eiiraiit». porque considera 
que as coortienações cliie produzein apercebiiiienio iiiiliuo genuíno são 
tinia foriria de cooperação racional. ciecial-a cjiie não estio aindi preseii- 
ies na mente da qual esiá ausente conceito ele c renp.  Ele nem chega a 
considerar, iio eiiranio. a outra f~un@o ilo conceito de creiica (possibilii;ir 
I> conceito ile vrrdaile o1,jectiva). Aigiins psicólog<>s fizer~iii-no: segundo 
N. Eilan, 13. \Verner e B. I(aplan fol-ani cios i>riiiieiros a explorar :i ideia ele 
ver as triangulaçoes ela atencãc conjunta coii?» uma primeira manifestação 
de LII~IZI estr-:itégia conteinplativa, por oposicão a Lima estr:itégia p~immente 
prática. na forliia de lidar com (1 iniindo; de forma tal cjue o acto de referên- 
cia liiiguísiica emerge como um acto social e não individual. Esta é a ideia 
essencial. O psicólogos referidos iiâo a exploraram no entanto suficiente- 
iiiente, segundo Eilan. 

En? cliie é que tudo isto pode redunclar n u m  crítica :i IYavidson? Antes 
de iiiais, os est~idos da atenção conjunta en\,olvei,d« rileiires não liiigiiísti- 



Ser-d qiie a twiiitjn rneiiie estfi dentro do  tniiiiba cabe@ 

cas parecem revelar aspectos que a análise conceptual de Davidson situa 
apenas na segunda triungrila(i2o. Isso torna legítimo perguntar se nã» ser-6 
pcjssível elaborar urna teoria da distinqão 1." - 2."essoa qiie nào conceba 
a 2." pessoa corno tlerivada da forma co111o conceitos inentais $10 ~itilizaclos 
e111 explicagòes de 3." pessoa. 

É rnais fácil ver o que está ein caus:i se olharrnos para as interpretagòes 
divergentes que Jolin C:iiiipbell e Cl~ristopller I'eacocke fazern da natureza 
da manifestacio rnútua aqiii erii causa. A divergência diz respeito aos pon- 
tos 3 e ri da definicão, e ao mecanismo que os relaciona, oii ainda inais 
directamente. à riqueza rel:itiva tlo input e dos ~iiecanismos cognitivos. 

Os pontos 3 e 4 são. recordcj, 

3. Na sua experiência os sujeitos utilizain o conceito de 11teiz~Zo 
4. Cada sujeito apercebe, ile alguriia forrim, 0 objecto como um ol>jecto 

qire está presente par;) ambos os sujeitos. Wá. cluanto :I isto, uiii encon- 
tro cle mentes entre os siijeitos. de tal forma que o facto de arnbos 
esrareiii a ter atentâo ao rriesino objecto é mui~fanzcizie i?zaiz</2sto 

I'ara alg~iéni corno I>e:icocke o inpiit perceptivo iiessas situafòes é a 
perceprão tla percel>@o que o outro tem do objecto; é necessária uiiia 
reflex5o ele seg~iiido graii para p6r a f~i»cion;ir a 1-ela~5o entre as (liias 
percepcòes (Peacoclce defende ainda que para existir atentâo corijunta pie- 
nariiente ilesenvolvida -/i111 hioruiz~ tal coriio nXo existe numa criansa de 
dois anos e existe num Iiumano adulto - sâo necessários pensamentos aiito- 
-referenciais), Isso é o mesmo que M. Toiiiasello considera ter que existir 
na a t en~ào  coiijuntn pr«priuriiente [lira; e 6 por isso que ele defende que 
criancas corn 2 anos não si« capazes de :itencão conjunta pieiia. Na teoria 
(esperiencialisia) relaci»nal d3 aten-ão coiijunia clefenclith por Camphell. 
» oiirro e111 co-aterirão a« o1)jecto é uiii ii-aco ele c»nteíido da experiência 
de atencão conjiinra e é um fen6iiieno ~iriinitivo d<i consciência, nào é um:i 
mera-representar2 (o apelo 3 recil>rocicl:idc cia regiil:r$ão afectiva pode ser 
rimu foriila tle especificar isto). 

Wa verclade só precisariios clt. reflexão de segiinclo grau e do conceito 
ele crensa (:i alternativa I'eacocke-'i«masello-llii~rids(>n) se assuinirrnos à 
particla a opacidade das mentes urnas às outras e a iiicontornahilidacle da 
posrui.a explia~tiva para tratar da questào cki iiiut~ialitkide. ^/ias tereinos boas 
razões para assumir essas duas coisas? Nos terriios de Ii. Eilan. ti-ata-se de 
Lima escollia de c:iminiio para responder à iluestio "Como é que a ideia 
de um iiiunclo veiii a estar niimii riiente?". l)a\ricison e I b i i i  representarri 
;liternativas bisiras na resposta a essa cluestào: a resposta de Ilavidson é 
ixiseada ria cornunicaç.ã«. a resposta cle ICant 6 baseada na percepcào (na 
verdade esta alternativa interessa-nos muito no nosso Projecto na medida 



ern que diz respeito às rnargens tia filosofia da mente e filosofia da lingua- 
gem). Se escolliermos, para responder à questão. o ramo davidsoniano, 
deparar-nos-einos com o tipo de críticas que estamos a considerar. 

Penso que Davidson tein razão qiiando defende que é iinpossível resolver 
a quesrào dos conteúiios e da objectividade c10 pensaiiiento I-elutivatnente 
a uiiia só criatura. e aos limites corpor.ais dessa criatura. A triangula(.ào é 
u~iia boa erirracki no tratamento clestes problemas. No entanto, as posicões 
específicas de Davitlson quanto à prinieira e à segunda triangulagão não são 
defensáveis. Na forma coriio caracteriza as trianguia~ões, Daviclson coloca- 
-se do  latlo de Peacoclce e Tornasello, i. e. .  ciaquelas a que Eilan cliama 
.teorias pobres', teorias de acordo cor11 as qu:iis em criancas corii irlade entre 
1 e 2 anos apenas as condisões 1) e 2 )  da definição preliminar de atensão 
conjunia se aplicam. 

I<eco~~tl« os pontos 1 e 2: 

1.  Existe uni objecto :io qual é dirigida a atengão de cada Liin dos siijeitos, o 
que iinplica (i)  LIIIXI co?zexüo ca~,~saI t'i7tl~' o ol?jecto e caCICI s~qeito, e (ii) 
o upep-cebimei?to (n~~~u~e?zess )  do objectopor cada .sLtj*ito. 

2. Existe uniri corzexMo cuilsai tle algum tipo entre os uctos de aaie~zçÜo dos 
dois sujeitos 

I>e acordo coru essas teorias, o cliie 1x5 antes tlo pensamento objec- 
tivo não é essencialmente social, a mutualidade ver11 apenas depois, com a 
ititrociu$5o do  conceito de crenca: a evidência para a teoria da ~iiente é o 
comportarilento. e o int~iito é explicativo. 

Não é 130s isso por acaso cjue Daviclson nâo cancteriza a conc, TIO ; entre 
os dois níveis de triangulacào - ele nâo poderia fazê-lo dadas duas teses que 
defende: 1) os iiossos conceitos de atitudes proposicionais (crenps, dese- 
jos) olitêiii significado ein virtucie de certos padrões de explica<;ão em que 
esses conceitos entram todos ao rnesmo tempo, tle forma Iiolisra 2 )  t»do o 

conteúdo rel>resentaci«nal é conceptual e governacio por constrangimentos 
cle racionalidatle. Mas se acreclitarnios que tem que haver ~ i i i 1 u  conexão 
entre os dois níveis de triaiigulu~ão tereinos boas nzões para nâo aceitar 
simplesinente essas duas teses de Davidson. Se admitirmos qiie do ponto 
de vista do desenvolvinienio li2 urna passagem entre a primeira e a seg~inda 
triarigulaçâo. e se para a conipreender transferirriios para a primeira triangii- 
,. .? ai.10 algunlas características que Da~~itlson atrihiii apeiyas à seg~inda. riiucla- 

remos nào apen:is a forma de ver :i prirneira triatigiilação iras também a 



form:i c»ino vemos a seguncla, bem como o esratut« da pretensào n~ittgens- 
teiniana acerca da 'natureza social do pensamento' qiie a :iconipanlia: esta 
tein que ir iiiais fundo do que a linguagem natural. 

Na Últiina fase da sua obra. com as questões cia intersubjecti\~idacle e 
com a trianguia@«. Daviclson pretende obviar ao .esteriorisrno' das teorias 
da interprera@o. Kiáo vai no entanto suficientemente longe. Por mais que 
enfatize a intersubjectividaáe, o hcto é que continiia a derivar a 1." e 2." 
pessoas da 3." e que é em paste disso que dependem teses básicas ela sua 
teoria da mente, corno que todo « conteúdc representacional é conceptual; 
e a restriçâo severa dacjiiilo que entendemos por 'racionalidade'. I'arece 
além do mais estranlio, e injustificado, que (1s laços causais, presurnivei- 
inente perceptiv«s ela primeira trianguiasào qu:ise paresain desaparecer n:i 
segunda triangulacão quando entra em cena a pretensão ~7ittgensteini:ina 
(uina crítica cornum a Davidson é que na sua teoria da tnente a percepcâu 
'desaparece' - isto nâo é estranlicj: ele é um quineano). Os estudos da aten- 
cào conjiinra podem ajudar-nos a aprofundar a intuição que leva Ilavidson 
a introduzir a triangulaçào. Mas fazeni-iios também pensar - pelo menos de 
acorclo c0111 as interpretagões ricas - qiie existem estádios iiiterrnédios ile 
'estratégia intencional' em mentes ;interiores ao conceito tie crença. 

O probleiiia geral da teoria da mente - a passagem entre iini:i 17zi>zciless 
nntu7-e e as esplicaçòes mentais - é uiu r>rohiema acerca cle continuidade/ 
desc«ntinuidacie. O defeito da icleia ciavidsoniana de triangulaç5o é Fazer- 
-nos concehes esta passagem como um salto abriipto ligado à presença do 
conceito de crenp.  coiii as siias duas func6es nas nrente~.~lingiiísticas. níâo 
creio que exista esse salto abrupto. e um arguiiientc a favor desta tese to a 
existência de antecessores do c«nceito de crenca na estratégia intencional. 
Mostrá-lo foi o rneti principal pr«pósito aqui. 





VíI. Sz~bjectividade, 
intersubjectiuiclade e linguagem natural 

- a partir de Donald Davidson' 

Apenzscciiaturas Iinguísiicas pensam. 

D. Davidson. Ratioizai Aitimais 

"Enquanto eu ?dava com ela, eu nâo sabia o que se 
passava na sua cabeça." Aqiii náo se esrX a pensar em 
processos cerebrais, mas em processos de pensamento. A 

imagem é para sei levaùa a sério. Nós gostaríanios real- 
mente de olliar para dentro da cabeça dela. (...) E tio 
entasilo tudo 0 que queremos dizer é que (. . .) gosraikimos 
de saher » que esiá eia a pensar. 

A licão que  vou apiesentur podei-ia :iparecei- após a sequência de vinte 
e seis lis6es d e  Filosofia da Lingiiagem I que  tlescrevo n o  Relulório de dis- 
ciplina', ein continiiidade coin elas e como uma súinula e riin degrau inais 
elabomdo do q u e  teria sido feito até aí  n o  curso., E b  tesi1 por tema os pro- 
bleinas cia natureza da sul>jectividatie, da intersui>jkctividade e da  linguageiii 

natural. Toina C « J I ~  referência as posic6es do filósofo aiiiericano I>onald 
Davidson sobre as  ti%s questoes (Daviclson teria sido antes, durante o curso, 
breveinente apresentado). A lisão ietoiiia ainda vários aspectos do pensa- 

Este iexrci corresponde :i Li<%-Siniese &as minlias provas de Agrega@«, iraiizailas 
no I'orto ç~ii Dezembro dç 2007. Agiadeqo ao i'rof Joào Branquinlio os con>rnr:iiios que 
rntào lez ao texto. Apiovriro pira agradçcer iarnl>ém aos içsiantrs membros do júri das 
provas, o I'roS. Ant6iiio Marques, o I'r«f. Ju:in José Acrro. 0 I'iol. Joào Spágua. a I'r<iS. 
iMuria Jos6 Cantisia e o ProC Acili« Esianijiieiro pelos comentários e siigrslõrs aos traba- 
liios que enrào ipiesentei. 

' Este Ilriat6iio veio a ser p~iblicado sob a foirni ilc livro. uin nianiial inrrociiiióiio de 
Filosofia da Linguagem (MIGUEXS 2007. Filosofia da Liirgi,uge»l- unza i,rtt-odc,gioi. 



mento de dois dos autores Í~tlcrais no curso, Frege e Wittgeiistein (retoma-se 
também Quine. embora mais indirectamente, através da profunda influência 
que este tem em Davidson). 

A escolha do teliia "Suhiectividude, inte~s~,~hiectiuiducle e li~zgrragem 
~?uturcd" tem a ver com o seguinte: aquilo que se faz hoje em filosofia da 
ling~iagem pode estar - num mapeamento a traco grosso -mais ou menos 
próximo cle questóes lógicas e linguísticas. mais ou menos próximo de 
questões àa filosofia da mente. Aqui estar-se-á mais próximo da filosofia da 
mente. Não apenas pelo facto de a filosofia da mente ser a m i n h  principal 
área de investigação nias também (sobretudo. clado o contexto) devido ao 
estado acti~al da filosofia da linguagem corno disciplina. No  Relatório de 
disciplina citei uma observacião de Ernest Lepore e Darry Smith no rnuito 
recente Oxfoizl I<~~>~dbook oJ'Phi1osoph.y oJLa1zg1~61ge de acordo com a qual 
a lingiiagein natural está hoje. ao contrário do  que se passou nos inícios liis- 
tóricos da filosofia da linguagem contempoi-ânea. com Frege. Ilussell e o pri- 
meiro \Vittgenstein. no centro do  palco tla filosofia da linguage~n. Estando a 
linguagem r~atural no centro do palco. e relacionando-se as línguas naturais 
com mentes ile criaturas específicas, os liumanos, é natural. como Leliore e 
Srnitli observam, que muitas das questóes nlais interessantes da filosofia da 
linguagem. aliaregam na confluência com q~restões relativas i mente, e clire 
:ipr«xima$ões a ári-as empiricas como a psicologia e a 1inguístic:r se tornern 
comuns. Isso reflecte-se n:i forma corno pensei esta licio. 

Passo então a caracterizar os probleii~as. Num prirneiro motnento u pro- 
I>lenia da subjectividade pode ser Íorrnrilado assim. Eni geral cada um cle 
nós sabe o que pensa, sabe o que sente. sabe 0 que deseja. Mas coiiio. 
exacianiente, é isso possível? O que 6 e.s.se serpura si de IL>?~U wieiite (,se 
serpura ilziin da i i~i~zha ui~lu ~?zentc~/li C'owzo é q ~ ~ e  se ~ lú?  C:01?20 é que e11 
sei o que periso sinto, desejo? E por que r:izão pensamos que temos clue 
estar 'certos cluando nos atrihuíinos a 116s próprios uma crenp. uni tiesejo. 
uma intencâo? (por exemplo: Pe~zso que eslo~i aqui, 120 Porto, IZU FL1Jc em 
2007. u,fuzerprouus 6le61gi-eguçÜo, e penso que estou certa eiii pensar isto). 
Desde logo isto é hasiante assimétrico relativamente àcluilo que qualcliier 
ouii-a pessoa pode dizer quanto aos riieirs pensamentos e desejos. e quanto 
ao que eu p'>sso dizer acerca dos pensamentos e desejos de outra pessoa: 
nesses casos nâo temos propriamente impenetrahilidacle :ibsol~ita mas é 
prciso olhar para comportamento e expressão, e nâo existe :~irtorid:ide 
comparável à autoridatle de primeira pessoa. Existetii, decididamente, e 



Ser6 qire a ,,ii>ihn i>ieiite esta de>rrro da miilha cahe~ni 

i*o passam clesal~ercebidos a iiinguéni, quadros de auto-engano; podeinos 
ser a máxiiira autoridade sobre os nossos próprios pensamentos iilas não 
somos unânimes connosco próprios, nem tão transparentes assim De qual- 
quer forma pelo menos em parte, temos qualquer coisa como uma especial 
autoridade no autoconhecimento (note-se que com autoconliecimento nào 
nos referimos a qualquer tipo de conhecimento acerca do  ser específico que 
somos, por exemplo não contaríamos como aiitoconhecimento o conheci- 
mento neurobiológico do  nosso próprio cérebro). 

O que é então, como é possível, este saber 0 qiie pensamos se a resposta 
ao problema nZo está no interior físico de cada iim cie nós, se quando eu 
digo 'Estou a ver uma parede azul' (estando em frente a uina parede azul 
e a olliar para ela) isso é acerc:~ do que eu penso e percebo e eii tenho aí 
certeza e autoridade. e não se trata de olliar para dentro e lá ver alguma 
coisa, por exemplo a parede azul ela própria, uina imagem da parede azul; 
a frase 'estoii a ver uma parede azul' escrita em algiim tipo de iingi~agem 
ou um conjiinto de ideias a serem pensadas? l>avidson tem unia explicafio: 
ele trata a cluestão procurando explicar a autoridade cle primeira pesswa em 
termos de Iingiiagetn. A tese é muito simples e muitos diriam deflacionária: 
a autoridade tle priineira pessoa é um traço necessário da interp~.etação 
da fala nos liunianos. Sendo o tipo de criaturas que somos, i .  e., criaturas 
lingiiísticas, cr?aturas que sào criatiiras pensantes tanto quanto são criatliras 
linguísticas, nós não ternos acesso ~nais directo, mais profundo. àquilo que 
pensamos senão o facto de dizernios o que dizemos quando clize~n«s o 
qiie . . .. quesemos-dizer. A sriposicão tle que cjuando o falante fala ele sabe o 
que quer dizer corii as r>alavras que usa, a suposição de que quando man- 
tém uma frase como verclacleira ele conhece as siias próprias crenças. 2, 
assiiu, para I>avicIsoti 'unia suposi@o inevitável constitutiva da natureza íla 
interpretaçào' ( F i m  Pei*ion A~ttl~oljty') .  Noutras palavras. não haveria o~itra 
forma de as coisas se passarein: a ideia de i i i i l  ?@ante cie unx1 língua nattirai 
que estaria em geral e sistematic:rrnente enganado acerca clas siias crencas 
e aceiua do que as siias palavras sigiiific;iin qiianclo cliz o que quei--tlizer 
não faz sentido. Teiiios assim uiii:~ explicaçà~ (basrante rasa. enibora talvez 
interesçan~e~nente anti-cartesiana na ~nedicla em que  nenhum:^ intuifio ou 
evidênci;~ ou sul>st.incia peiisatlte vem a» caso). de facto mais uiwa análise 
rlo que uina explicação, para » fact« de ninguém estar melhor posicionado 
cI« que « pensador ele próprio para conhecer os seus pensaiiientos. Se este 
é »LI não iim bom l>osicionamento perante o problema da suhjectividacle 
(OU se sequer captura o problema da subjectividade). resta saher. Apresentei 
« primeiro prohletiia (e uma posição possível perante ele, a de I>avicis»n). 



O seglindo probleiiia, o probleiiia da iiitersubjectiviclade. pode ser for- 
{ 

mulaclo per~iintando 'Coino é que eu sei clire iiá outras iiientes aléiii da \ 
niinlia? Como se dá esse ser de ~inia outr;i inente pura :i mente própria? Será I 

qiie o facto de haver outras mentes e não apenas a minha iiieiite faz alguma 
cliferenp na forma como o pensaiiiento acerca do munclo se clá no tipo de 
seres que somos? Esta última formiilagâo nào é de todo inocerite. A resposta 
ele i>aviclson é positiva (sim. faz tliferenga). o que significa que ele pensa 
que a intersiil>jectivicPatle (no sentido específico de mentes para as quais 
existem outias inentes) e a objectividade (clefinicki como pensamento acerca 
tle um munclo indepenclente dos pensamentos que sobre ele possain ser 
ridos. por contraste com vislumbres que se sucederiam no pensador; ineras 
perturbagões cio fluxo da consciência) são tracos indissociaveis. A ligagáo 
passa natuiiilmente pela Iingiragem: para lhvidson se somos capazes de 
pensarilento objectivo é ern grancle niedich porque soinos criaturas ling~iís- 
ticas. Ora a lingiiageni é uiu feiiómeno de intersubjectividade. tla intei.acção 
das mentes huinanas umas corri as oiitras. Mais especificaiiiente. se111 lin- 
gwageiii não poderiam estar presentes ein nenliutnii mente aqiielas que para 
llaviclson sâo concliç6es necessári:is elo pensaiiiento objectivo: os conceitos 
de crensa e ele verdade e a distin~ão entre crenfas vercladeiras e crengas 
fals:is. Convéiii recordar poi-taiito que para hvidson ter crenps i,âo é ape- 
nas, 1sar:i uiilii csiutiri-a. discriminar aspectos do  inundo e coiiiportar-se ein 
funqão clessas discriiiiinações: para ter creiiças é iiecessário que uma mente 
j)osswa o c<>nceit» de crenga. E jxra mentes inclividliais sereiii capazes de 
peiisíiiiieiito ol~jectivo acerca da forma coiiio as coisas são no muiicio ekis 
deveiii não apenas poss~iir o conceito ele crenca coiiio ter a capacitlade de 
apreci:ir a disiinqão eiitre crenras verdadeiras e ci-enps falsas, senclo para 
isso essenci;il o coniieciiiiento de cjue liá orrir;is iiieiites. l je  que naiirrezi é 
esse conliecimento? A resposta específica e poléniica de Daviclson é q i ~ e e l e  

~.. 
consiste ciii crencas acerca de crenyas. Ora. c renç:~  acerca de crenps esis- 
teiii. pelas r;iz6es cjue ai~ontei. apenas em iiientes linguísticas e t' a esras que 
Ikividson reconciu7. a cjuestào da iiiiers~ibjectivid;icle; de um oiiiro ingiilo. 
ii>c:indo :i rekicão iiiente-rnente, pocleinos dizer ciue ele irat;i a rnutualiclacle 
collio iriiia qriest2o erninenteineiite liiiguística. 

As posições cle bvidsoii  acerca de intersul>jectividacie são o expoente 
de um princípio fundamental cia sua filosofia a que podeinos cl~amar :i 
'Indispensabiliclade tia linguageiii ao pensamento': a lingiiageii? é uina 
condicào necessária para a existência de pensamento; 56 há penszidores, 
i><>' conlsaste coin meros agentes cognitivos, e111 situa@» ele coii~iiiiica~ão 
linguístifa ( a c t ~ ~ ~ l ?  potencial' - é ~ 1 x 1  quest50). Elas são ainda « contexto 
ele ;ilgiirna de teses rnais embleiiláticas da filoofia de I>avids«n e que 
1)ar"niiitos críticos são clar:iniente conti-a-intuitivas: una ,  mais eleinen- 



tar, que já referi, e que est5 na base das outras, de acorclo com a clual si5 
criaturas que possuem o conceito de crenfa têm crensas, e depois, aintia, 
que apenas criaturas ling~iísticas pensam, apenas criaturas ling~iísticas são 
racionais 

A questão cia intersuhjectivitiade na sua reiação coin o pensatilento 
objectivo tornou-se mais central 110s íiltinios escritos de 1)aviclson (particu- 
larmente nos terceiro e quinto voluines dos seus artigos reunidos') clevi<lo 
:i necessiciatle que Davidson sentiu de articular a oposifio ao einpirisrno 
qiiineano. particiilarnieiite ao coiiceito cluineano de experiência conio esti- 
iii<ia6.jo clas superfícies sensoriais de criaturas (.estímulos próximos'). Uni 
conceito essencial para nsa face ~. a Qriine .... foi o conceito de 
triang~ilaçâo: a comunic ,' . ; que interessa para pensar no pen- 

~ 

sanieiito coirio intersubjecti\~o, & precisaiiiente uma forma de triangulqâo. 
Uaviclson diiá que a emergsncia do pensainento objectivo tein com» con- 
d i ~ õ e s  necessárias duas triangulacoes: 1)  Uma pri~neira triangulação (pre- 
-linguística e pre-conceptual) cliie acontece quantlo duas criaturas corre- 
lacionam as respectivas reacsões aos fenómenos exteriores: nesta posigo 
esperam o fenóiiieno exterior quantio percebem :i reacção da out1.a: é o 
facto de a expectativa poder Falliar que introduz a possibilidade de erro 
na rel)resen(aqão cie algurna coisa. Esva primeira triangulaçio é necessjri:~ 
iiias não suficiente para :i existrncia cie pensamento objectivo: a situacão 
descrita é possível entre ageiites que não tlíspõein do  conceito de crença. e 
que $10 incapazes de iiiipiitar crenps a outros agentes (1):ividson dá vários 
exeinplos de comportaineiito :inimal). H22 depois uma 2 )  seguntia triangiiia- 
C"). clue envolve mentes linguísticas domdas do conceito de creiica. e que 
garante. ela sim. a possiliiliciade de pensamento objectivo. A imageiii da 
rriangula$i:i« é 11111:~ das fornias cle I>ar,iilr>n evocal- a cluestão d:i intersub- 
jectividade contra Quine. A oiitra é reckimar-se de Mittgcnstein: ele ciiaiiia 
X segiiiida tese cle acordo c«m a qual :i linguagem e o pens:imento lê111 
~i rác ter  social a sua 'pretensão \i.ittgensteiiiiana'."' 

Passo ao terceiro proi?leni:i. a natureza ila liiigiiagem natural. Línguas 
naturais. como se sabe. sâo as 1íngu:is qiie Paiaiiios: poririguês. chinês, inglrs. 
espanliol. por ci>nti.aste coiii linguagens Soi-iiiais; como sistemas lógicos. 6 
de Iíngiias natiirais que se trata quando se fala da iiwiispensabilidade da 
Iinguagerii cio peiisaii?ent«. Por essa razâo cluestões tais como o que é Lliizn 
Iíizgita tzutul.ul? O qilc é conhccer i!?iiu Iíizgua II~ILLIZLI? Q~~c!,fui.iliu lei72 ~iiiza 
teoriii tia liizg~~agcii~ iial~~?al? torn:i!ii-se filos«ficamente incontorniveis e o 
progrania tle ih\~iclsoii tem resliosras esl>ecíficas a dar-lhes. Estas passaiii 



por uma teoria verocondicional cio significacio, pela interpretação radical e 
rambém pela especificagâ« da pretensâo wittgensteiniana do carácter social 
da linguagem e do pensamento, uma vez explicacki a convicgão iliere's 170 

S I L C ~  thi~zg ui a la?zgrruge. As icleias nucleares de Davidson acerca destes três 
componentes podem ser encontradas em escritos coino T;.nth andMeaning 
(1967) e no aitigo que prececle este' ilieop-ies ofilfeani;zg and Learnable 
Langzrages, em Radical I?ztetpretution (1973), Tne Social Aspect oflangzlage 
(1994) bem como em A ~Vice De~a?z,gernent ofEpi1aph.s (1986). 

A questão ,Qual é a natureza tia linguagem natural? é o ponto de partida 
para compreencler o (atnbicioso) projecto filosófico cie Davidson (ambicioso 
porque visa compreender iiuda tiieiios do  que a natureza do pensamento, 
dalinguagein e da acção na relaçio destes com o inundo). Daviclson pres- 

. . .. 
tou tanta atzngào às línguas nat~i~ais  que é natural hoje qiie uma ab»rdagem 
da ytnântica das línguas naturais comece com a aceitagâo ou a recusa da . .~ . .. ... .. . . 
t?-~~th-condilionil approach davi;lsoniana. Mas porquê o projecto de uina 
semântica da linguagem natiiral e que projecto é esse? Olhemos para a 
questão historicamente, especificamente para a Filosofia da linguagem nt) 
final dos anos 60. Conio se posiciona Davidson nesse quadro? Impaciente 
com o sein sentido das teorias do  seritido disponíveis, com a ideia de ir atris 
do  mear7ing of'mearzitzg por análise concepiiial, ou atrás de entidades qiie 
seriam meanings (c<(cio proposições), Davidson i.esolve antes pergiintar o 
que 6p~ecisopul.a conhecer zlrna lingz~a nalzirzrl. A própria forina de per- 
guntar t. revelad«ra, e penso que é importante notar aqui que está lá, logo 
na abertura de ?ir~th andlVfeani?zg, iiina vénia ao que Chomsky fazia ein 
linguística pela sintaxe: ("Ir is concecled hy most philosophers of ianguage 
and recently by some linguists, tliat a satisfaciory theoiy »f meaniiig rnust 
give ali account of Iion, the meanings of sentences depend upon the mean- 
ings of words. Unless sucli an account corilcl I?e supplied for a paniciilar 
laiiguage, tliere woulci he no expluining t11e fi~ct that we can learn tlie lan- 
griage: no expiaiiiing of the fact tliat on mastering a finite vocabulary and a 
finitely stated ser «C izilrs we are prepared to produce and to ut~derstaiid any 
of a potential infinitucle of  sentences". diz »avidsoni). A referí-ncia tein a ver 
coin a aprendibiliciacie de uma língua natural por urna criatura finita e com 
a potência de iiina teoria da linguagem para gerar infinitas coisas de língua- 
geri1 - estes dois aspectos são ni~iito iiiiportantes para Ihvidson na resposta 
à cluestão. A proposta passará por retoiuar ideias de A. Tarslii acerca cio con- 
ceito de \~erda<ie em ling~iageiis fcjrtrais. O prograiixl toma fortiia em artigos 
coino Trriih nrzd~Vfeaning (19671, onde Davidson se pergunta o cIue é que 
constitiiiria um:i teoria semintica s:itisfatória avanpndo a sua conhecida 



proposta: rima teoria terá feito o seti trabalho se nos der para cada frase f da 
lingiiagein em estudo uma frase correspc~ndente que de alg~ima forma nos 
de o significad~ de f. Isso assumirá a seguinte forma: tal teoria deve conter a 
definição - n~aterialmente adequada - de verdade em L e implicar toùas as 
frases-V (paru as frases estrtitiiralmente descritas dessa linguagem). 

Frases-V são frases com a forma '-F é verdadeira em L se e só se X .  I. e.l 
são hicondicionais e frases de urna tiietalinguagem, senclo que à direita ela 
hicondicional aisarecem as c»iidiçôes de verdade &a frase (X), e à escliierda 
a frase ncxneada (F), predicada como verdadeira (,é verdadeira eiii L'). Por 
exemplo: 'Está a cliover' é verdadeira ein L se e só se está a chover. 

Davidson considera que se f«r possível especificar as c»ndiç<ies ele ver- 
dade de frases proferidas por falantes eiii situa~òes concretas de comunica- 
ção isso poderá ser considerado coiiio uma especificação do  significado das 
frases. É precisamente isso que se fiz com as frases-\'. A teoria do signifi- 
cado proposta. uiiia teoria i~erocondicional. é uina teoria no sentido próprio 
cle teoria (i. e., permite prever e explicar, não se trata apenas de analisar 
'o significado de significado'), e no sentido em cjue permite dar conta da 
composicionalidacle e do  Facto ele as línguas natiirais serem aprendíveis por 
criuti~ras finitas. Não se traia nem de Fazer uma análise do  ?neuni?zg ofizeu??. 
ing nem cle evocar enticlacles octilrus c«mo proposiç6es. 

Muitas coisas são. coiiio se sabe. critidveis aqui. clesde a forma ele tomar 
« conceito de verdade (iim crítico indignado perguntaria coino é p»ssível 
falar assini de verclicle (desta foima 21-situacional e a-contextual) dep»js 
de Austin, depois de Wittgenstein?!), ate ao liso da problemática no@o de 
c»ndiçôes de verdade. Ile qualquer foriiia o projecto tinha raias de origi- 
nalidade e fbi I-evolucionário. 1'01- que razj« teve o projecto daviclsoniano 
tanto iiiipacto e tanta aceitaçào? Talvez porque um poiito iiietodológico 
que l?odeinos p6r cle uiira fc~niia iviitgeiistrininna - Irá algo de  errado com 
Lima concepso  siiiiplista de análise. não C propriamente possível realinente 
hzer anilise ao nível at6iiiico. anlilise iie c«n~$itos -estava a ser percebido 
e aceite, e o tipo de abordagem (estrutural e de composicioiialidade) que 
I>avidson propiinha. cleisando essas questões de lado. vinl~a a calhar. 

Qual ,e 9 papel da interprera<;;i« radical acj~ii? Simplificanclo a liistória, 
a forma como Davids»n vem a ver as coisas, depois de autocríticas, e a 
segiiiiite: uma teoria s;itisfatória do sigiiificado, a cujos princípios acabei de 
aludir, deve ser vista como uma teoria eiiipírica, Lima teoria a testar. A teorki 
produz pares de frases estriitriralinente descritas e de condiçôes de verdade: o 
i l a i > $ l - ~ ~ ~ n ~ p r e t a @ o  í- testar a teoria. A ideia de intel.preta@o aparece já em 
T?-ulh ai?d ~Wecfning, iiias.de forliia mais específica as relaç<ies entre as pro- 
p»stas de T?%ftI2 cai?cl ~i.fec~nii?g e « projecto da interpretaqâo radical são ]>ela 
primeira vez directamente descritas em Rcfdicnl ~nteipietulio?z. Esie projecto 



da interpretaçào radical crescerá nas décadas seguintes e é ele que constitui 
o et~iluadrainento das teses epistemológicas e inetafísicas mais conliecidas de 
Davidson (tais coino a necessidade de caridade na iilterpretação; a indetermi- 
ilação da interpretação, a impossibilidade de esquemas concept~iais radical- 
mente diferentes. a impossibiliclade de erro mnci~o, etc.) e tambéin das teses 
sobre subjectividade, intersubjectividade e pensamento aqui ein causa. 

A pretensào de Davidson, qiie torna 0 assunto da interpretarão radical 
muito mais do  que uma curiosidade antrol>ológica (o linguisra na selva pro- 
curando compreencier sem intérprete, a partir do  zero. a língua falada pelo 
nativo). é que todo o entendimerzto %c4 fala de a l f i~~ém reqzler inteipp-etação 
mdical. Einbora a interpretai.50 radical seja urna sucessora du traduc5o radi- 
cal cliiineana e o esboco geral da sittiacão prática semelhante, Davidson n2o 
é Quine (mesmo se o próprio Quine às vezes tinha dúvidas - recordo E. 
Lepore, em Lisboa; rela~anclo-nos um comenrário de Quine para Davidson: 
'So. Donald, when are y o ~ i  going to say soinething I Iiaven't said yet?). Basta 
recordar que Quine é uin assuiniclo empirist:~ e Davidson acaba por renegar 
o empirismo, e que Quine é um niilisra do significado enqLiani« todo o pro- 
jecto filosófico de Daviclson parte de uina teoria do  significado. 

.Como é que 0 prt~hleiiia da interpretaçào radical se põe em terinos prá- 
ticos? Temos uin falante, reinos um intérprete, ternos evidência. Queremos, 
kncluaiiio intérpretes, partir da eviclência para a interpretago das elocuç6es 
do  falante. É essencial saber exactamente que evidência pode ser usada: 
teinos à nossa \,olra enunciasões, coisas de linguagem que são coisas com 
sentido, possivelmeilte vereladeiras oii falsas. e que correspondein a vidas 
nleniais supostamente p»v»aclas de crenças. clesejos e intenções. Não temos 
acesso directo nein às crenças (as vidas inenrais) nein aos significados. 
Aquilo que o intérprete procura fizer perante eloclicões 5 confii-mar ou 
infirmar (hipóieses). 'justificar Lima te»ria da vertlade interpretativ:~ coin lhase 
unicamente no supost» clr que (i) 0 fa1:inte é um agente iacic~nal. fii) há 
inf»nnagão coinpleta acerca cias interacçoes clesse agente com o ainbiente. 
Se conhecermos uma teoria &a verdade para a lioguagern do Falante e se 
sabemos rambém que ela foi confirmada einl>iricamente, do  ponto de vista 
do intérprete radical. enrão sabemos alguma coisa que nos perinite interpre- 
iar faiante. E era isso que procur' avamos. 

Cm prol'lema grave en\rol\re tudo isto. Em A~iiceDeiange~ne~it qf'Lij>itap/?s 
(1986) Uavidsori afitmou provocatoriainente ,There's no sucli tliing as a lan- 
gwage'. e pessoas coino por exeinplo Ian Hacking e Ivlichael l>ummett%iraiii 
aqui algo de paradoxal. uiiia espécie de 'impossibilitagáo a partir de dentro' 
do seu próprio progratna filosófico (diz ia11 Wacking: "T?.~lth-in-L is ai ibe 

" Cf. as respectivas contiibui~õrs e m  LEPOIIE rú. 1986. 



Será qire n iniiiha nieiiie e.siá de>il>u cin iniiihn cabeia? 

heae  ofDuui&oso?73philosoph~~- cuhat is l@tJt flhere's no such thing us a Ia%- 
g~~age??. Como é que alguéin pode sustentar ao tnesmo tempo que 'll3ei.e's 
1 2 0  such thilzg as a la~zgzluge'e que ,Só crzat~~rcis l~so?zguística.spensurn'e fazer 
de uma seinântica &i língua natuial o núcleo do seti projecto filosófico? 

Antes de mais, a afirina@o nâo ê assim râo bizarra: pessoas t2o iinpor- 
rantes no pensamento contetnporâneo sobre a linguagem como Davidson e 
Chomsl<y (comeniando Davidson) aparentemente coincidem nessa afiriria$2âo 
espantosa, querendo com isso apenas dizer cliie não há aí línguas enquanto 
entidades platónicas abstractas, (o Português. o Inglês, o Chinês) subsistindo 
para serem aprendidas pelos falantes e subsistindo para além das práticas 
destes. Aquilo que existe 6 0  apenas pessoas, cérebros, comporratnentos lin- 
guísticos de pessoas, acotiteciinentos liistóricos de enunciaç'âo, coisas diras 
e inundo e nada que subsisia por si para além de falantes, eniinciações e 
contextos. Mas de que se fala enfio cpando se faia da natureza social de urna 
língua natural, se não de 'socialidade abstracta'? Para Uavidson é aqui cjue o 
segiindo e o terceiro temas desta lição se ligatii: « ser social da linguagem 
natural teti? precisatnente a ver coin segunda pessoa. com intersubjectiviciade. 
Esta é utna condicão essenckal pai2 susteiirar a linguagetn na existGncia. Mas 
como é que falante e intérprete podein 'encontrar-se' tia con~~tnicaçâo se náo 
existe uni comum sockil qiie seria uina língua? Alguiis exemplos permitem- 
-nos cotiipreender a essência da resposta ele l>avidson: no exemplo inicial 
de A NiceDerc~so?zgemeizl alguéin fala de uma sitcoi?~ de rádio (Goodtnan Ace) 
e diz: "Rather tlian talce for granite tliat Ace rall<s straight, a listener inust be 
o11 guard for an occasionai entre nous 2nd me ... or a long face no see., in 
a rustahout way, lie n-i11 matioeuvre iintii he selrcts the ideal plirase for tlie 
situation, hitting tlie nail right on tlie thurnb.". Outro exemplo célebre é o de 
uma pessoa dizeiiclo uma coisa clue n6s lrhercehemos querer dizer outra coisa: 
Mrs. Malaprop diz a liice deraiigemeiit of epit:iplis' querenclo dizer .;i nice 
arr;ingetnent of epitliets', nós cotiipreendeinos perfeitamente o que ela quis 
dizer tnesmo sabetiilo clue ela não i) disse. O propósito de Uavidson com os 
exetiiplosúe ~tnalar>rol>isiiios; se me é pertiiitído o neologis~no, uina vez que 
penso que a palavra tIão existe (em I'ortugiiês. se é que tal coisa existe.. .); 
e outras,/keries vdrhais é suhliniiar ijiie nào temos (i. e., falantes das línguas 
naturais nâo têm, no caso falantes do iiiglEs não teriatn) particuiar dificuldade 
em compreender 1ingu:igetii assiiii utilizada: usos semelhantes ocorrem cons- 
iantemente, etnhora os fil<ís«fos teiihaiii tendência para desviar 0 olliar. Oi-a. 
se nós entendemos. com« de iàctc) entendemos, usos tais cie linguagem, n 

- lirii i-io>,zo>rs ir, thr Siii,,i>> qf latigiiirgc niid 11fiiid (2002). Cliünisl~y comenta 
e aprova, numa deteiii~inaiia interpri-iacão (língua = cois:i soci:il pariii1i:ida cüi~iuiiij, ;i 

iiirii de Bividson. 



possibilidade de comuiiicação não pode ser enteiidida em termos de regras 
e convenções partilhadas. Para pensarmos na natureza da ccjinunicação e da 
conipetêticia dos falantes nâo precisamos de Iíiiguas concebidas coiiio a) um 
v«cabulário e i1111 conjunto de regras determinadas por convenç6es numa 
comunidade linguística, b) dominadas pelos ineinbros da comuniilade. c) 
clomínio esse que seria necessário e suficiente para interpretar os falantes para 
serinos bem siicedidos a comunicar. liiteipreraç%> lxm sucedida numa situacâo 
de coinunicacâo mio depende da existência de Iíiiguas definidas peias condi- 
ções a-c. Nem secluer o conliecimento que um Falante traz {>ara a situação de 
coinunicacào é esrrirainente necessjrio: c«niunicaçâo bem sucedida requer 
apenas que as 'teorias de passagem' elo intérprete e cio falante coincidain. A 
questâo é exploraàa por Ihvidsoii coin o espaço entre,fi~st meui?i~zg Cwhat 
a speaker intends his w-ords to lbe understood like'. que é 'first i11 order of 
interpretation') e conuentionul ineuiziizg, e a diferen~a entre pio,. t17eor3, e 
pmsing theogi. Wa pr&tica. para Uavidson; duas pessoas que, como nós d i x -  
mos. 'fala111 a mesma língua' iiâo partilliain todas as palavras - nas suas trocas 
verbais liá coiisrantemente mlapropismos.Jaiixpns e elas não têm que ialar 
ele forma socialinenle aceite. Apesar de tudo isso elas poclein compreender- 
-se: conio dizein Lepoi-e e Kirk. "One can spe:ik :i langliage withoiit spealting 
a i6fngu~ge"~. A coiicepyào da natureza das línguas iiatrirais especificada pelas 
condi$ões a-c 6 por isso o vertl;ideiro alvo da afirinaçio espantosa, não Iín- 
guas como o basco ou o cai:ilâo ou o poaugliês. 

Estio colocados os três pr«blemas e esbo~adas as posições de Daviclson 
perante eles. Agora, por que i. cliie eii, que não cvncorclo toralnieiite coin 
I>a\~iclson (nem nas suas teses :icerca de sui>jectii~idatle, nem nas suas teses 
acerai de intersiil~jectivicl;~cle. nem nas suas teses acerca de linguagem natii- 
ral). escollii partir ele lktvidson nesta licio? Aiites tle mais porque os três pro- 
bleiiias me parecein bons prohleinas, depois pol.que penso qiie para tratar os 
dois prol>lemas que de facto iiie interessam - subjectiuidacle e intersuhjectivi- 
dacle - é realiiiente uiiia boa icleia pensar ao inesnio tempo na Iingtiageiii. 

Para capturar a especificicL~de da ahorilageiii de Daviclsvn (e; para dizer 
ele iiina forma directa. 0 efeito qiie a filosofia da lingiiagein pode e deve 
ter sobre a filosofia da iiiente) 6 iinportante ter consciência &as abordagens 



;~lternativas. O que seria ent5o pensar nas qliesrões da siibjectividade e 
intersubjectividacle de forma totalmente independente da questão da natu- 
reza da linguagem? Poderíamos por exemplo tratar a qiiestâo cla subjectivi- 
dade identificando esta com os quuliu inekáveis da experiência. como fazem 
muitos filósofos da mente. Poderiatnos identificar intersub~ectividade com 
lima noção mais ou menos abstracta de socialidade, sei11 pensar sequer em 
relaci«nar esta condiflo com o mundo físico o u  cotn cérebros. Poderíamos 
ainda tratar qiialquer Lima das n o ~ õ e s  directamente em termos de niodelos 
tla mente/cérebro tentlo como referência a ciência cognitiva, avançancl» 
hipóteses acerca da fornu como tais fenómenos são possíveis em terrnos de 
arquitectura tle agentes cognitivos (referências são por exemplo os modelos 
de I'eter Carruthers, ern i%eA?-chitect~~re o f b i i ~ z d ;  de S .  Stich & S. Nichols'", 
em rl.lzncl~eadi~zg e de A. Goldinan. em Szin~~lutiizg ~biincls"). Obteríamos 
assim aigo como o que descrevo em segiiida. 

Qiianro ao ser de uma merite para si própria, porque as mentes liumanas 
sâo. nu sequência evolutiva das mentes animais. um tipo de arqiiitectura 
percepçãocren$a-clesejc>-inten$â(>-ac, o problema da subjectividade torna-se 
o problema da introspecgão, e a intrcjspecção pode ser compreendida no 
seio de tal arquitectura çoiii» uma qiiesrão de acesso; zicesso coinputacio- 
na1 subpessoal entre 'mótlulos' ou componentes de uina mente particular. 
Segundo o rnodelo de 1'. Carrutliers, tratar-se-ia. na introspecçào. de acesso 
(10 componente inato mi?7d~eacling da arquitectura aos sisternas perceptivos 
pr6prios. Isto perinite-nos explicar aigo corno "Penso que estou a ver uii~a 
parede azul" evocand« no cluadro de tal arcjuitectura uma coriexão directa 
entre os sisiemas perceptivos e o nródulo nii??cI?eudi~zg. Poiler-se-ia depois 
colocar a questão de saber se existe ou não existe esse tipo de acesso do 
»>ód~~l»  iziildreudi~zg i:ao componente ger;iclor de juízos e ao componenie 
gei-atlor de desejos, para consiiler:ir casos como aqueles em que eu digo 
de miin própri» "Penso que W:igner riiorreu feliz" (aproveito para usar iim 
exemplo de Uaviclson). ou "Quero in~iito ir ia Cllina". »ev» dizer que para 
P. Carruiher-s a arcluitectura da nassa mente 6 tal que tenios de facto acesso 
intn>spectivo directo. assiiii explicivel. a estados perce1r>tivos. imagens e 
eirioções. mas nào temos acesso introspectivo directo às nossas própria 
cr.enras e desejos - qilnnto a estes o nosso auto-acesso é interpretativo. De 
qt~:ilqiier forma, a estrategia explicativa básica é clara. 

Q~i:inio à intemiil~jectivid;~cI~~ descobrrtas relativas aos charnados neu- 
rónios espelho e consequ2ncias 'direckis' desra ideia na teoria da leitiira 



ele mentes (um lugar clássico para priineiras explora$ões 6 o artigo de V. 
Gallese Sr A. Golclman 1998. liii>-r.or neni,ons a~zd tlge sim~flaiio~7 theo;)i oJ' 
nzindi-eading"). parecem confiriilar de forma sui~preendenteineiire especí- 
fica o dito de D. Hiiiiie no Trutado clu Aratl!rera H~~ma??a.  que lhe permitiu 
laripr-se nuiiia esplora$ão da natureza cias paixões e da moralidade. de 
:icordo com o qual "As mentes clos Iioinens sào espelho uinas das outras". 
Estj em ctirso muito trabalho acerca da natureza. Iocaliza~ão cortical e ori- 
gem evolutiva dessa faculdade de .replicar em si próprio a acrào ohseivada 
de outreni' de clue os nossos cérebros pareceni servir-se para fazer sen- 
tido ele coisas no mundo como mentais e intencionais. Uin ponto cornum 
mínimo parece ser que as descobertas neurocientíficas vieram dar razão aos 
iiiodelos sim~!la/io;z theo>y de mindreadirig que alguiis psicólogos e fiióso- 
fos defendiam nos anos 80 por oposição aos (mais intelectualistas) iiiodelos 
theor)) theoiy (para citar alguns nomes conhecidos: Alvin Goldnian ueaz(s 
Alison Gopnik). O interesse pela leitura ele mentes (rnindi-euditzg) é inclu- 
sivainente respondvel pela populariclade i.ecente do teiria da introspeccão. 
liá inuito caído eni desgraga. De novo, discutem-se ~iiodelos e dados. mas a 
estratégia exlilicativa parece também clar:i. 

Dei estes exeniplos de aborclagens alternativas i>orque na ideia de conju- 
gaqâo clos três temas nesra licão est6 !irna ohseivação niet«dológica irias que 
penso ter peso teórico: trataiiientos seinell~antes ilas questões CIO serparu si 
de ~ ~ i n u  meizle e do sei. de &urna outw nzenteparu a nzeoteprópria. embora 
legítimos, deixarão sempre alguii~a coisa enr falta. O que esta eni falra tem 
precisamente a ver com a liilgriageiii e a importância desta no tipo de nien- 
ies que são as nossas mentes. Coiii esta obseivagão nào pi-eienclo desbiolo- 
gizar o11 iiiiaterializar :i inente, neiil negar a relevincia da ciência cognitiva 
para osproblenias tla subjectividade e rla intersubjectividacle. apenas dizer 
clue não 6 por aí que respoiiclei-e~i~os aos problenias específicos relativos à 
natureza do  pensamento clue estas envolveni. Koritras palavras e ret«nianclo 
a cita(5o de Wittgenstein em epigmfe: será realinente que o que eu cjuero 
quaiidij quero saber o que é que ele pensa t. olhar para dentro do  cérebro 
dele? Peiiso que a resposta é (ou deve ser) 'não'. E os niodelos que referi 
são ainda m«del«s nesse sentido, modelos do 'interior da caheca'. embora 
1150 «iiiein tanto para o nível neuroiial como para o nível &i arcluitectura 
funcional, possivelinente modular. dos cérebros. 

Ao dizer isto estou ol->\.iaii~eiite a ass~imir uima diferenp entre pensa- 
mento e cognição. por isso vou ter que propor definicões e critérios niíni- 
nios. A que estou a clianiar afiiial Iirohle~iias esl>ecíficos relativos à natureza 
do  pensalilento ligados Zis questões da intersiihjectividade e objectividade? 



S e i  que a >?ii>ib<i ~>ie>i(e esri C ~ ~ I T I I O  cio ~iziiibn c a h e p ?  

Vatiios imaginar iima situação etn que existe uma pessoa I, com o seu 
cérebro. e a ocorrência ele uma frase, 'A relva 6 verde' num tnunclo no cliial 
a relva é verde e utiia pessoa 2, com o seu cérebro, e a ocorrêncki da fiase 
.A relva é verde'. num inundo no qual a relva é vei-snellia. 

A relva é verde A relva é verde 

Esquemticaniente falando. e antes tle mais, haver pensamento, ou mais 
concrerasiiente, para i t t i i  pensador ter pensanietitos (como 'A relva é verde'). 
significa ser capaz de represenrar que as coisas são d; utna determinada 
fcjrnia, e que isso que está a ser pensadc pode ser verdadeiro ou falso. 
ciependendo da forrna coiii» » rnundo é. I'ensameritos relacionam-se c o n ~  
0 mundo, quase dii-ia que inai.7 do que com o cií,eb?>n. Para falamios niiis 
especificatnente da forsiia cotiio as coisas <to no mundo pocieretn»s ter a 
vir que falar de Factos. estados de coisas. categorias. situafòes, e enirar em 
cluestòes de metafísica e ontologia. nxls o que tne interessa aqui é elite o 
pocler ser venladeiro e falso de algittiia forma de represesitar a foriiia coiiio 
as coisas são no tiriindo tem já :i ver c»rn intersubjectividade. 2 isso que 
Davidson pensa. é isso que procura exl>lorar nos seus últirnos textos cie 
critica ao etnpirismo de Quine e di-lo de várias maneiras. 

Diz por exemplo: "Se corisi<lei-armos uma criatura por si própria, as suas 
t.espostas; por mais cotiiplexas que sejaii?, nâo podem mostrar-nos a ciiie é que 
ela está a reagir, ou sobre » que é ijiie est5 pensar. A posse ele um pensn- 
mento é iiecessariarnente individiial, mas nào o conteúdo deste (njiee l'aiAie/ies 
of rcno~ledg2'~). Diz também: "Aqiiilo que duas pessoas partilhain ni« é o 
dispai-o ele ne~irónios, numericaiiiente diferente em cada unia, nem os fot6es 
que chegam à retina - a coisa mais i>r6xirna que elas partiliiam é o objecto 
despoletando ambos a reagir de uma forri?a que 0 outro nota". 011 finalmenie: 
"sem o partilliíir de reaccòes a estítnulos c»muns o pensatnento e a linguagem 
não ~>oderiam ter conteúdo especifico" (i731.ee itl'nrielies ofl<nowle~lge'-'). 



Intersubjectividacie e mundo (mais do  que o interior de corpos liuma- 
nos individuais) sao claramente importantes para a existência cle pensamen- 
tos. Falar de intersubjectividacle é uina forma de capturar a pastilhabilidatle 
reqiiericka para haver pensamentos em criaturas. Quanto ao mundo, este não 
tem qiie ser a circunstância material imediata. o ambiente: pode por exeinplo 
ser o facto de estar aí para ser pensado o nâo Iiaver um maior níimero priiiio. 
Vou procumr formular isto o mais clarainente possível chamando ao ponto 
inetodológico central a esta Li@« o 'ponto de vista fregem»': Paru hauer 
per~.sumerztospoi. co~ztrmte com co~niçÜo a i~~ters~~bjecliui~lacle é esser?cial. 

Falo aqui de 'poiito de vista fregeano' tendo em mente a distinção que 
eu penso que é fundamental. feira por Frege nos priniórclios da filosofia da 
linguagem conteniporânea. entre representaçoes, ideias (hoje diríamos qua- 
lia - ocorrências subjectivistas privadas -. ele chamava-lhes I'orstelir~rzgen) 
e pensamentos (Ge~iankeni. Encontrainos a clistin$âo por exemplo em Uber 
Sinn ~ i n d  B ~ & L L ~ L L ? T ~  mas sobretudo em Der Geçlunke, u n ~  extraordinário 
texto para ser lido por um filósofo da mente, onde Frege diz coisas corno 
que pensamentos sâo algo sobre o qual se pode por a questâo da verclade - . 
e pelo qual conquistan~os iitn iiiirndo ao mesmo teinpc que 110s expo- 
mos ao erro. e que pensatnentos podem, :i« contrário tle Vorz-tell!~?!gerz, 
ser partilhados. Pensaniento supóe entâo (i) i.epresentar que as coisas sâo 
de determinada foriria no iiiundo. podentlo isso ser V ou F. e de resto para 
Frege tambein (ii) "c«nter algo qiie se estende para além cia particularidade 
do clue é o caso pelo qual aquilo que í- apresentado à mente cai sob algo 
cle geral"". E? isto que faz o contraste com a cogniçâo, que podemos defi- 
nir coi11» 'para uiii agente cognitivo ter o seii comportamento guiado pelo 
apercebimento do muntl« em torno'. Uma forma de etiqiietar as teses david- 
soniaiias sobre pensamento, linguagem e intersubjectividade é enrào dizer 
que Davitison p:iiiillia este ponto de vista fregeiiiio, Espero qiie seja agora 
claro que quando Davidson diz 'pensainento' ele iiá» pensa etir cogiiiçâo, 
obviaiiiente presente ern criaturas nâo liiig~iísticas. Talvez isso nos ajude a 
ver como menos afrontosas declara$ões tais coino "Neitller an iniant (me 
weelc oltl nos a snail is a rational creatiire" (R~~tionul  Animuls)".. 

Com o ponto de vista fregeano DavicIs»n traz i11m partic~ilar 'perspectiva 
correcriva' quer à nocâ» qiiineana de experiência quer a 1i;íbitos caiiesianos 
bem instalados ein fil»sofia cla nienie (para mim Ihvidson constituiu urna 
fonte de argrrnient«s contra uma filosofia da niente sem filosofia da lingua- 

" "'i'iie tlioiiglit always c«nr:lins sonreti~ing tliai ieaclirs ùryond rire pariiciiiai case ti>r 
wliicli it is r>resrntril to c«nscioiisnçss as falling unilcr somell~ing genemr (Frege, Ke>-iisalze 
ziirLogiia. Satz 4). Devo esta referência a C .  Txivis, que a tem sempre ':i mio'. 
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getn, ou que considera a linguagem corno apenas mais um problema cog- 
nitivo específico do  inental, como a tnemória, ou os conceitos, sendo assim 
essencial para uma crítica ao 'psicologisino e cientismo do cognitivismo', 
como diria Fernando Gil). 

blas se a intersubjectividade é um ponto comum a Frege e a Davidson. 
a linguagem i~atural tem para Davidson uma iiuportância filosófica que não 
tem para Frege. Essa é u m  razáo pela qual Davidson. apesar de turlo, se 
interessa mais por iiientes do  que Frege (Frege não fala usualniente de 
tnentes, fala ele 'a mente' - diz por exeinplo 'as leis da lógica sào leis para 
a mente' e ponto final). Davidson é apesar disso muito pouco receptivo a 
questões cognitivas: tia verdade ele pensa que estas sào irrelevantes para a 
questão da nutureza do pensamento. Quando Davidson afirma por exemplo 
que a psicologia cognitiva e do desenvolviinento é 'conceptualmente impos- 
sível' ele está a aludir à ausência de \rocahulário conceptual, relacionada 
cotn o holisnio da interpreta$ão: a atribuirão de atit~ides proposicionais a 
criat~iras \,erri toda ao mesmo tempo, cotn a linguagem, não temos por isso 
como Calar do  que esta antes. A tese é interessante, não vou discuti-la aqui. 
Quero notar apenas que abordagens cognitivas podem ser úteis par:i fazer 
diagnósticos qrianto ao que se está a fazer em filosofia: por exemplo a fortiia 
c«mo Ikividson concebe a mutualiclade nos escritos sobre intersul~jectivi- 
dade pode aprecei; à luz estudos psicológicos da atenrio conjunra que não 
inclinam a tal interpretarão intelectualista, cotno unia escolha e um sintoma 
de opções filosóficas básicas. N. Eilan aponta-as muito claraiiiente: só preci- 
samos. como llavidson precisa, de reflexão de segiinclo grau e do conceito 
ele creiiya e portanto tla presenya da linguagem para Falar de intersubjec- 
tividade, se estivermos a assumir à partida a opacidade das mentes umas 
às outras e a incoiitornabiliclade ela posttira explicativa para tratar a rekiç5o 
~iiente/tnuncl«'~. O1-a estas sáo opeoes, o p ~ õ e s  ligadas à heraiiya empirista 
cluineana. precisamente a liei-ati$a de que I>aviclson desejaria, consciente- 
tnente. :ifastar-se. sendo precisatnenie para,se afastar que trahallia nos setis 
últimos escritos as questões da intersiil>jectk~idade e da ol~jectividade. 

As posições de Daviclsoil acerca de subjectividade e intersiil>jectividade 
que identifiquei (i) a explicaráo da subjecti\~ickacle coiiio autoridade de pri- 
meira pessoa e tra$o necessário da interpreta@o iio tipo de criaturas lingtiís- 
ricas que somos, e ii) o reportar da inters~ibjectividade como condi@« para o 

'- CI Ensaio anterior (Co>>ceifo iie o.e>,~ri. i i i n i i g ~ t l n ~ ~  e nreii~ão coi>ji~iiin) 



pensaiiiento «hjectivo a crenyas acerca de crenças em criaturas linguísticas já 
na posse dos conceitos de crença e verdade sâ« compreensíveis apenas no 
seio do projecto filosófico geral de Uavidson. Este fez-se sempre em diálogo 
crítico com Quine, el  como vimos, recentes tentativas de afastaniento coticre- 
tizaram-se na cotisidera(-ão das questões da intersubjectividade. No entanto 
Davidson nã« chega nunca a desfazer-se da marcas profundas da heraiiça 
cjliineana. e isso é partic~ilarinente notório nos tratamentos da subjectividade 
e intersuhjectiviclacle, onde as opções poderiam ter sido totalmente outras. 

Olhemos de novo para a forma como Davidson coloca as cluestões. No 
caso &i subjectividade, o problema é trarado como um problema relativo à 
forma como os princípios da. teoria da Iiiiguagem nat~iral, particularmente os 
conceitos da interpretarão radical. se aplicam na relação do falante consigo 
próprio. Passo a uma recotistru~ào possível do  argumento (apoio-me em 
Lepore e I<irl<'": 

1. Uin falante pode declarar correctamente as c«ndi$ões de verdade das suas 
frases usando no lado direito cia hic»ndici»nal que usa para declarar as 
condicões de verdade a frase que nomeia no lado esqiierdo. Ex: Creio que 
Wagner morreu feliz é verdadeira SSE creio que Wagner iiiorreu feliz. 

2. Um intérprete de um faialite nâo pode estar certo cle que a descitarão na 
lingiiagern cio interprete produza uina declararâo correcta das condições 
de verciacle da elocucào clo falante. 

3. iJomnto, utn ktlaiite esrá em posi$ào de declarar correctamente as con- 
diç6es de verclaile das suas frases, enquanto que isso não acontece coin 
o intérprete 

4. I'ortanto. liá urna presunção de que o falante salx o qiie quer dizer com 
as suas próprias palavras. enq~ianio que não Irá tal presunção relativa- 
mente ao intérprete. 

Muis do que iim argumento o que reinos aqui é iiiua enunciagào cia forma 
como a interpretacâo raciical se reflecte nuiiya posicà« sobre a s~ibjectiviclacle. 
sencio :I ideia centi-al :I ideia segundo ;I cliial tudo o que resta da stibjectivi- 
dade qiiand» nos desfazemos do  mito dos objectos interiores i. assimetria e 
privacidade. Classifiquei no início da lisão esta posição como anti-cartesiana 
e dehcion&ri;i. e o segundo termo ilão é u i i~  elogio. O que é que se passa 
aclui? O problema é visto cotiio sendo relativo a iim tipo de c«nlieciment«, 
o auioconlieciinento. e como assiiinitido a forma de uiira questão acerca cla 
n~aneirri coino nos atrihuím«s pensainentos a nós próprios, por exeinplo "eu 
acrecliro que Wagner ni«rreu feliz". São as características e as condições tlo 



aiitoconhecirnento que sào explicaùas em terinos de linguagem, ap:ii-ecendo 
c»mo aiitoridade de prirneira pessoa. É no Facto de reiiieter a cjuestio da 
sul>jectividade a essa riiarca especial e a cluestões relativas a coiihecimento 
que consiste o aspecto detlacioiiáilo da aùordagein. Anti-cartesiano é o facto 
de esse particuiar tipo de conheciiliento. o autoconhecimento não ser, para 
Davidson, auto-siificiente. neiii priineiro: a subjectiviciacle como aiitoridade 
é apenas um efeito linguística quase lateral. não algo de f~~ndamenral e 
muit» rnenos suficiente para compreender a relaçáo pensaniento/iiiuncl« ou 
a natureza do  pensamento e do coiiheciiiieiito. Wá muitas coisas a dizer aqui. 
Antes de mais. isto perrnite-nos conipreencler a posic$Xo de Davidson perante 
o cepticisnio: :i siia tese gei:il é que é a (infu~idada iiias muito frecluente) 
ati-ibui~ão de iim privilégio episténiico i autc~ridade de primeira pessoa que 
subjaz a cepticismos de tipo cartesiano (i. e. .  concep$òes de que o sub- 

dmente jectivo é certo e tuclo o resto é incerto. que tucio poderia ser exacr 
como aparece ao  pensamento, sem cliie houvesse qualquer m~indo ou natii- 
reza). Vis6es 'subjecti\ristas' do mental do  género cartesiano oii hurnezino silo 
visões de acordo corii as clirais liá uma certa auto-suficiência no autoconhe- 
cimento e os cepticisiiios associados saem &i ilesítirria tentativa de redugão 
das outras varieckicles cle conheciiiiento ao subjectivo: ~ i i i l  erro de senticlo 
inverso e igiialmente injustificado silo a tentativas de redu<;à« ao 'ohjectivo'. 
como o fisicalisino reclutivo. Davidson aklst;i tal privilégio da priiiieira pesstn 
ao  defender clue não é secliier possível ialar de suhjectividacle a n5o ser j.i 
iic1 c~~radro tL:i inters~thjsctii~iclaile e ol>jectii~iclade. e clefencle que para terinos 
iima teoria daquilo que é. para n6s, pensarmos. a suihjectiviclade nâo é de 
modo algum suficiente: precisarno:; das tiês variedades de conliecimento. na 
sua conjugação e míitiia irred~rtihilid;icle. 

A intersirl~jectivici:rc1ee eiii paiticiilar. é fiindaiiicnt:rl n5o apenas para a exis- 
tência de pensainento objectivo m;is timbém para a esl?ecifica$â« cios conte- 
údos dos r>ens:imentos: é isso cliie esrá em causa no cliariiado argiririento da 
triangulaçào. I'asso a esboe-10 (de novo :i partir de Lepore & Ki~k'~):  

! 

podeiiios kizei- sentido da existéncia de um objecto detertiiin:ido de 
pensaiiienio :I sei- pensado p<>i. cima criatur;~ se a pocleinos ver como 
triangulanclo coiii oiitrt) falante c»!n qiiem esti ern corn~~nicacâo acerca 
de iim objecto coiiiiim de pensameiito 

(2) Nada pocie ter pensamentos a não ser que existaiii objectos cleteriiiina- 
dos dos seus pensamentos 

(3)  I'ortanto. nada é uiii peiisaclor a 1150 ser qire sei;$ um falante que está e111 
coniiinicacão. ou tenha estado eril comiinica@o. com outro falante. 

"' LEPOIE K 1WU< 2005: pp. 406-,407 



Não vou discutir os tiiuitos problemas cios argutnentos da autoridade de 
primeira pessoa e da triangulação: aquilo que aqui me interessa é que eles 
pressupoetn, e por isso nâo podem apoiar, a primazia do ponto de vista de 
terceira pessoa concebido de um tnodo particular. O que é natural, consi- 
deraiicio que saein tia interpretação radical, um projecto de chegar ao pen- 
sainentc coniepndo com evidência comportamental. mas significa também 
qiie apesar das teses acerca da sustentarão mútua do  subjectivo, do inter- 
sitl>jectivo. e CIO »bjectivo. com que procura afastar-se tla lieranp qiiineana, 
é ainàa ui11 ponto de visia tla terceira pessoa camcteristicamente quineano 
que continiia a sustentar t»da a filosofia de Uaviclson. Chegarrios portanto 
à gt.ande qiiestâo a colocar à filosofia de Davidson: Sei.& necessárir) iclenti- 
ficar o ser partill~ável que está em causa n;i intersubjectiviclade, o poder ser 
pensado por tjitalquer pensador de que precisamos para falar de pensatnen- 
tos, e que taiiibéin interrssam Frege. com uin exteriorisn~o-beluviorism de 
marca tluineana? Precisaremos de uina terceira pessoa concel~ida à maneira 
ciuineana c~uando atravt.5 &i ititersul>jectividacle se deu iiin priiiieiro passo 
em direcç5o a utn reqiiisito de ohjectividatle alternativo? 

4. C ' O ~ ? C ~ I I S ~ O .  S~~bject~~ii~lude,  ii1te1~.~1bje~&iiii~Iu~te, pei~.sa~i~e?ito e fn~lrzdo 
('Es is1 so s~I?wer dei? Ai?fufg ~~f$??rleiz") 

Wittgenstein. eiii Da Cer-tezu (5 4711, diz: "Es ist so schwer den Anfang 
zu finden. Oder hesser: Es ist schwer a111 Anhng anzitfangen. Unrl nicht 
versiiclien nreiter ziirück zu gehen" (.'É tão difícil encontrar o princípio. Ou 
melhor. é difícil c»iiieçar no princípio. E wào procurJr ir iiiajs atrás'). 

I?: de ktao, mriito difícil começar n o  principio qriando se trata de pensar 
sohir inente e tnunclo. Desde logo porque aqitilo que precisamos evocar nào 
se enct>ntr:i no que seria111 lugares óbvios, por exeinplo contido na periferia 
do corpo de catki um de 116s. oii no mundo concebido ctlmo pura exierio- 
ridade. incluit~do obviamente e principalmente 0 nosso próprio cérebro e o 
que neste é cognitivatiiente modelizável. Parte do que Ihvidson pretendeu 
mostrar nos seus últimos escritos sobre intersuhjecti\~iàaile e ohjectiviclade 
(penso que as teses sobre subjectividade são uma aplicação das teses sobre 
intersiihjeciividade-c>bjecti\~i~ide) foi que Qitine n3o começa no principio. 
A swa critica concretiza-se nas teses em torno da inters~ibjectivicade. Mas 
apesar desse passo prcjtiiissor I)a\~ids»n não estará a afastar-se de Qiiitir 
enquanto a sua cotlceppo tle experiência sul>jacente for fuiidaiuentalmente 
a mesma (einbates caiisais, 'eiiti.egas das sensibilidade', corno diria Jolin 
McD<?n-ell) e enqiianto a ideia de uma postura explic:tti\~a como entrada na 
teoria da niente e do pensainetlto se manti\er. 



Será qire u >,iiiibn meiile está iieiitm <ia r>,i>?hn ciibqn? 

N»utras palavras, também Davidson não coniega pelo princípi». Talvez 
nenliuma teoria da interpretação possa ccmeçar pelo princípio: o estatuto 
parad-l de urna teoria da interpretarão é ser à particia um dualisino quanto 
2"saci»nalidade e à natureza, sendo esta concebida à partida como de natu- 
reza 'funclamentalmente física', e identificada com um particular tipo de 
abordagem, científico-natural. É esta concepção de natureza que gera unia 
concepção de experiência conio a quineana e a davidsoniana. Mas o que 
seria uma perspectiva anti-individualista e externalista, como a de Davidson, 
que não fosse um exteriorisnio quineano-beliaviorisia' 

O que vou dizer eiii esboço deve inuito a John McDowell. e ao diag- 
nóstico que ele faz, em rMind ulzd Wo7i'd. elos desconfortos qirineanos de 
1)avidson. A ideia é que a correcçào geral do  projecto davidsoniano deve 
começar pela noção de experiência. A siigestâo ele McDowell (uma rectr- 
peraçâo de  Kant) nâo é apenas um esboço de crítica 5 concep@o davidso- 
niana de experigncia. mas tainbém uni apontar da forma que os niesnios 
problemas assumem depois ele tal correcção. 

Priineiro passo: para começar do  princípio, conio diz Wittgenstein, não 
deveiiios ir demasiaclo atrás. Enquanto mentais não estamos dentro das 
nossas cabeças nem na periferia dos nossos corpos tiias no inundo. Temos 
por isso que pensar a experisncia não sob a foniia de impactos causais. pro- 
xiniais ou distais que sejaiii. como fizem Quine e I>avids»n iras sim c«iii» 
abertura à forma como as coisas sâo. Isto nus experiências e nos juízos, de 
forma a conseguir aquilo que Daviclson não cliega a conseguir relaci»nar 
o olhar e ver e o pensar clue estou a ver uma parede azul. Para evitarmos 
ohter as posiiões incomunicantes a cjue a concep~âo de experiência con- 
duz Davidson (o círculo das atitucies proposicionais na filosofia da mente, e) 
coerentisiiio em epistemologia) acl~iilo que vamos precisar de consiclerar sã» 
as cliferentes colocagóes cle passividacle e espontaneidade na experiência 
e no juízo de uma fc~riiia que perinitu conceber a rela@o entre ollrar para 
esta parede e pensar que estou a ver uma parede azul. Aquilo que se segue 
é urna discussào em torno do  coricept~ral e elo nâo-conceptiial, ou acerca 
elo conceptual e do outro lado (clianie-se-lhe conteúdo não conceptual. 
<>LI « inund» corno o não-conceptual. De clualcluer f«riiia nâo se tratará de 
impressões prósiinas oii ciistzis: aquilo qrie eii penso que deve ser posto de 
lado e111 I>avidson é a marca eiiipirista-exteriorista que é a ideia de interface 
(estímulo próximo ou disral). e a sua contraparte, a suposiflo de que os 
nosso pocleres conceptu:iis não cliegaiii ao  mundo. 

A inteligibilidacle ela situa@« não p«cle entâo vir do que já é posto na 
lingiiagem e pela teoria da linguagem. As questóes da intersul>jectividade e 
ela sul>jectividade continuam no entanto a coloc;ir-se, com alterações. Quais 
alterações? Antes de mais. nâo liaverá rarào para unia concçpçào generi- 



caineiite externalista de pensamento considerar a subjectividade como utii 
mero side j~'Lfic/ ck fornia coriio a língua natural esrá nas nossas mentes. 
Isto só será assi111 se estiverriios já a pressupor como ponto de partida ~ i n i  
~nuncio pensacio a parrir cle 'Lini pont« de vista de 3." pesswa': aí sim, de 
facto. q~ianclo nas lii~ranios da icleia de subjectiviclacle como um desfilar 
cle objectos perante a mente tudo o cjue resta é 'privaciciade e assimetria' 
(coiiio cliz Davidsi~n em i17e ~t'tyth o f t I ~ e  Si,~L??ectiuc~~. Mas se a subjectivi- 
dade não é iiin efeito lateral da linguageni nas mentes. o que é ela mais? 
Algo que esr% já em I>avidson. nos conceitos sfiigenevis &a interpretaião. e 
a que podenios cliamai- espontanei<lade e noriiiatividacle, mas que « clua- 
lismo qiiincano não permite que seja considerado a» mesmo teiiipo. que 
toque. nos impactos. que se querern causais e rnrrdos. cla experiência (como 
McDom~ell n«t:i em iZli?z61 a?id Wio~/~l> o próprio Quine é aqui iiiais subtil e 
considera a espontaneidade envolvida. de unia foniia que l>aviclson consi- 
dera paradoxal. daí ;i crítica coerentista). Nâo vejo iâo-pouco que tenhamos 
clrre c»nsiclerar :i intersubjectiviclade (o coiiiir~ri. « partilliado entre nientes. 
que faz a diferença de uma noyão sul>jectivista de Ió~~slellii?zgeiz. para lia\rer 
rel)rexntayâo de ccxiio as coisas são) co~iio uiii assunto restringido :I lin- 
guageiii (natural) - uma quesrão à qiial ncni Quine nein I>avicls«n podem 
ser sensíveis claùa a sua concel>cão de experiência subverte as coisas. Penso 
na percepyâo: o ponto de vista fregeaiio pode ir até ela. I'al-a faiairnos da 
iiitr~~suhjectiviclade corrio p:ri~illia cle uiii inundo (poder ser vários pensaclo- 
res e ter « rnesnio pensariiento) a êiiiase não deve ser sobre a linguagem ela 
própria mas mais directatirente solxe pensamento e rniindo. quer no juízo 
quer experiencia: o partilhaelo mio pode ser identificado corri acjriilo que 
causalmeiite chega de uni lado e i:om a co~iiiinica@« linguística d« outro. 
de formzi estancliie. f i o  potle ser a coiiiunicayão. e portanto a linguageiii, a 
deter1nin:ir as condiq6es daquilo que é ct)ii>irm. Acluilo íjire é comum n5o é 
a coriiiinica~ão linguística: esta pirssiipõe o que é coinrrin. 

Uma foriii:~ de criticar glohai~nente o iiensaiiiento ele Davidsc~n é ver o 
cl11e há ele coinuin a várias posições suas corno uma forma de 'não deixar 
cl~te o ~ i i u n d ~  determine': silenciar o iiiiindo e procurar conipreencler o 
perwaiiiento a partir da lingiiagem. O passo ele libertação de Davidsoii em 
reiacio a Quine c«loca a filos»fi'a da linguagem no centro de rim pr«ject« 
filosófico :iinhicios«; m:is iitna teoria clas relações entre a mente e o rnunclo 
não pode ser centmlrnente fil«s»fia da linguagein se o p r e p  a pagar for este 
si1enci:iinenio. 



'Tliar ihings are tliris 2nd so is ths conrenr of tlie experiente, 

aiicl ii can also bs tlie conient of a judginent. But t11;it rhings are 
rlius ;ind so is aiso, if onr is nor niislrad, ai1 aspect of tlie layout 
of tliç \\,orld: ii is Iio\v tiiings are. 

J .  .LlcI>owrll. ibfi.lii~d arzd ilrorld, p. 26 

I .  A >zece.s.si~lucie de uma crítica ao ;i.ai;,~lziiisí,zo e;n,fiiosoJiu dfz nienle 
e o oh/ecliuo cle lcMind aiid Worid (i984i2. 
~\kfiz~i-ulistno e cierit~/icis»zo. Cò>;cep~6es cte .liizarllrezu e de cxpci-i?>iciu 

N:r origeiii d o  presente artigo es t i  a iiiipaciência para com uiiia siipo- 
sicào n5o examinada por trás d e  virias discussões actualmente e m  ciirso 
na filosofia da rilente: iniiitos dos fil6sofos rla mente cliie professam ser 
naturalisras s50 ile facto simplesmente. r cegaiiiente. cientificistas. O n  o 
cienrificismi~ w2o é a única fortiia d e  se  sei- .nattiralist:i' reiativamente ao 
iiienra13 - o cientificisiiio cai.a<:reriza-se antes por uiiia identificacão irão 
1xo13lemática dacluilo que  se  entende por 'natureza' (oncle se  pretende alojar 
a mente) com o objecto d o  discurso científico-natural. ZJin pi.ohleina qiie 
esc1 identificacão ti-az imediatamente é cliie a dimensão nornl:iti\ra &i iiiente 
e d o  i>ensaiiientc - o facto d e  por e2;eiiipio experiências perceptivas e juíz»s 
tereiii coiiio coiiteúclo a f(>rma coiii« as coisas s5o iio rnuilclo. senclo essa 
tima car;icteristica fundaiirental a coiiipreentler cltiando se  quer conipreen- 

I Este rexir> nasceu da ideia ile unia ;ipi.csen"i@c> de riiiiici niici 1X"odd. ;i ser puhli- 
c:ida na i<-visia Iiiieleciii. r cresceu c«na> siipijite a iini seiniiilirir~ ile do~itoraiiienio sobre 
o livro a rralizar na FLCI' no ano Içctivo de 20011'2009. 

' O livro iie McDoivçll nio se encontia ii:idi~ziil« eiii I'oiiiigal. ao ci>iitráii« do que 
aconvcç por c-xi-oiplo eni Esp:inlia. no Brasil r rin F i i n p .  países onde a discuss3o da 
obr3 tem sicio. içccnirrnentç. iiiuiro intensa. 

' Nçm o naoiralismo é. ohuiamenic-. iima 'ohrigqa6 eiri teoria ila iiiçniç. 



der a sua natureza - é siniplesinente apagada. Na filosofia da rilente. em 
particular. uma das consequências do apagarilento da dimensão normariva 
e, entre outras coisas, que falar de q~lalia o11 co~isciência fenomenal; ou 
desenvolver mocielos mecenicos da cognigão; e passar claí a questoes acerca 
ele redução. passa por capturar e explicar a natureza do  niental. O facto de a 
relação mente-mundo ser normativa no sentido acima apontado. o facto de 
a noss:i percepgáo e os nossos j~iízos representarem formas com» as coisas 
sâo e assim de algiiiiia forma .responderem perante o miindo' (as coisas 
são «LI não são assim?), é pura e simplesmente esqiiecido. O cientificismo 
traz então como resultaelo perverso que ~inm forma frutífera e incontesta- 
velmente legítima de aborclar 0 'reino das leis'; a das ciências naturais, é 
conf~indida com uin insighl metafísico sobre a natureza da realidade. 

Este naturalismo cientificista. a que John McDowell chama em rW??d 
and 1Vorl61 (1994) 'naturalismo raso' (bald nuturaiis?~~). nâo é no entanto 
a única forma de fazer filosofia da mente e do pensalilento a partir da tra- 
dirão analítica, ne~ii deve ser pura e siniplesiiiente identificado com esra. 
Para ver o clue há de criticável neste direccionamento. para compreender as 
suas rziízes, é bem vinda uma perspectiva histórica. de preferência prove- 
niente do interior da filosofia analítica ela própria. Ora, uma das coisas que 
a obra de Jolin hlcllowell oferece, e essa é uiiia das razões da sua grande 
import2ncia. é precisaineiue tal perspectiva histórica - é ela que encluadra a 
critica ao natiiralismo raso feita em 11ti?zd a?zd tTrorld bem como a proposta 
cle cima teoria alternativa da mente e do  pensamento. Em ~Wind a17d World 
McDowell articula tal proposta convocanclo autores que v20 daqueles mais 
ci>nliecicl»s »a tradirão analítica como W. V. Quine. I). I)avidson, G. Evans, 
\V. Sell:irs, G. Frege e I.. Wittgenstein até outros benl menos coiihecidos (ou 
até consicleraclos tabu) como Kant, Hegel, Arist6teles e H. G. Gadainer. 

Coiii« afirmei; embora esse não seja o objectivo central do livro, Mi?zd 
and IVorlci pode ser lido com» iinm crítica ao naturalisino raso qiie actiial- 
mente cloinina a filosofia da mente. Mas o objectivo central de McIlowell t! 
outro: Minda>zd WoiM visa antes de mais o diagnóstico de um desconforto 
existente na filosofia conteinpoi-ânea. um clesconforto que aparece quando 
se trata de pensar na form:i coilio mente e niunclo se relacionain e que é visí- 
vel por exemplo na concep$âo ele experiência íle um filósofo tâo influente 
como Quine. Sendo o intuito central da o b n  diagnóstico. McDon~ell não 
deixa n« entanto de avanqar teses alternativas substanciais acerca da forrria 
c»irio a mente. :i significagão e a racionalidade 'esr2o' no iiiundo. I>elentle. 
noi~ieaclamente, contra D. Davidson-intérprete-áe-Quine. uiii empirisiiio 
mínimo. que acomoda 0 caricter sui geiiet-is do 'espaqo lógico das razões' 
(W Sellars) e que recupera icleias de Kant quanto à relaq20 entre intuições 
e conceitos e qiianto à esp»ntaneidade cio entendiinento. Defende ainda a 



Serd que a rniiihn meiite estd deiib'o da minha cabe@ 

ideia (de inspiração Icaiitiana e Iiegeliuna) de unia ilimita@» do conceptual 
(que identifica coino ,o reino fregeano do sentido'). Uni outro ponto essen- 
cial em Illi77d und Wodd é a contestação da ideia tle G. Evans, iinportante 
e influente na filosofia da mente, de um 'conteúclo nâo conceptual' clas 
experiências. Embora o probleina das relaçòes mente-mundo seja em pri- 
iiieiro lugar colocacio tenà« como referência :i percepçâo, McDowell consi- 
dera também a forina como as niesmas questòes se colocain relativamente 
à acção e à subjectiviciade. A concepçào da subjectividade avançada por 
McDowell procura. a partir de G. Evaiis (e assiin de P Strawson e cle KanO 
ultrapassar a identificação kantiana do  eu coiii uina unidade formal q u e  
aconipanha toclas as represenraçoes' corrigindo a proposta (kaiitiana. da 
Dedl~ção Tru7zscende??tul) de uma relação entre aut»consciênciu e conheci- 
mento de objectos pela consideração da presença tle iiin corpo no mundo. 
corpo qiie é identificá\rel tainbém etil terceira pessoa. 

Através da aborckigem de tocl»s estes aspectos cliega-se a iiiiia concep- 
g50 do  iiiiindo e da mente que supera as cliagnosticatlus ansiedades e que 
permite conipreender a iiorinativitlacle que caracteriza por exemplo percep- 
góes e jiiízos sem cair no naturalisino raso mas tambéin sem 'sair fora do  
muntlo'. Trata-se, nas palavras de Micliael Williatils, de uina 'nova iiiolda- 
gem da nossa iiiiaginaçào filosófica". 

Que foriiia terá esta nova moldageni? Para McDowell, se nós soiiios 
seres sensíveis a razões e significação (7-espo?isiue to rcusons und nzeuni?7g), 
animais que viveiii uiiiu fori~ia de vida permeatla de racionalidude, isso n5o 
faz de nós no eiit:into seres sripra-iiatiirais: ao seriiios sensíveis a razões e 
sigiiificados, de iima forma que faz de nós seres mentais e morais, esruinos a 
.resp>nder perante o mundo', não a sair fora deste. Apesar disso, a tenraçào 
de 'sair para f k a  do mundo' para coiiipreeiider a natureza da sensibilidade 
a razòes e a sigiiifica$ão é grande. O .sair fora do  munclo' pode assiirnir 
virias formas - tlesde 0 transcendental I<aiitiano5 até ao platonisino galo- 
pante (~uinjmizl Pia/o??ism), ate interpreta~óes socializantes-pragmatisias tle 
Wittgenstein - McIlon~ell critica-as'ein 11,íind nncl Worl~l cla mesma foriwi 
que critica o naturalismo raso. Admite, iio entanto, que o iiiiprilso para rejei- 
tar a ideia de cjrie a r a e o  é natural ou nat~iralizável é perfeitaiiiente coinpre- 
ensí\~el se a única op@o quanto a nalriralizaçio for a que está em causa em 
grantle paste da actual filosofia da iiiente: o priro cientificismc e a cegiieira 
perante a iioriilurividade característicos do naturalisino raso. 

' Ci. blicliael WILLIAMS 1996, Exoicisin :inil Encliantment. rçcrnsão de iWii i i i  aiid 
1Y'or-ld p~ihlicaci:i cm Philosopbical Qi~aflei-4 (~01.46. n.182. 99-109). 

1nieipirr;ido por h~lcDowell ri? tinia forma muito particiilai que e çxplicaila iiiais 
3i frente neste artigo. 



Para h4cI)owell o primeiro passo cjiie nos permitirá pensar a forma como 
a mente está no mundo sem cair no nattiraiismo raso e sem sair fora do  
mundo é pensar a natureza da experiência. I'recisamos de cornpreender 
ii forma como o nosso pensamento responde perante o miindo einpírico, 
quando o recebemos através dos sentidos (como «s outros aniinais). mas 
(ao contrário dos outros animais) avanqamos pretensões coino 'Isto é iiin 
livro'; ou .A capa do livro é negra', ou 'Estou ;i ver iiiu caini5o na estracki' 
cjuanclo nos deparainos com a forma conio as cois:is no inuntlo são. 

Para acjueles para quem a filosofia analítica é fairiiliar t:ilvez seja iiiais siiii- 
pies conipreentler a posiqão geral de McDon.ell se eki for vist:i na continui- 
dacle de uina posigào externalista ciefeiic1iii:i $í relati\~ainente a probleiiias de 
filosofia ela linguagem e111 torno ela referência singulzir (veja-se por eseiiiplo 
Olz the Set?se a7261 Rq'ei-ewe o/ a I'~operi\'u??zt: pul>liczicl» na revista ~Mind eiii 
1977), e se se compreender que tal posiqão se esbogava já nas discussões eiii 
que hícDon~ell se envol\reu dos pi.ogramas semânticos de Donald Da\ricison 
e ele Micliael 1)uinniett (acluilo que nestes programas existia de pretensão 
de entender o comportamento linguística a paitir do  exterior aparecia ;i 

Mcl>owell comi> profiindamente criticável). Resurnidamente. o objecti\,o ele 
Mc1)owll C clesen\~olver um esternalismo que não seja 0 exteriorismo qiii- 
neano: este esrá na origeiir de múltiplas rirás interpretações ela 'll:itu~-aiizaso 
clo mental' e por trás de m~iiras versi>es clo atrás referido naturalisino raso. É 
esse exterrialisnio nâo exteriorista que deve permitir incliiis na concel>câo de 
natureza 0 'espaqo das raz6es sellarsian»'". a .esp»nraneidatle 1anisana'- e o 
'concei>t~i:il fregeano'*, coiii rrlacões entre eles a  explica^.. 

I\ pr<>posti de bIcl>oweli iicerca da natiireza ela experiência é que a expe- 
rirncia é 'abestura ao inunclo'. Esta proposta é artieuiada por oposiqão explí- 
cita 2s concepgões de experiência cie pessoas coino Qiiine e I>avicIsoii. Qual 
é eiiião exactaii~eiite a concep@o quine:ina-cliividsoni:i11ii de experii.nci;i? 
Quine e I>ai~i<ls«i? \~êeiii a experiéncia como 'entregas ilos sentidos' (cieliu- 
cr611?ce,s of the SI??IS~S). es~íiiliilo~. sej:im estes prÓxiiii«s (Qiiine) oti distais 
(lhvidsoii). 'Trata-se ele q~ialiluer fornxi de u111 -eriiIiate' (a~us:il) de algo 
clue é p~wa~nente 'inundo' e111 algo qiie é pui;iinente 'mente' - cliias reali- 
dades cliie se ~>resun~e seretil de cliferente natureza I-elacion;inclo-se através 
de uma fronteira. Ora. para McDon~ell, iimi ~ a l  concep@o de experiencia 
assuiire siinplesinente. seni a discutir. uina coiicepgão de natureza cjue nâo 
tenros necessariaiiiente cjue aceitar Lima concepqào de nzitiireza como pura 
esteriori&icIe. O caso constriíiio por A'Ici>owell ein torno ela ideia ele expe- 

" Cf. SELLAIIS 1956, E,iif>i>rcisi>, ioril tlie Philosoply qfiiiiii!. 
Cf. liR\IT 1985. Critica ria Kazào P~ircz. 

a, 0 'i<a' inc frçgeano do seniici6. com« liie cli:iiria i \ . i c D « ~ ~ ~ ~ l l .  



riência como abertura ao i~iiindo é um caso contra uma tal concepçáo de 
natureza. Interessa por isso compreender « que é e 0 que não é essa abertura 
ao munclo. Podeiiios procurar compreendê-la a partir de Wittgensteiii". Nas 
I~zuestiguções Filosójicas Wittgenstein diz a ceita altura que Deus, olliando 
para dentro de nós, não veria sobre quem falávainos (It~uestigaçõe.~FI;ilo.~óficus 
11. 111 P 217). Mas ele; ou outra pessoa, poderia ver sobre quem falávainos 
olhando para clueiii olhamos enquantc falamos. Noutras palavras, o que estj  
na mente é para ser visto na relaçáo entre a pessma e o que há aí no munclo e 
n.áo olhanclo para algum lugar escoiidicio dentro da cabeça: a mente nâo estj  
'dentro da caheca'. Coino dirá McD«well. nenhum naturalismo são deverá 
convencer-nos de que estar no mundo é estar dentro das nossas cabegas: 
desenvolver uma teoria externalista da mente e do  pensamento significa em 
primeiro lugar levar a sério essa ideia. Ora. isso vai contra um passo niiiito 
comum nas abordageiis contemporânras do inenial e que é, de acordo coin 
McDon~ell, profundarnenie erróneo: trata-se de pensar nas relasões mente- 
-muncl« em termos de interface, i .  e. assurnindo :i existência de uiii limite em 
que deixa de liaver niente e passa a haver mundo. Com a icleia de interface 
vem naturalmente :i icleia de qiie os nossos poderes conceptuais não che- 
gam ao mundo ele próprio: no lado interior da interface Iiá representa<cões. 
no Iudo de fora embates causais. A cl~ave para ~iltral>assar este iinpasse. de 
:icorclo com Mc1)owell. consistirá ern reconhecer que os nossos poderes 
conceptuais vá« até às coisas elas pr6prias (reacb ali the wa.y to lhe ohjec1.s 
tl?enzselucs). nâo ficam .aquém'. Esse é iim passo essencial para coiiipreen- 
der a folnla como n5o esramos clenlro d:is nassas cabeças mas 'no munclo'. 
Conjuntaiiiente corn a ideia de experiênci:~ coiiio eiiihate causal do exterior 
num 'interior' iiienral é portanto tariibéiii a própria ideia de iiiterface que 
deve ser afastada niinra teoria externalisra da mente e do  pensamento. Esse 
será de resto o ~>riiiieiro passo em direcção àquilo a que McDowell chamará 
a 'ilimita~ão do conceptual' (ri~~bor,~~?cled~zess o/ lhe çoncep,i>inul). 

Como foi dito, » objectivo central de I.iin~1 aiz~i World é fazer um 'cliag- 
nóstico elas ansiedades' acerca das rcla<cões inente-niundo presentes na fil«- 
s«fia contemporânea. McDowell acredita que por tris das ansiedades esrá (1 
k~cto clr muitas pessoas pensarem que o empirismo é eni geral atraente (no 
sentido em que querem ver consagrado um constrangiinento sobre acluilo 

',O segundo Wiiigçnsiçin pode se i  lido coiiio dei-enilçnclo i ~ n i  exi;irrn;ilismi> acerca do 
rnçntil. Ixin conio uni ir:ilismo sem empiiisiiio, 



que potle ser pensado vindo 'de fora do pensamento') ao mesmo teinpo qiie 
sentem tima 'pressão' que as impecle ele ver a experiência c«mo uin tribunal. 
O problema é que a ideia de experiência coiiio tribunal pertence claramente 
:I» que W. Sellars chamou o 'espaço lógico das razòes', i. e.; ao domínio da 
jiistihcasão, o domínio em que se lida com razòes (a metáfora do  'tribunal' 
para falar de assuntos episteinológicos aparece quer em Quine. inais próximo 
de nós, qiier já ein Icant). A (jrigei-ii últirna da ansiedade é assiin segundo 
Mcl)on~eli 0 choque entre a ideia norn~ativa de tribunal e a ideia de expe- 
riência como impressoes dos sentidos. urn conceito que s~iposraiuente per- 
tence ao 'espago lógico da nutiireza'. ao domínio cla causalidade (McDowell 
prefere dizer 'das leis'). É difícil conceber como é que 'coisas brutas' podem 
alguma vez seivir de razees, servir para julgar o que quer que seja. 

O empirismo míniino de McDon~eli pretende ser Lima resposta a esta 
ansiedade e é ao mesinc teinpo uma forma de clizer que alguma coisa da 
ideia quinezina ela experiência tem apesar de tudo que ficar. Em termos con- 
cretos a defesa do  empirisino riiínimo é feita, em Alind und WolM contra 
Davidson, mais concretaineiite contra a rejeição do  einpirisiiio defendida por 
i). hvidson nos seus conhecidos artigos On the Very Ideu oj'u C011cepf~16~1 
Scheme e A C'ohei-erice 7heoi-y o/' Tri~tlz a7td IOzowiedge'". Em 0>1 t l ~ e  Ve13, 
Icleu o fu  CorzceptuulScheine 1)avidson critica um ,terceiro clogin'a' ilo einpi- 
risriio que Qiiine teria deixado intocado, o dualismo esqueina (conceptual)/ 
conteúdo, encluanto que em A Cohere~zce Theory of P~r lh  urzd I(lzowleclge 
explora a irnagem da 'teia das crenças' cor11 que tal crítica nos deixa. 

O que aconteceu a Davidson foi que ao debater-se com as propostas 
cluineanas acerca da natiireza da experiência acabou por consideras estas 
inconsistentes e paradoxais e não viu oiitra saída a não ser rejeitar (1 ernpi- 
rismo. É precisariiente devido a esse passo para fora do es~ipirisriio, contra 
Quine, que Davidson tem um papel vão importante em ~llind nnd World. 
McDowell pensa no entanto que um tal ]?asso não deve ser daclo. 

Quais sào então para Davidson, os probleiiias com a coiicepgào cluine- 
ana de experiência? Davidson vê a q~iestão da seguinte fcjrma: Quine con- 
sidera a experiência corno consistindo ao niesmo tempo em 'estimtilaçiio 
sesisorial', impactos causais, e como um .tribunal'. pelo qual sào julgadas 
as crenças. Ele pensa qiie pode ter no seu conceito de experiência as duas 
coisas ao r~iesmo teiiipo. estíriiiilos e tribunal. Pensa isto porque ern últiina 
:inálise considera ser bem siicedido a traduzir tudo o que afirma acerca do 
~tribunai' em termos de impactos da sensibiliclatle (conrando uma hist6ria 
acerca da forma como linguagem e experiencia ,inici:iiii' relac6es e defen- 
ciendo que esta seria a única história literal). 



Ao contráricj de Quine; Davitlson pensa que não podemos ter as duas 
coisas ao iiiesnio teiiipo. impactos e tribunal, nem sequer por intermédio 
ùa suposta tradução do  metafórico tribunal numa linguagem de impactos 
causais, unia vez focando os inícios da linguagem. Iinpactos 50 mudos. nâo 
nos dão i-azões a favor ou contra, não justificam coisa nenliuma, não julgaiii 
nada. Iyavidson escolhe envio ficar apenas coin o domínio das justifica$ões 
(o corpo das crenfa", relegando a causalidade para 'fora' do  corpo das 
crenças. para fora do 'círculo das atitudes proposicionais'. É esse o núcleo 
ti« seu coerentisiiio: 'nada potle servir de justificação a uma crenca a não ser 
Lima outra crença'. O resultado é uma espécie de isolacionisiiio do  mental 
e do  pensamento eiii relação ao inunclo, uma concepção da relaçâo prn- 
samento-mundo coiiio sendo, coiiio McDowell gosta de dizer, 'sem fricção' 
(j-ictio?zless), e uma concep@o de conteíidos enipíricos particiilares como 
não estando suhnieticlos a constrangiinento racional algum. 

O 'espaço das razões' davidsoniano (definido pelos conceitos da inter- 
pretaqâo radical e pela suposiy2o de racionalidacle que nos permite pen- 
sar tio mental como tnental) é. da niesina forii~a que o é para McDowell. 
de uma natureza totalmente s u i  getzeris relativatilente ao espaço lógico da 
natureza. Mas quando Davidson se vê obri~aclo a pensar nas relações deste 
espaço das razões coiii a experiência e não vê como poderia articular essa 
relayão, vem a concluir que o problema está tio einpirisino e que é este que 
deve ser pura e siniplesmente abandonado. 

Para McI)owell thta-se tle evitar dar esse passo e de manter tini dese- 
jável eiiipirisiiio tnínimo, evitando o 'isokicionismo do mental e do  pensa- 
iriento' a que I>aviclson se vê remeticlo coni a sua crítica. Para McDowell 
~~lis«lacionisriio nâo 6 inais elo que o resultatlo natural e inevitável cle 
rima fortnu p;irticular de conceber a experiência: é essa forma (restritiva) de 
conceber a experiêncka que condeiia 1Paviclson ao círcrilo fechatlo em qrie 
a sua filosofia se move (RlIcI>owell refere-se ao estatuto autocontido do 'cír- 
culo encaiitad«' das atitritles prol>osiicionais e111 Davidson, apokado no ideal 
constitiitivo da racionalidade, e iatiihéiii ao coerentisino. a ctjnriaparte do 
círciilo das atitutles proposicionais em episteniologia). Segundo Mcllom~ell 
o problema ein torn» do  empirisiii« - que é uin ~>rohleiiia relativo ?i noi-- 
tilutiviclncle clas experiênci;is e ao Facto de quererinos que elas nos ponham 
etn contacto com o 'exterior' do pensaiiienco - é iim probleina que pode e 
deve ser resolvido. Teiii que haver alguiiia forma de naturalizar nâo falacio- 
sailiente a norniatividacle da experiência - tein que haver alguma solri$âo 
para esia discussã<> entre Quine e 1)avidson. 

A chave, para McIlowell. reside em parar para pensar acerca da tiatri- 
reza da natureza - tornar-se-á entao clar» que não é de todo óbvio que a 
'natureza' deva ser identificada coiii aquilo a que McD«well c1i:imará e111 



Mirzd atid lVoo,.i6i a lxriir ile Sellars 'o espa$« lógico tla natiireza', i. e.. a 
inteligihiliciade própria das ciências naturais. O grande erro desse passo de 
identificar a natureza com a inieligibilidatle pií>pria clas ciências naturais é 
esquecer cliie a ilatiireza iiiclui aqiiilo a que McDowell chaina, inspirando-se 
em Aristcíteles; unia 'segiinda iiatiireza'". na qiial (1s 1iui1i:inos são iniciados 
ao serem iniciados em capacidades c»nceptiinis. e tliie o que é dessa (jrdeiii 
pertence ao e s p a p  lógico das razões". 

3. Selluis. e u,/i/o.so/i61 6/61 iu?zctzte: 
o carúciers~ii generis do 'espu~o lógico dos mzõe.s 

Evoquei até acliii os conceitos sellai-sianos de espac;o das raz6es e espaço 
ela natureza - cabe dizer algo de mais específico acerca de Sellars ele pró- 
prio e do seu papel ein rVfi?!d c ~ z d  World. Uma outra das formas possíveis 
de ler 11find nnd  lVo7.ld é ver o livro com« iim alargament« a urna teoria 
da rnente e do pensaiiientc] claqiiilo cjue W. Sellai-s fez pela epistemolo- 
gia e relativamente ao c«nceito de c«nhecirnent« em Enipiricisn7 ond the 
Philosoph.]) ofjVfind (1956)". O cjrie Sellars fez foi defender clrie 0 conceito 
de conliecirnento, seiido um conceito nortnati\~o, não tein seiitido a não 
ser no ' espqo lógico das razões'. o cliial iiã» se itlentifica coiii o .espa$o 
da iiatiireza'. O esl-iaGo das raz6es é o ârnbito da jiistificacão, cle coisas 
que se i~e in  para j~istificac50 de outras c»is:is: a« caracterizarmos alguii~a 
coisa coiiio uin episódio ou estado de conhecimento nã« esramas a dar 
iiti~a tiescricão eiiipírica desse episcíiiio oii esraclo iiius siiii :i colocá-la iio 
espaqo cias razões, e portanto a dizer cjiie soiiios capazes cle justificá-lo. O 
espaqo 1ógit:o cla natiireza é aquele no qual as ciênckis naturais funcionam, 
o objecto de descricóes empíri~is.  Colocar alguma coisa no espaco lógico 
tia natureza é siiuá-ia II« 'reino clas leis'. Ora. pensar- elite unia descrifá« 
eiiipirica possa clesernpenliar « papel de colocar alguiiia coisa no cspa(.« 

" hrisi6ielçs iitiiiz:i 0 teimo na g!ica ci ~Yiicói,inco para S:iiar acerca cio c;ii;icier de iiiii 
indiviiliio. 

NlcI>O\YT.LL 1994: lntioiiuciion. m. 
" li. Kosty. ":i Iniroiliis30 ;i L I ~ X I ~  ecli~;i« recente cle h,itjiir+cisiii niiil !/E I'hilosojit~.~~ 

(dMiiiii (IlOKlY 1997). afiniia qiiç as tii-s oixas mais importantes pais conrçliçi a pas- 
sagcrii iristi>iic;i do  ~~0~iiiviSiiio na filosofia aii~liiica p;im iiiii:i fase i>i>S-i>0Sili\:i~l2 s:io as 
1iiti.siignçÜ~s FilosÓ/icns iie Wittgcnstein. os IJois Dog>i?ns 610 E~iizi,ii-isiiio iic Qiiine e c> 
'longo e softsticaclo çnsaic de \Villiicl Seliaw. h,,i)iirici.siii niid ibe l'i,ilosoph~ q(.L/i>iii.' 
escrito 1>em iiienos coniiecido ilue OS d<>isaanterioies. T;iris cias i1ileienç.s (interessunivs) 
ile Seliais içiativaiiieniç a Wiiigçnsirin r Quinr i- o srii asstimicio iniiiesse pçia llisii>iia 
cla 1ilosoh:i. 



lógico das razões é. para Sellars. absurtlo, 6 uina 'iiácia natriralista. Er:i 
no entanto precisamente a essa falácia natiiralista cjue a epistemologia era 
bastante propensa no tempo de Seliars, como o é de resto in~iita filosofia 
da mente »os nossos dias. 

O pn>l>ósiit« central de Sellars em E??~pi?-icisi?z uiz~l thePhilosophy of,ilind 
era siibliniiar que existe uiria diferença ele nuturem entre as reiac6es cliie 
constituetii o esyaço lógic» da natureza e as relaç6es noriiiativas que cons- 
titriem o espaco lógico das i-azòes. Fica-se no entanto por aí. Ora Mc1)owell 
cluer mais - ele pensa que um propósito central da teoria da inente e CIO 
pensamento deve ser precisainente concel~er a foriiia coiiro o espaço lógico 
'i as . ., iazoes - seilarsiano se sitiia no miindo. Noutras palavras. contrririainente 
a Sellars, Mcl>o~~ell nâo aceita coino última palavsa acerca desta qiiesrão 
uma dicotoini:i entre espa-o d:is razões e espaêo da natureza (era sobre esta 
dicotomia cjue Sellars apoiava a defesa do lugar te»ric» próprio da episte- 
iiiologiaj. McIlon~eil pretende manter a clescri~ro da diferença nms recusa 
ver o espaço das raz6es como alguma coisa cjiie não pertence à natureza, 
ou que deve ser rediizida aos conceitos do espaço l0gic.o &i iiatiireza. coiiio 
pretende o n:itiir 'i I'  sino raso. 

Considerando que a natureza das experiências 6 uin terria cent~i l  de 
Mirzd nnd IVorlcl a pergunta qrie iriiecliatainente se iinpõe é: onde eleveinos 
situar as experiências. no espaço lógico <ia natiireza oii no espace lógico 
&as I-azees? 

I<ecorcieinos os ~>robleiiias coiii que D. Uavids«n se dehateii nus suas 
leituras tle Qiiine: será a experiencia icleiitificável com irnpress6es. impactos 
do inundo sobre i1111 j>ossiiid~>r de capaciclacies sensoriais? Se for. não pode 
ser um triI>unal. Mas e se a experiência é de kicio. coino cliz Quine. um 
trihiinai? Se 3 experiênci;~ é iiii? iriI>rinal. enrão ela tião ~>ocle consistir nes- 
ses irnpactos 'cegos e iniidos'. i5 que inij>acios cegos e niudos não jiilgaiii 
certamente nzicki. 

O clue esti acliii eiii causa? Coinrcei~ios pelo exemplo iiiais eleiiientar. 
Ollio e veio o cjrie teiiho :i nliiiha frenie. Faqo jiiízos: 'llá aqui duas i~iâos' 
'Isco 6 ~irn coiiip~iracior-'. Coiiio t. ijiie ririi;i coisa está para a oritia. <>Jl13r e 
kizer o juízo. avanqar a pretensâo? 1';ira l>rnsur i i i i i  estado i~ienval conii> tima 
crença ('Piá aqui duas niãos' 'Isto 6 um çom~~iivador') teinos que o colocar 
lium contesto nr>rinativ« - uina crenfa t- uma pretensào ele clile as cois:is 
são de uiii;i tleteri~iiiiacla nianeii-a ( i l !~ f . s  a~ i r i  so. coino ciiz ?vícl)on~ellj. E 
essa sei-á urn:i i>osrrir:i correcta ou incorrecta confoniie as coiszis no inundo 
i<>i-ern oii n io  dessa iiiaiieir:i. i? isto clue é a noriiiativi<lacie cla relai.âi> da 
rnente com (3 munclo, 6 isso qiie é preciso coii?preeii<ler antes de iimis para 
compreencler a existêiicia de iiiental e peiisarnento no iiiuiido n:itiiiírl, e é 
precisaineiite isso que fica escjiiecido nas concepçoes cieiitificisras ele 'ilalri- 



ralismo' e 'naturaliza~ão'. Ivlas corno se deve articular a selasão clas crenças 
o ~ i  juízos com a experiência? É para responder a esta cjuesrão que McDowell 
recorre a Iiant. 

Segundo McDon~ell, temos toclas as raz0es para considerar Kant inuito 
iiiiportante quando se trata de pensar acerca das relações mente-~iiundo. 
Outra ckis formas possíveis de ler 114ipzd a?id W/odd é precisamente ver a obci 
corno a defesa de Lima concepflo kantiana de conhecin~ento empírico". 

Podemos ver a questão nuclear cle filiíind azd  iVorld como uiiia questâo 
acerca àa forma como se relacionam o meu olhar sobre o que está à minha 
frente e o juízo que sobre isso forn~ulo. Ela tem, como já disse atias, como 
resposta genérica um einpirisino mínirilo, e de acordo com esse ernpirisino 
iiiíniino ;i experiência é realmente uni tribunal: essa 'peca quineana' tein 
que estar 1á se queremos fazer sentido das relaçces mente-mundo. Mas 
como assegurar que a experiência possa 'jiilgar' juízos oii creiiças? Como 
assegurar que creiips possani apoiar-se eni experiências? A proposta de 
Mcl>owell, inspirada e n ~  I(ant. é ciiie soiiios activos fne.ymo na exper-iêi~ciu 
perceptiuu do int~ndo. Mesi110 se as capacidades conceptuais sâo recrura- 
clas passivainente na experiência perceptiva, a esperiência perceptiva é já 
conceptiial. e é por isso que potle particip:ir ein 'julgamentos'. Esta pro- 
170st2a de inspiragão lcantiana é defenditla em Mind and IVof-161 contia clu:is 
alteriiativ:is :i que IvicDom~ell ch;iiim I) o Mito do Dado e 2) 0 coerentismo 

. .  associado a Davidson). 
Seg~indo Mcl>onrell nem o Mito do  Dado netn o coerentisrno nos permi- 

tem fazer sentido da experiêricia. É IIO enranio rniiito irriporraiite coinpre- 
ender o que os gera e a cliie clesej»s correspondein, sohreiuào o Mito do 
l h d o ,  e tainbétii compreeiiàer que por tr5s dii alternativa Mito tio Dado/ 
Coerentisrn» liá iima preiiiissa coiiiuin: a zidmissão tle uin abisrno entre o 
que existe e o que p«clr ser pensacio. A dicotoii~ia seliai.siana dos espagjs 
lógicos não deixa cle ser uina forina desta ideia, e é por isso mesino que 
,?lcI)owell nâo a retoma tal cjual. A sua estratégia de recusa do  abisii~o e da 
ilicotoiiiia é subtil. 

" Cf. pxtic~iiarmcntr :i Leci~iir I, Iiili<itioiis aiid Co>icepls. Mcilon~rll veio a conceder 
qiiç ;i soa iniriprcia(-i« ile Ihnt  em ,lfi>icia,id IVodd eia hasrante parcial. nomead:imcnie 
no que respeita :i n«c;io cie 'ti:inscendeniai'. Veio consequrnreiiirntr, posiei-iormente, a 
11:iLât. como niais inieiçssantç esta norio. 



A solução perante o dilema 'ou Mito do I h d o  ou Coerentisnio' é antes de 
mais, como já foi dito. o reL»rno a ICant e a urna concepção de experiência 
como 'estados ou ocorrências que são passivos mas reflectem capacida- 
des conceptuais, capacidacles que pertencem à espontaneidade' (McDon~ell 
considera que o conceito Iantiano de espontaneidade diz respeito 3 ope- 
r a @ ~  das capacidades conceptuais, operaçoes do  entendimento em jogo já 
nii experiência"). 

Se o retomar da crítica sellarsiana à falácia naturalista pode ser visto 
ccxno um primeiro passo que assegui-a a necessidade de falar do espaço 
lógico das razões. Kant asseg~irará a necessidade que McDowell sente, para 
falar da natureza da experiência, de falar de espontaneidade, da rela~ão intui- 
gões-conceitos (o facto de o pensamento não ser 'vazio' emerge da inter- 
relação de intuigòes e conceitos), e da complenientaridade sensibiliàade- 
-entendimento (o ser àad» e o poder. ser pensado). O Kant de McDowell é 
reconlieciclamente um ICant muito especial: trata-se de um Kant sem o trans- 
cenclental (tal como McDowell interpreta 'transcendental') mas um Kant que 
manténi as referidas ideias essenciais acerca de passividade e espontanei- 
dade, intiiiç6es e coiiceitos. in~iito particularmente a ideia segundo a qual 
.intuições sein conceitos são cegas. conceitos seni intuicões são vazios'. 
Estas são ideias fundament:iis para a crítica ao natui-alisino raso. 

A posici» Isantiana de Mcl)oweli pode ser formulada na c»ntinuidacle 
das forinulações sellursianas ein torno do espace das razoes (mais especifi- 
camente, em termos do  espaqo das razões e do espaso dos conceitos e da 
exteosào relativzi de ambos). Esta é de resto a formulayâ« mais comuni das 
posiições de NIc1)cowelI etn 12ffnd und World. O espaço das rzizoes é. coino 
já se viu, o ârnbitc~ da jiistificação. de coisas que servem para justificaçilo 
de outras coisas. Mcl>on~ell pensa cjiie si> corny>reencIerenios a natureza da 
experiência se compreendermos que esta é já conceptual: rnais concreta- 
mente a percep~-.ào é jâ conceptual. as capacidades conceptuais - em jogo 
nos juízos e na rede da justificacio - são recrutadas já na percepcâo. Apenas 
assim o percebido poderi seivir tie jiistifica$ào a crenps e juízos. Mcilowell 
defende esta p»si$âo dizendo que 'o espaço das razões não é mais extenso 
do  que o espaço dos conceitos': nâo há aí coisas brutas vinàas de foi.;i. 
,cegas' nos sentido kantiano de intuiçoes cegas. e cliegando ao pensameix~). 
Pensar que siin, que há aí coisas brutas vindas de fon ,  'cegas' no sentido 
kantiano de intuiçoes cegas. e clieganclo ao pensamento vindas de fora, é 
o Mito do  Datlo. O poder de atracgão deste relaciona-se com clesejo de 

"A cspontançidadç kantiana i- ainda vista por McDowell riir ,Mi>id nlid iVodd conio 
iiherdadc (posteriormente i-eformoiarj os termos em que <Içla fala). A ideia é q u i  se i 
liberdade fosse toial n i o  seria possível fundar 0 c«ni>çcimeiirt> rrripírico na çxprsiCncia. 



uni liniite à liberdaile do  pensamento. vindo ele fora (nâ« cl~iereinos pensar 
no pensamento como podenclo ser nâo impoca conio. independentemente 
da forma como as coisas são). O problema é que dados nesse sentido 
n2c poderiani alguma vez justificar o que quer que hsse. Outra forma de 
form~ilar aquilo a que McDon~ell chama o Mito do Ilado é dizer que este 
é a crença de que pocleremos em últirna análise apontar, quando estamos 
envolvidos nuni processo de dar r:izoes. para algo que é sirnplesniente 
dado na experiência. Mas este passo. apesar de supostamente pern~itir a 
'infusão de substância empírica' tios conceitos a um nível básico, que depois 
se estenderia por canais inferenciais à totalidade de sistemas conceptuais. 
redunda. na célebre expressão de McDoweli, eiii 'dar clesculpas eiii vez de 
justificaçòes'. 

O Mito do Dado é importante ainda por uma outra razão 'hermenêutica': 
as tentativas de conceber a natureza cl:~ experiência levadas a cabo por auto- 
res imporrantes para McDowell como Davidson e Evans for:iin geradas pela 
tentativa tle escapar ao  Mito do Dado. Eo entanto nenl~utn deles foi bem 
sucedido - e a única saída real. segundo Mcl>owell, t! uma concep<iâo de 
experiência inspir:i& ern 1c:int. 

Voltemos envio ele novo a Daviilson. Porque G que Davidson é tão 
iiiiportante na liistória episteruológica que iV1cijom~ell procura traçar? l'orcliie 
ele tentou a partir ela crítica a Qiiine escapar ao Mito do Dado. mito esse que 
vili no ps6prio Quine (na dicotomia esqueina/c«nteúdo, criticada em On the 
Ver31 Ideu ofCofzcepti~fal Schcrne)). O dualismo quineano do  esquema e clo 
dado é ele próprio urna resliosrii ao desejo ele constrangimento externo ao 
penmnento: na ling~iagem de iMcD»weIl. o espaço clas razoes é concebido 
por Quine conio estenclenclo-se além do espaco dos conceitos. alargando-se 
até aos i~np:ictos extra-conceptuais da experiência. 

É verdacie que existe urn outn) lado eiii Quine, quanclo este fala da expe- 
riência: trata-se da retórica elo tribunal e ele acordo coin Mci>owell, este Iacio 
de Quine relaciona-se cor11 o tenra Imntiano da espontaneidacle. É por aí que 
Quine insiste ria independéncia dos escluemas concept~u~is e na reiatividatle 
desies - isto, como se sabe, é algo que Davidson rejeita. Na verdade, Quiile 
joga ao mesiiio teiiipo com passividade e corn esponriuieidade para pensar 
na ilatiireza da experiência. e pensa que pode ter as ctu:is coisas. I>avidson 
pensa que isso não é possível. e. co~ilo G enquanto einpirista que Quine 
pensa corno pensa. isso leva-o a rejeitar o empirisnlo. 

A ideia cte i>avidson é clue a experiência não pode estar dos dois lados, 
no esl~aço I6gico das razoes e no espaco lógico cla natureza. Como é que 
&aqui chega ao coerentisn~o? Se vemos a experiência como irnpactos da 
sensibilidatle fora do espaço dos conceitos, não podemos hzer apelo a ela 
para jristificar juízos ou crenps - isso seria cair no Mito elo Dado. Como 



para Davidson a experiência não pocle ser senâo exacramente isso, iinpac- 
tos extra-conceptuais sobre :i sensibilidade. então ela tein que estar fora 
do espaço das razòes, tem que ser nieraniente causalmente relevante, sem 
ter nada a dizer acerca de crenças (que nada pode coiitar coino razjo para 
iiianter uma crença a não ser outra crença é, recorde-se, o tilote coerentista 
de Davidson). Para Davidson. a experiência pertencerá exclusivamente ao 
espaço lógico da natureza. 

Para McDowell a coiiclusão de Ijavidson, que o leva a desenvolver o 
coerentisino de A Cobere~zce ibeofy, nào é satisFatória precisamente porque. 
como já foi apontado. produz uma visâo da relacào pensament«/inundo 
como sendo seiii friccâol lima visão de conteúdo empírico sei11 constran- 
gimento racional algum. Davidson vê as motivaçòespara o Mito do  Dado 
conio estando Ligadas ao cepticismo, iras para JvlcDon~ell isso é ver pouco. 
Ele pensa que foi ein parte devido a unu  análise insuficiente das tnotivaçòes 
do  Mito cio Dado que Davidson se viu reiiietido á sua posiçãcj de rejeifão 
do empirismcj. Na verdade Mcl>oweli considera que Davidson nSo vê que 
o Mito do  I>ad« é uma resposta à iiianeira cle pensar que ê precisamente 
a siia, a ti~aneira cle pensar segundo a qual as capacidades conceptuais, da 
espontaneidade, os conceitos da suposição de racioi~alidade. estâ» nuiiia 
esfera própria e szligenei-is. A ideia de i\lcUoweli é que é preciso renunciar 
a« ivlito do I>ado seili renunciar à ideia de que as experiências constrangeiii 
racionaliiiente o pensamento, não deixando as capacidades conceptuais 
.sozinhas' numa esfera suigerzeris e sem fricgãcj. Ora isso é Icant. é a ideia de 
cjiie o conlieciiiiento eiiipírico deve ser visto corno resultado de uma c«»pe- 
ra@o entir sensibilidade e entencliiiientc>. receptividade e espcjntaneidade 
(esta é enrendicla por ivlcl>owell, coino já foi dito. coino envolvimento das 
c:ipacitlades concel>tuais). O ponto essencial aqui é »hvianiente cjue desta 
pei.spectiva kantiana as capacidades coiiceptiiais s j o  recruradas na própria 
experiência. não vêm aplicar-se posteriormeiiie ao que seria 6iu~Io na expe- 
riência. Aquilo :i qiie Kanr chama intuiç2io 6 para McDowell recepçâo expe- 
riencial, já coiii conteúdo conceptual. de que as coisas s%o ihiis und so. A 
experiência é assiiii ao iiiesiiio teiiil>o passiva e clolada de conteúdo e o 
iiiuntlo nâo é exterior ao espaço dos conceitos. apenas exterior aos exercí- 
cios de esp«iiraneidade (é isto que significa clizer. como diz McDomrell; que 
'thepictcr~e still hrzs uar? in-ozrt dimeizsioiz'- 11x1s a .i~etrlacle é que este é iiin 
ponto no qual ele teni frequentemenie que insistir face aos seus críticos). A 
con-ecqào de Mc1)owelI ao slogan de Ikvidson segundo 0 cliial 'Nada pode 
contar c«iiio uma razão para Lima crença excepto uma outra crença' sei.li: 
:wsiiir. que 'Nada r>ode coiirar como razâo para uma crenfa excepio algo 
que esteja já no espaço lógico das razões'. Experiências poder». portanto, 
contar como razões para crenç'as. 



A proposta kantiana de McDomrell pretende ser. com» f»i clito. uma fortna 
de evitar a falácia naturalista: trata-se de adoptar a dicotomia sellarsiana do  
eslsaço das razões e espaso da natureza não a vendo no enranto como lima 
dicot«mia entre o que é natural e o que é normativo e portaiito 'não-natural'. 
Por trás de t~icio isto está eviclenieinente a convicção de que nada tios obriga 
a pura e simplesmente equacionar 'natureza' com inteligibilidade científico- 
-natural: traia-se antes de uina decisão específica. iias ciências da natureza 
vigora iiin tipo específico de inteligibiliclacle e de entendiinento mas o outro 
tipo de inteligihiliciade e entendiinento não está fora da natureza. I>e ac«rdo 
com a (aristotélica) proposta de McDowell, a natureza inclui uma segunda 
natureza (nós e o espace lógico das razões que trazemos connosco). Esta 
concepçâo aristotélica de urna segunda natureza vein junrar-se à concepgão 
kantiana de experiência na crítica ao naturalis~iio cientificista ou naturalismo 
raso. Outras duas teses essenciais por que McDowell passa entretanto em 
M n d u ~ l d  1Vor!d, na continuayão da análise das relações entre experiências 
e jiiízos. são a iliniita~ão do conceptual e a crítica à ~iiuito influente ideia de 
Garetli Evans de um conteúdo nã» conceptual'". 

5. Ifegei e u,/iiosojia c!u meizte: u ilin?iluçÜo cio conceptuai 

O que significa a aparentemente iclealista icleial clefendiáa por R.icDowell, 
de uma 'ilimita~ão do conceptual'? A ideia de ilimitação do  conceptual é a 
icleia de acordo com a ejual nâo devemos imaginar uma fronteira externa 
em torno da esfera do concept~ial com a realidade 'lá fora' a causar impac- 
tos dentro do  sistema'.. Capacidades conceptuais estão ein a c ~ â o  já nas 
experiências. não entram e111 cena apenas com os juízos. A icleia parece de 
facto, à priiirieira vista, despudo~.adaniente idealista na medida e111 que não 
parece permitir ~ i i i i  reconhecinienio genuíno de que a realidade é inde- 
pendente cio nosso pensamento. Nio é no enranto assiiii que McDowell a 
coiicrhe - supostamente a tese da ilimiracão do conceptual não impede a 
existência ele um constrangimento exterior ao  nosso pensamento. O ponto 
ele Mc1)owelI é que o espaço do co~zceptuni é uhe??o tu?zto quanto enuolue 
~ ~ ~ r 6 t z c i u  ao ~ ? Z L L I Z ~ O  extel.?~o. Que as coisas sejam ihus and so (ele uma 
cleterminada maneira) é o conteúclo da experiência e clo juízo mas é tam- 

" CI: Leciiiirs 11 r 111. 77,c Uiii,oi<nricdr>e.u ofihe Coiicep;l,al r ~l'o>i-Co>~ccp;~<dcoi>;oit. 
Uc novo. esta ideia iiegeliana' pode ser conipreenilicla por rcla@o com disçiiss6es 

mais fiimiliaies aos filósofos inaliiiros. ij em Si>ryirlnr 77>oiigbt n,,<i t1,e &lei?; of /riiier 
Spnce (MrDOWELL 19RSc) ela era defendida ;i partir d:i análise da natureza clz pensa- 
mentos singiilaiçs. 



Se>-ú yiie a i?ii,iha »ieiiie esi6 derrtro da minha cahe~ni 

bem, se não estamos enganaclos, pensa McDowell, a disposiçâo do iniinclo 
(iuyozlt oj'the worlc0. É nestas condições que McDowell fala da experiêiicia 
corno abertura ao mundo (e de transparência da experiência, por oposição 
à opacidade inerente i concepçào de uina retacão inente-riiundo através 
de uma interpace: com entregas da seiisibilidacle). Dizer qiie o conceptual é 
ilimitado & entâo apenas dizer nâo há objectos que ele nâo possa incorpo- 
rar, dizer que ele é extensível. Segundo IvlcDowell a acusação de idealisrno 
pressupõe que a alternativa coerentismo ou Mito do Dado exaure as pos- 
sibilidades. fecliando os ollios a urna possibilidade: a possibilidade de não 
existir abismo entre o que é e o que pode ser pensado. 

Como & que a tese da iliinimçào do  conceptual se repercute por exem- 
plo numa teoria dos conceitos? O núcleo da proposta & qiie nào devemos 
imaginar uma Ironteira externa em torno da esfera tlo conceptual, com 
a realidade lá fora, a causar impactos dentro do sistema. Se retirarmos à 
imagem kantiana o transcendental (tal como McDowell o entende, i. e., 
corno afecfào &a sensibilidade por uma realidade supra-sensível, e portanto 
estritamente ligaclo 2 icleia de númeno. ideia que McDowell, tal coiiio os 
críticos idealistas de ICani; considera uiiia muiio má ideia) e ficarmos com o 
r.esto (iiituiçòes e conceitos, complementaridade de passividade e esponta- 
neidade) tereiilos uiiia iiiiageni do que pretende IvIcDom~ell. A iliinitaçâo CIO 
conceptual é portanto algo cotiio 'kantismo nienos o trariscendeiital'. 

6.  C. Evutzs c q/iloso/iu tia menie u ideia de col~teziclo ?%do co17ccpt11~1 

Mas, se 0 il»sso intuito é pensar na relafào entre experiências e juízos, r20 
serA o apelo ao conteúdo nào coricepttial, corno liie chamou G. Ev;insl", pai-:i 
falar tle experiências e a intmtliiç50 de uma componente coriceptual através 
d o s  jurzos~ima meliior ideia para coiiceher a relação entre experiências e 

juízos do tiire coriceber esias corno sendo já conceptu:iis? i\lcIl»m~ell pensa 
que não, e deferide que. cio contrário do que propòe Garetli Evaris eiii ihe  
ihrieties oj'l<efe~'ei?ce~ ri20 devemos pensar nos jiiízos como introcluziriclo iiiii:i 
componente conceptual no coiiteúdo não conceptual das experiêiicias mas 
antes como saiicionando (c?ldorsing) algo que as experiêricias possuem já. 

I'ode-se sit~iar mellior a posiçâo de McI>owell se a comparamos. coint) 
o prói>rio McDowell faz em ~liiizd und Woricl. com as posiçòes de l>onald 
ikividson e de Garetli Evans acerca da natureza das esperiêiicias. É aliás 
exactaiiiente esse 0 intiiito clialéctico <Ir McI>owell na terceira Lectii1.e de 

"' McDo\vell foi colega e amigo de Gaieili Evans r eilitoii The Vclrieries o/'Re/ere~ice. 
cicpois &a iiione de Evans. A ol>i:i de livans é para cle rima rrl'eiencia constanie. 



Mírzcl arid IVJo/oi.i~l, iiiitit~iiada ~\Jorr-Cor~~cpI~~ul CoriterzI. Evans e Davidson 
pai-eceiii ter razão urn coiitra 0 outro; resta por isso procurar um melital 
bioclz' qiie lhes seja comum (o resuita<l» &a rernofão de uiii tal bloqueio é 
c>h\riaiiiente a posifão kantiana do  próprio McDonrell). 

O que clefendein ei~rão Davidson e Evans quanto à n;itiireza tias experiên- 
cias? mivicison considera as experiências ele forina piiraiiiente causal, Evans 
explora a ideia de que estas teriuin iini conteúdo nâo concepiual. resuit:ido 
da operarão iie uin sistema infornmcional. Contra Davidson e contra Ev;ins 
McDon~ell tlefendeid que as experiências envol\~erri o uso de capacidades 
conceptiiais, eractaiiiente as mesmas cjue estarão env»l\~id:is tio juízo. 

Unia vez que o teor geral da posifão cle Uavidsun acerca cia experiên- 
cia foi já exposto; p;isso a ciescrever a posigão de Evans ein Thc VUI-ieties 
o/'I&?firer~cc"~. I'ara Evans o conteúclo ela experiência é n io  conceptual: 
os estad»s inforinacionais qiie os sujeitos aclc]uireiii através da percepsào 
não s i»  concel>tu:ilizados - c«tlteúdo ci>ricelxiiaI existe apenas nos juízos 
haseados n:i experiência. Forin~ilar um jiiízo com base n:i experiência ('Isto 
sào diias iiiãos e um computador') é assirri para Evans inoves-se do não 
c»ncçptir:il p;ira O conceptual. Was siias palavras, as operaf6es di> sistema 
inforiii;icionala' são mais priinitivas do que as operaF6es &i espontaneidade; 
o concept~iai ei1ti-a apenas com :i f»riiiuiafão de jiiízos baseados na expe- 
riência. Evans não iíientifica exl?eriências coin estados informaci»riais - o 
que ele diz é apenas que encliianto estados iiiformacionais as esperiências 
iêin conteúdo nâo conceptiial. Mas iiin estado iiifosrn"~cional apenas conta 
co111o experiêiicia se estiver clisi>oni\~el para u111 agente capaz de ci.enCas e 
de raciocínio. 

ripesar cio ap:irenteiiiente 'suave naiur:ilisiiio' de Exins. Ivicl>on-ell vê 
esta [m>p<>str:~ coiiio um;i forma do Mito do Dado. Não deixando tle loiivar 
o facto de Evans não falar de conceitos quando expòe ;i su;i posirãc sol>re 
coritefido não conceptii:il, iVcDoweli pensa no entanto que .conteúdo' ern 
'coiiteúclo não conceptu:il' aca13:i por kizrr o iriesiiio papel cjlie 'coiicei- 
tos': falar- ele conteúilo de forma isolada seiati\~ai~iente à esporiianeiclaele 
&is f:~culclacies conceptuais é .??icr.c I L . o ) . ~ ~ / ~ J ' .  De qualquer f«riiia. kice à 
prop<>sta de Evans McIlon-e11 ter5 que posicionar-se perante os arglimen- 
tos ap"sen1enrente favoráveis a Evaiis e à icieia de coriteúcio nã« concep- 
rual. Centrais pai2 a forinulação de tais argii~nentos são i) o ay>arentemeiite 

"' .%lcilo\~~rll siihiiniia que :i pr<>p<>skt :' é " i > w ~ s ~ n x d x  co~nponentes c10 riquissim<<' 
livro dç Emns. 

>,, Enans cliaiiia :issiiri :is c:ip:icidaiies dç irrollia ilç infoim<%« pelos seiiiiilos. de 
içc«l!i:i de inSbimaq2o pein comiinicacio (1esii.miinIio) r ilr rrirnçjo dç infoinxiyio 
aliavi-s d:i memória. 



iiiconcepttializávei detalhe ele cacla experiência. ii) a irrrd~itil>ilitiade ùas 
experiências a crenps. iii) «s aniinais 1120 liunianos e as suas mentes. 

O pi~nto essencizil de Ivicl)owell, que lhe permite responcier aos argti- 
nientos que partern de 1 para a existência de conteúdo não-conceptiial das 
experiências, é a icieia cie tllie 0 conceptual pode 'ser alar~aclo' - iiiiia aná- 
lise cio futicionainento de rleiiionstrativo como 'esia cor' peraiite a experiên- 
ciU perceptiva vai nesse sentido. A capacidade de uiiia pessoa abarcar cores 
iio srii pensamento concepttnl nào se restringe ao uso de exprrssòes como 
'veriuelho' ou 'magenta' antes alarga-se por iiieio dos referidos instrumen- 
tos deinonstrativos. que exploratn a presenca perceptiva de tima arnostiíi. 
Ileiativatnente aos arguiiientos que partem de 2 para 0 coiiteúdo nào con- 
ceptud. evocantlo noiiieadamente a ausência ele cl-enps adequadas a deter- 
iiiinackas experiências pesceptivas(iii~sões, ou experiências contraditórias). o 
que lvIclIom~el1 faz é resetvar o coticeito sofisticaclo ile crença propriatnente 
dita y a r ~  juí7.osli~aclos c0111 razòes e controle racional. A~lcl)»welll defende 
ainda que o conceptual nio pode ser atrii>uícIo a criatur:is setii espanta- 
iieidadr, » que ilie pen~iite respotider aos aiguinentos que pastein cle 3: 
nern a experiência exterior 11eti1 a experirncia interior ciessas criat~iras sào, 
segtiiido Mcilon~ell, cotiil?arávris coiu aq~ielas tias criaturas com esponta- 
»ridaele. Isto n io  sigiiifica que McDo\vell ignore ou ciesprezr ;i ques(ào &as 
mentes aniiiiais. Ele tem pelo contr9rio. erii i2lind ut7d Wol~lcl, coiiiparaç6es 
explícir:is a firzer entre meiites aniiiiais e iiieiites I iuri~~nas (noineaciaiiienie 
iia Lecture VI. Rutiorial a?zd Otherilt~iinuis). Esias haseiani-se eiii parte eiil 
Gae1:iiiiei: e na difeirnc:~ entre ter uiii iniincio e rei- rim ambiente. A siia ideia 
ftind:iiiiental será iclêntica à de ziutores como Davidson e Iknnett :icerca do 
;issuiito: apenas cri:it~ii-as linguísticas pens:im. 

A ideia aristotélica de hlcllowell é qLir :i rucion;ilidacle é parte inte- 
grante da nalureza dos aniiiiais iiumanos, o que significari que apeii:rs 
estes têm LI, rllunclo. por coiiir:iste com o :ii?>iiiente dos outr»s ailimais. 
hias a verdade é que o i>atIiciilar iiatiii-;ilismo de Aristóteles rscapav:r. sem 
c~iraiscluer pr<>l>leiiias tie consciência. por mzões liistóricas 6hvias. :I tt>clas as 
;ingústi;is dos niodernos (p~ i r :~  e siiiiplesmetlte a cjuest2o tia inconttjrnahili- 
ckicie claquilo cliie as ciências natitrais dizem que o mundo e. para q~ialcltier 
l i umno  educado nos nossos tetnpos. nào se colocava para Arist6teles). 
Como é que, etit30. d:icla a enorine diferenc;:~ das condi$òes. algrim tipu de 
nat~iralisrno arisiotélico seria ainda iioje s~isteiit:ível? (esia 2 uina questâo 
colocatia por vários críticos a Mcl3om~eil). Mcilowell pensa qiie não tereinos 
iiiziis a inocência de Aristóteles e cliie não li5 conio vc>ltar as costas Xciuilo 
que asciências naturais dizem acerca íle como o munclo é. I'oclemos no 
enranto recuar perante a identifi~icão desse tipo (valioso) de inteligibili- 



dade com a natureza - e é isso que McDom:ell propõe, com o conceito de 
segunda natureza inspirado em Aristóteles. 

l'artilhamos a percepsâo com outros animais; mas iieles não existe espon- 
taiieidade, nem eu, nem mundo. O que existe nos animais não humanos é 
apenas sensiência 'ao seivigo de um modo de vida estruturacio exclusivanlente 
por imperativos biológicos imediatos'": eles não ponderam razoes nem deci- 
clem o que fazer, a sua vida í. vivida ii~inl'an~biente. não num mundo. 

Os poderes conceptiiais (a nossa seg~incla natuseia) lazein toda a dife- 
r e n p  ein nós relativameiite a este tipo de vida sensiente dos «ritros animais 
- não se trata. no nosso sermos humanos, ele transcender a nossa natureza 
biológica mas si111 de ter um mundo. um mundo que é alem do mais uiii 
lugar de oportunidades e decisões. Animais não liunianos não têm experiên- 
cia interna nem externa como a nossa (uma coisa a clizer perante a enorme 
adesão que a experiência do  IVhat it:~ lilze 80 be? tle Nagel gera entre os 
filósofos &a mente é que parte do erre de Nagel é fazer-nos imagiiiar o seu 
iiiorcegíj cíjtno díjtaclo de uiwa suhjectiviclacle plenainente desenvolvida, 
unia s~ibjecti\~idade c»ni» a iiossa - isso para McI>owell não faz sentido). 

É claro que os li~iiiianos riâo nascem direcrarnente no espaço das xizoes 
- nada nasce directamente i10 espago das razões. Wascemos ineros :mimais 
e transforiwaiiio-nos em pensadores e agentes intencionais - para IvlcDowell 
unia palie essencial disso é a Bilc!~lizg associada a aprender uma linguagem. 

Qualcluer concepção das relações pensainento-mundo deverá reflectir-se 
numa concep~ão &i :ic~âo e ela stil>jectividade: questões relativas à subjec- 
tividaele e à acgão colocaiii-se i~ieviva\~elrnente quaiido está ein causa unia 
reforiiiiiiafio das concepgões de i-acionaliciade e de iiatiireza. a experiêncki 
percepiiva é apenas um caso. Coino é possível adeqiiar tais c»ncepc;òes 
a este novo q~iaclro? É esse o assunto da Lecture IV ele ;iIii?~l ~ ~ r z d  ~Vo~lc l ,  
Keuso?? a ~ z d  ,Vcltzlre. A posicão básica pocle ser al:i~.gacla ela percepção à 
acgâo da seguinte f»rma: a ideia (de origem kantiana) de que intiiições sein 
conceitos sio cegas e c»nceit«s sem intiiifões são vazios ti.aduz-se na ideia 
de cli~e activitiades c»rpo~.ais sem intencões são cegas e iniengõessem acti- 
vidades corporais sâo vazias. 

Q~iando prnsaiiios nos riio\~in~eni»s ele ui11 corpo humano em teniios 
de I-elagóes da sensibiliilacie coin o eiitendimento, o que est9 eiii causa i- 



próprio conceito de natureza. Ora a ciência in«derna provocou neste aquilo 
a que McDowell chama (1 'desencantamento weberiano'. 

Na natureza vista como o reino ela lei" ficatnos sem lugar para a espon- 
taneidade do  entendimento. O que fazer então com esta? 

As posições possíveis perante o problema do que fazer com a esponta- 
neidade são: 1) dotiiesticar, reduzir (como faz o naturalisiiio raso), 2 )  resistir 
ao desencunianiento (é que faz Daviclson. é o que faz McD«a~ell). É por isso 
interessante perguntar o que faz afinal a diferença entre os dois. E o que faz 
a diferenga é fundamentalmente que para Davidson o que é do reino do  sig- 
nificado esta já em principio disponível para iiivestiga~ão no reino da lei. 

A opçào de i\IcDowell é outra: reformuiar o conceito de natureza de forma 
a deixar espac» à espontaneidade. A chave é a seguinte: o nosso objecto ele 
siispeita nào tem que ser (1 caricrer sui genens da espontaneidade como pen- 
sam os naturalistas rasos -pode ser antes a própria equacão de 'natureza' coiii 
(1 reino da lei. O que tios obriga a aceitar tal equa@o? - esta é uma questáo 
que devemos c»l»car expiicitaniente. É para pensar naquilo de que falamos 
c p n d o  falamos de natureza e de algo ser nat~iial que McDowell vai convocar 
Aristóteles. :I slicn a Nicórnaco, e a forma como Aristóteles vê as pessoas e 
as razões destas para agirzi. Segunda natureza é, como é sabido, rim conceito 
aristotélico introcl~izido para pensar na iiianeira como o caricter ético se forma 
num indivíduo, fazendo com que lim inclivíduo venha a ter os olhos aberros 
a razões (hauilzg onek eyes opm to ~~easo~?.s). Mas, como é costume objectar 
àqiieles que evocam Aristóteles contra act~nis tendências reducionistas (como 
H. Putnam e M. Kusshauin, por exemplo) acluilo que nos parece interessante 
em Aristóteles quanto a mente e acção aparece em conjunto. no próprio 
Aristóteles, com uma insustentável concepfio da natureza física. Convém por 
isso sublinhar que &IcIlowell não deixa de levar em c»nsideril@.;io que a ino- 
cência ele Arist«teles, a boa consciência com que ele pede. por exemplo. optar 
entre uin:i concep(-50 de natureza corno a sua e a concepçâo de natureza 
proposta pelos atomistas gregos não está disponível para nós - a proposta dos 
ritomistas n5o se pode cornparar com a ciência actual: no nosso teriip« acjuilo 
que as ciências naturais dizem acei.ca de como o mundo é eleve fazer parte do  
que qual<-luer ser ediicado perna. nào é legitimamente coniestável. encluanto 
que a opGo rnaierialisia dos atomistas era razoavelmente abstracta. 

O que é que a f0rmula 'Aristóteles iiiais 1Ciint' nos dá entào corno c«n- 
cepsâo de natureza e da nossa natureza? Dá-nos a ideia de que um Iioinem 
iriaduro é um animal raci»nal. e que a racionalidade age livreiiirnte na s ~ i a  

?' Mcllo~\~eil pielçiç Falar assim a falar clç 'carisas'. 
'' CT <>c ensaios s«L>ie Arisrótçles eriil diiiii!, Ih!iie iliidReil!l<): I'arie I (McUO\WLL 
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própria esfer:i. É a partir daí que McDowell tenta c»nipreender a nossa natu- 
reza de aniiiiais racionais. O sei1 propósito é i.econciliar a anirnalidacle com 
a racionalidade c a« mesmo tempo inosti.ar que tal reconcilia@o é impos- 
sível no cluadro da concepçáo cientificisia @e nat~ire7.a do  natiiralismo raso. 

É Garetl~ Evans quem fornece a IvIcDou~ell a pista essencial para pens:ir 
no eu. Em 7be 17arieties ofRe&ei~e>zce Evans recupera e utiliza ICant (um I(ant 
lido por Strawson, é certo). Essa recuperziçâo de Kant. essencial eni í"ne 
Vai-ieties of Refeie~zce, é também essencial ein ~Ifind anel Woi-lei para pensar 
na natureza da subjectividacle. Sendo à primeira vista urna discussio cle 
cluestões de filosofia da linguagem quanto 3 referência, o livro de Evans, 
The IWz?-ielies ofI?efiierzce. 6 para McDowell uma obra fundamental pa1.a o 
tratamento das questões acerca de mente e inundo até aqui discuticlas - e 
isso também devido a trazer Ihnt  de uma foriiia diferente da já referida para 
a anilise das relaç6es inente-mundo. 

A proposta de ~IcDowell é junrar a Icaiit (má« às ideias acerca de sensi- 
bilidacle e entendiiiiento. fiinckamentais para pensar a experiêncka e que ja 
foraiii referidas atris mas as ideias, defendidas na Deduçâo Transcendental, 
acerca de uina ligação entre autoconsciência e consciência de objectos) 
uina icleia aristotélica íle 'segunda nat~ire~zi.  I<ant (o Kant da Dedurào 
Transcendental) e Aristóteles f»rnecenr assim a cliave para pensar na natu- 
reza da s~ibjectiviclade. 

1)e acordo com McI)owell, se i~naginássemos ICant aceitando a nocão de 
seg~inda natureza, acluilo que ele afirrna (de muito importante) na Dediicâo 
Transcendental sobre a interclependência da autoconsciência e da consciên- 
cia do m~indo poderia adquirir tima forina sati~~rtória. O que I<ant afirma é 
que o eu penso acornpanlxr todas as representaç6es. O problema de Kant é 
qiie ele cle algiirna forma não explora ao ináxiino as boas ideias que avanga. 
I'orque pretende a tocio o custo clemarcar-se tlo caiítiiianismo" ICant acaba 
com um eu enc1ii:into 'unidade formal da continuidade temporal subjectiva' 
iias mãos. Ora o grande problema deste eu como 'unidade formal da con- 
tinilidade temporal subjectiva' é clue parece simplesmente impossível rela- 
ciona-lo com qualquer forina de presença corporal no mundo. Para evitar o 
cartesiaiiisrno cjuanto à subjectividade, i<arlt acaba a falar de qrialcliier coisa 
<leinzisiad« abstracta, qualquer coisa que não parece ter relagão com um 
sujeito com« presença real no mundo, uin mundo que este sujeito ele pró- 

" C 1  Iianr 1985 Crítica ria Rnriio Pum. l'aialo@smos. 



Seili yiw n »ii>rhn iiie>iie csld /ieiit>-o cla >iii>r/la cir/?e~n? 

prio pensasse e no qual agisse. Esta última forina de ver as coisas (uin siijeito 
que é uma presenga real no niuntlo, iiin inundo que o siijeito ele próprio 
pensa e no qual age) é pelo coritrário aquela que é adoptada por Evatis em 
7I2e VUI-1eties of Re?&reizce. É isso que McIlon~eli aprecia e retoina. 

Para cornpreeridermos o que está acjiii ein causa é necessário releinhrar a 
leitura que Strawson faz de Kant em TbeBo~ii?ús ofSeiise (e conv6m sempre 
recorclar que Strawson é incontomávei para coiiipreender a '»rt«doxi;i' e o 
poiito de partida das leituras de 1c:int na 'filosofia analítica'). Strawson com- 
para o eu p~11.o kantiano coiii a concepcâo lockiana de pessoa, concepgão 
essa cliie evoca consciência e nieniória. notando que o estender-se passado- 
-presente-futuro ein que a iiiernória entra e que traz a conforniidiicle corii 
uni critério de identidade pessoal é essencial em Loclce e pura e siinples- 
mente não se encontra eiii ICaiit. O que explicará tal facto? 

Existe qualquer coisa de diferente na foriiia coino a continuidade da 
consciência é asseguracla relativamente à forrn:i cotiio é assegurada a con- 
tinuidade dos objectos de percepgâo externa - ICarit tem cei-ramente razào 
nisso. 1ielativ;iniente à coiisciência não precisamos, ao contrário do que 
acontece coin os objectos do apercehiiiiento perceptivo externo, tle rnanter 
a pista ( k c p  tl-ack) do que clrier clue seja: o fluxo cla consciência siinples- 
niente persiste, está E, mnntém-se. Pareceria entâo cjue uiii eu siii)sisteiite 
í- o conteúdo em jogo, e Kant pensa que é preciso muito criidado para nào 
ver essa especialíssii~ia persistência como uma cois;i. ou chegariamos ao ego 
 irt te si ano. É por isso que esc«lhe falar de uma coiitiiiuidade formal. 

Mc1)onell pergiinta enijo c:indidamente: não será cjue a o p ç b  se coloca 
desta forma apeiias porcjue K:int já fez uiiia escollia? Xoiiieaclarnente, já 
cscollie~i restriiigir o tratamento da quesiao ao fluxo da consciêncki? Mas 
por que é que Iiaveiiios de pensar iiuin eu coiiio ~ i i i i  fluxo de consci2ncia? 
Não é isso iamhGni parte cio erro tie 1)escartes. essa sep;irac5o da consciência 
ele outra c<iis;i qualqiiei~? É certo cjue a ci>ntiiiuiclade n5o envolve o inaiiter 
iie Lima pista. de i i i i i  rastro, mas isso iião 110s ohriga a pensar que ela é 
pur:unente foriii:rl: :i toiixid:i de pesspei.tiv;i subjeciiv:~ pode ser acerc:~ ele 
algo ~ L W  t&iihém existe em terceira pessoa. e cjue é o rel'erente continuado 
de 'eu' no 'eu penso' clrie acomp;inIia totkis as iilinlias representac6es. Isso 
é algo ciija carreira é uma contiiiuidade substancial no i~iunclo objectivo. 
algo de cjue outros iiiodos de pensamento contiiiuatlo requereriaiii que se 
inantivesse a j>ist;i. 

Eski seria a forrn:i correcta e interessante de retoiiiar a tese lrantiarxi da 
1)eclucjo Tr:inscencleiital. Mcl>on-ell pciim por isso que o diagn6stico que 
K.int faz dos el-1-0s ele Desc:irtes iião vai até :io l i ~ n d o  e é por isso qiie Kaiit 
nào pode ver a vitia continiiada de uin aiiiinal capaz de percep~io  c01110 pirte 
ela i.esposra :i b«3 cliiestão que coloca. Mas a n2ii ser assim. como í- cjrie um 



ponte) i»rinal p«deria aiguina vez vir a ,apropriar-se' de um corpo vivo? Uma 
série contínua de representagòes subjectivas nãc) pode existir senão cotno 
extracto da viela ele uiii animal, pensa McDowell - no entanto; sem considerar 
algo como Lima .seg~inda nutureza', Iíanl não tem corno chegar aí. 

Estas questòes não sào de todo intliferentes para coinpreencier o que está 
em causa em The V6~i"ieties of Rejier-eizce, o livro de Evans. Aqiiilo que Evans 
está a trazer de ~iovo coiil as slias posições acerca de referência singular é 
precisarriente uma posirão kantiana acerca ele a~iroconsciência e consciência 
de objectos. Aquilo que temos, historicamente consicleraclo. e qiie nos per- 
mite ver o ponto em que Evans comega o seu diálogo coti~ outros autores 
que tratara111 estas cluestòes é o seguinte. A tnaneira srundard de pensar na 
forma corno 0 pensatnento se relacion:i coin objectos foi em tempos a visão 
riisselliana; a Teoria das 1)escriçòes Definidas: o conteúdo seria dado pela 
especificação do  ol2jecto em terinos gerais'j. Esta 6 uma forina de pensar na 
natureza do 'concept~ial'. O recuo relativainetite a esta posi~ão ol>ei-:ido na 
filosofia da linguagem mais próxima de nós por pessoas coiiio S. I(rij>ke e 
K. Donellan tetn a ver com 0 facto de existirem direcgòes elo pensamento a 
objectos que não cabem nesses moldes (por exeiiiplo petisamentos percep- 
tuais derrionstrativos). Nesses casos o pensamento tiào chega ao seu objecto 
contendo cjualquer especificarão geral, ap:irecendo o objecto coi~io aquilo 
que satisfaz ia1 especificarã» geral - chega atires exploiantlo a presença per- 
ceptiva do  objecto ele pr6prio. Se o concept~ial for ecluacionado com o pre- 
dicativo, esta resistência à al>«rclageiii 11tssel1i:ina toma a foriria de dizer que 
nos cusos de excel>çào, a referência singular é, ou ap»ia-se, ntinla rekiqào 
extrii-concej~tual entre pensadores e coisas. A ideia seria pomnto que o reino 
conceptual teria tiiii lado cle fora, lado de fora esse povt>ado por ohjectos pur- 
ticulares. O pensatnento Ciria o convacto, u partir de dentro do rei110 concep- 
tu;il. com o exterioi; explorando rrlagòes tais como a percepção. concebida 
corri« penetratldo pela fronteira exterior do  conceptual. Na vercl:ide esta é a 
visão quase oitodoxa cla refet-ência singular - pode p'arecer kaiitiana. inas a 
venlade é que em Kant o reino conceptiial não te111 exterior. 

Se a revoIu~30 anti-nisselliana é isto, entâo; diz Mcl)owell, até se pocleria 
sentir siinpatia por conti-a-revolucionários cotiio J.  Searle. Mas Irá uma outra 
possibiliclade: a alternativa de Evans. Ora esta passa por introduzir Kant e 
Frege na consideragào de tais prohleiiias sohi.e referência siiig~ilar"'. 

A ideia é que a noção fregeana de sentido pode ac»iriod:ir os tipos de 
conexões que entre pensadores e objectos patticiilarrs que pertutham a 

" Cf. MIGL'ENS 2007. Liçi><is 11 3 14. 
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al~orclagein russelliana, e que Evans explora caso a caso. E isto deve ser feito 
sempre pondo 0 pensainento no seu contexto próprio. e o contexto prdprio 
do pensamento é o de utiia presenp autoconsciente de uin pensador no 
mundo (esta é uiiia ideia de ICant, e é por isso é que o Kant de Strawson é 
rão iinporrante em 77% çárieties ofRefe)z.~zce). 

É iiiiiit» irnpoiG~nte para McDowell enfatizar que o reino conceptual no 
sentido de Evans não é « doinínio do  'predicativo' mas o reino fregeano 
cio sentido. Convocando Frege, Evans mostra claramente como as I-elaçòes 
nã» especificadoras entre pensadores e objectos em que os anti-russellia- 
nos insistem nâ» tênr necessariainenre que ser concebidas como trazendo 
0 pensaiiieiito para h r a  de uiria esfera conceptual. E McDowell pensa que 
Evans está certo. 

Aquilo que se discute em ~VIi?zd a?id IV'o~lcl é o que se discute ou deve 
discutir em filosofia tla mente: a natureza de pensadores e de pensainentos, 
a natureza da representação, cla consciência. tla acgào. cl» eu, da racionali- 
dade; em relai.ào com a natureza da imtureza e coin o pr«blerna da redugáo 
ou não I-educão. As posicees de McDowell perante cada um destes proble- 
mas iiiostmin que o naturalismo raso, a identificayão de natureza coin inteli- 
gibiliclacle científico-natural, não é a única opyão disponível »a filosofia ana- 
lítica contemporânea para pensar na natiireza da mente e do peiisamento. 
Acjuilo que se torna pelo coiil15rio clar« a partir de iinia perspectiva como a 
de McDcjn~rll é que » natiiralisiii« raso elide grande parte cl» que é relevante 
1mr:i pensar na relacão iiiente-rnuntio, nomeaclainente a norti~aiividade, a 
espontaneiciade. a subjectivid:icle. Mcl>on~eIl oferece-nos assiiii não apenas 
novas i.espostas como taiiil->éiii uiii diagnóstico iiistoricaiiienie baseatio clo 

'I ISI11<> rasi>. que há de errado coni o nattii- I '  
A abordagem de ~lcI>on~ell  tem além do mais oiitra vaniageni - a sua 

riqueza do ponto de visra da história da filosofia contemporânea permite-lhe 
algo que não acentuei muito acliii: pontos de diálogo entre as duas grandes 
ti-adiçòes da filosofia c»nteinpoi-ânea. a ti.adicão analítica e a tradifio não 
analítica. 





IX. Cotzsciênciu e indisti?zguibiiidade 
apal-êizcia/~'eaIidade - ,jilosofia da mente 

e questões de ~?zetufisicn e nzétodo' 

di SdO C> iIieSm0 O que podr ser pensado e o peiis, . .' 
pois srni  o que é; no i j ~ i a l  incide a afirmac5o. iiào 
enconrraiis o pensar. 

Parménicizs, Rag. 8 

I .  
O presente ensaio consiitui uiii primeiro passa ainda ~-az«avelmente 

incerto. eru direc~âo a iim trahallro sobre liistória da fi!»s»fia :inalítica no 
sCculr~ XX. em que se procura relacionar esra com a liistória tla filosofia do  
século XX ern geral e noinezidamente ioin a rniliçâo fenomenológica'. O 
horizonre seria 0 de uma fil»soFia da metitr. do  pensaniento e da lingiiageni 
'pós-analítica' e 'pós-fenomen«lógica'. Para que as possíveis colrvergências 
e divergêiicias relativaiirente a m6toclo r iiietafísica entre as duas grandes 
tradiqões filosóficas do  dciilo XX se torneli1 clai-21s. questões várias clevei~i 
ser esclal-ecidas. Este r i i s~ io  pretentle sei- uinzi conti,hriisão nesse srntidci. 
E111 tei-iiios metod«l6gicos, no li«rizt>nie dos rraramentos da tlliesijo do  
1a)p"'rcer e CIO ser esiá a qurs6o tlo natui-alismo. Em tertnos cir meiafísica 
no Iiorizonte está a quesrão iI»'realisnio. E m  lei-nros de liist6ria d:i filoso- 

I Este :irrigo prctçnçlç sei- iiiii cxcicÍcii> prepamrório do I>iojcci« Cb~,>ii:ergêiicias. Xi> 
1xrsrntç voiiime o nhstmcido I'iojrcro podi sei ençontizilo e m  ni>r:i :io I'ieEcio ( j ~ .  10). 

' O iiieii guia sçiÁ ailiii <i filósof<o Smncí-s Jocelyn Rrnoist. que tem vii?iio a fazri- un> 
ex~ii<>riiiniiriai~~c~~te intc-irssantr iial>allio de selriitir:i 'ia Seiionirnoiogia ç m  iliilogo coiii 

a filosofia analítica cla ixienle c <ia 1ingu;igçiii. A sugisiâo estratégica cie Benoisi paia a filo- 
s « h  c<iniempor:inr:i. qiiç sai. norneadaiiientc. de iiiiia lçituia cio çsiado actrial' da Seno- 
nicni>lr>gia (CS. RESO~ST 2001, Siti. l'élut jirZsozt rie lai>i~Éiiu»i~~~~ologie~ i- que se explore 
as ruptuzis (enire filosofia inalítica e fenornenologia) ité ao fim. çlç foiiiia u exp1icit:ii os 

,erie>iciio. rcsprclivc~s prcssiiposios. Esi3 s~lgesl;ic> é ~ i i i  tios ii><>tiv<>s cio I'roject~ (ioi,~ 
^ 



fia contemporânea est'í em aberto a possibilidacle de em última análise a 
filosofia an:ilítica e a fenomenologia (as duas fontes maiores que utilizo) 
siiporeiii concep$ões dem:isiado distintas de inetafísica e método p a n  que 
convergências genuínas quanto à 'fi1osofi:i da filos~fia'~, i. e., ao que se faz 
quando se faz filosofia, possaiii existir entre eias. 

O traballio referid» só pode ser 1ev:ido a cabo em torno de problemas 
específicos. O paizicular problema aqui tratado é 0 problema da consciên- 
cia. a que se chamará rambém o problema da indistinguibilidade aparência/ 
realidade ou das reiações entre (a)parecer e ser. A questão do  (ajparecer e 
do ser é travada pela fenomenologia em termos de cloa~ão e descri$â», lia 
filosofia (analítica) da mente (por Dennett) eni termos de lieterofenomeno- 
Iogia e yi~aliu e na filosofia (analítica) da percepqio (pelos disjuntivistas) 
como uina certa forma de opos i~ão aos arguinentos da ilusâo e da alncina- 
cão. Estas serâo as três foiites de materiais no presente ensaio. 

O prohleiiia cla indistinguibilidade pode ser formulado da seguinte forma: 
parece não poder ser 0 caso que a existência de experiência consciente 
seja uma :ipaiênW:i ilusória para o sujeito dessa experiência consciente. O 
caso torna-se mais complicado. evidenteinente. qnaiitl» se pergunta se os 
conteíiclos dessa experiência consciente podem eles próprios ser ilusórios 
(para o sujeito, rel:itivamente 31 forina como as coisas são). De facto, o pro- 
bleiria de saber como conceber a indistinguibilidade aparência/realidade 
deve ser tracliizido em cliiestões siihtilmente distintas ~iiwas das outras tais 
ctlmo: Será possível haver iliisão acerca do  facto de as coisas aparecerem? 
Será possível Iraver ilusão acerca de como as coisas nos aparecem? Será que 
~>oclemos confiar eiii nós próprios reiativaniente à forma coiiio as coisas nos 
aparecem? Ser5 que não podemos esiar enganados acerca da forina como 
as coisas nos parecein? 

2. 
I'enso cliie é possível fazer remontar :lo prohleiiia da inclistiiiguihilidade 

do (a)parecer e do ser a questão cle s:iber do que falamos quando falamos 
de fenoinenologia. Tomo 'fenomenologia' como ciuereiido dizer. num pri- 
meiro iiioiiiento. vitia inental; experiência conscie~ite. Este é uin sentido 
'anterior' ao sentido de 'fen»iiie~i«logia' como iiiovimento filosófico de raiz 
hrisserliana e iini sentido iiiais partilhado. 'Fenomenologia' no sentido do  
'moviiiiento fenoinenológico de raiz liiisserlian:i' seria um seguiido sentido 
de fenon~enol«gia. Coloca-se depois a questâo de saber se um terceiro sen- 
tido de fenomenologia deve ser introduzido que seja distinto da concepção 



irnomenológica lirisserliana cle descricão da experiência mental e tatiihétii 
do sentido comum de fenomenologia. 

Um caso-limite do  tratainento tia questzo cio aparecer e do ser na fiioso- 
fia contetnporânea é aquele associado ao filósofo analítico da ineiite Ilaniel 
Dennett - é por essa razâo que ele é um dos meus inateriais aqui. Thomas 
Nagel afirinav:~ no seu célebre artigo Whal is il liize to be a bat? que é 
uma constaraçâo inccjiitornável, quando se trata da mente; que há objecti- 
vamente feno~iienologia~ que os factos fenomenológicos são perfeita~iiente 
objectivos'. Para Nagel isto siinplesmente exprime o facto de o mundo, o 
nosso mundo, ser tal que contétii subjectiviclade. da inesma forina que é 
espácio-teinporal. Esie liaver experiência, haver subjectividacle. no m~indo 
tal coino este é seria entâo iini facto bruto no mundo e uni facto bruto 
no sistema do  ponto de vista do  próprio sistema. É assiin que filósofos cla 
mente como Nagel, luas também Searle. Chalmers e muitos outros coineqam 
a k~lar de consciência: há aparecer siibjectivo, isso é um facto bruto, e esse 
facto parece dever ter repercussòes no nosso quadro metafísico. No eiitantc 
a verclade é que nem todos os filósofos analíticos da mente consideram a 
sul>jectiviclade assim fundamental e D. Dennett é o caso luais radical de 
tiekação do estatuto da subjectividade. Penso cliie é por isso inesmo que 
ele exeinplifica o carácter pr»blemático cle certos rti~iios (quiiieanos, natu- 
ralistas) da filosofia do século XX. Muis do que eliminar a consciência (o 
'pecado' de que norinalmente é :ic~isaclo) ele propõe, ein fungâo da sua 
teoria da consciência, algo que parece uma eliminaçâo da sul>jectiviciacle 
da nossa concrpgão ile inundo. E o que é curioso é que o faz exacraiiienie 
ao mesmo tempo clue prop6e uiii inétotlo fenonient>lógico para a teoria da 
mente ;i cj~ie chama 'l~eter~jfenomen~)Iogia'~ 

3. 
A questào da inclistingiiibilidi~de aparência/realidacle é unia cluesrão 

que se coloca nâo apenas quando pensamos acerca de pensar e ser. conio 
os filósofc~s fazem desde Pariiiénides, mas também <luando se considera, 
de forma mais directarnente preinenie, coino clevetnos toiiiai-, em terinos 
de iriétodo para a investigação do  tnental, sejamos psiquiatras, antropó- 
logos, filósofos. ou teóricos da mente de clualq~ier oiitro til>(>, o ser cio 
iiiunclo de alguma inaneira para alguéiii. O que devemos pensar dacluilo 
clue algiiém diz acei.ca da forma como i) mundo é para si? Quando algiiéiii 
clescreve. descrevendo a sua experiência consciente, o mundo ral corno o 
encontra (abro os olhos e vejo: "vejo os cainpos, Neera, / campos cainpos 



e s«fr« i.. deveiiios pens:ir no  que é descrito ccmo sendo essa vicia inental 
coiiio iratando-se ele aparências (vai como expriiiiiríum«s pela palavra inglesa 
seenzitzg, querendo dizer pareceres oii aparênciiis possivelrnente iliisórios)? 
OLI esse espaGo eiitre real e ilusório n2o deve ser demasiado pi.ontamente 
introdiizido na descriião. travando-se antes de iiiais apenas clo aparecer elas 
coisas a alguéiii, ao qual eleve ser feita jristiça? Tratar-se-ia então do ' hve r  do  
almrecei-', expresso pelo gi-ego Phaiiio?neizoiz ou pelo alemão Erscheiiz~~tg 
- eni portiigiiês poderíamc~s dizer .Fenónieno' enqiianto dar-se, aparecer, 
seiii conot;icâo de uparênciii. Coiiio deve ser tomado pelo teórico da inrnte 
esse aparecer do iiiiindo (para mim. pai2 uni eu qualquer)? Esta é uma cjues- 
tào nietodológica pura a teoria da mente n2o sem reki~6es çoiii questoes 
iiietafísicas acei.ca de pensanieiito e inundo. 

4. 
I1:irtirei dzi foriii;i como a 'versão ope~lcional' do problema da indistin- 

guihiliclacie apai-ência/realiùatle é colocado por um filósoft) <Ia iiiente no 
cliiadro natiiralista. Esse filósofo é llennett e o pi.«hleiiia 6 colocatio em 
terinos tle iieterofenomenologiii, sobre o lxino de luii<lo de iim 'monisnio 
inateriiilisra'. e apoiaclo numa concepção c~iiiiieana de episteiii«logia e onttj- 
Iogki. Esse p:irticular travanienio - por i i i i i  filósofo analítico ela mente e iirii 

:nito-pro~esçuclo cluineano - será eiii seguida triangiil:iclo a paitir de outros 
pontos de vista. I'rocurar-se-á eiii pinieiro lugar coiiiprrender corno é cjiie 
a forma coiiio Dennett fala ile .fenorrieiioiogia'; -autofen»nienologk~' e 'Iiete- 
rofeiioitienologia' se relaciona corii a ideia Iiiisserlian;i de fenonieiiologia 
(giiiar-me-ei aqui por pelo próprio I-Iusseil e pi>r coinent:írios de J. Reiioist e 
G. Solclati"). Essa seri iim compai-a@o entre uiii filósofo analíticc ela mente 
e o exterior da filosofia an;ilitica. I'ir~ciirar-se-% e111 seguiela, 110 interior da 
filosofia analítica, coiiii>airir o clue é dito por llennett coin :i foriiia como o 
17r(1hleili3 ela i~i~li.sting~iii>ilicliicIe ap;iirnci;i/re;ilicIaile é trataelo na filosoki cki 
percepção. n o  seio de unia pos i~âo  iioje iiiiiito disciitida, o disjiintii~ismo. 
ciijos pressupostos acerc:i de iiietafísica e método CIO I>em distiiitos elos 
ci:i frnoiiien»l»gka liusserliana-. A motiv;i(-áo cio disjuntivisiiio e111 filos»fa 
ela pricepci» é precisaiiirnte objectar a iimn deteriiiinacla forliia de tomar 
:i ~?ossil>ilidacie de ilus3o e alucina~3o cjiiantlo peiisaiiios sol~re a percep- 
g!» (a ideia é que a iiidiscriniinal~ilickiclr aparência/realitladt:irnciii/-eicce 1150 p»de sei- 



Te>i qire a i~iiiiha tiieiiie exlii iieiiim do nziiii?a cnhq-a; 

concebida de fortn:~ tal que ilusões e alucinações de um lado e percep~ões 
verítlicas por »rirr« sejam, num certo sentido getiérico de experiência, ,a 

mesma coisa' enqiianto experiências). 

5. 
Come$» coni as posições de Deniiett cjuant» a heterofenosnenologiu. 

A heterofenomenologia é i i t i i  tnétodo que Dennett propõe para estiitlar 
os conteúdos da consciência". Antes de mais. :iqitilo que se quer qliant« à 
consciência. e é por isso que as cluestôes dos qualia e da heterofenoiiie- 
nologki são disciitidas, é para Ilennett iima 'ciência' - qualquer pos i~ão  
nâo nariiralista (por exemplo a Fenoiiienologia lirisserliana') é identificada 
com a rejeigão deste fim. Acliiilo de que se quer fazer ciência chati~a-se 
t:itiib&tii fenosiienologia. i% elabora~.ão tia l>rop»sra de utiiu heterofetloine- 
nologia. corno nota G. S«ldatil". Dennett nã« faz qiialquer clistingão Capesar 
de proclamar a intenêão de a fazer) entre o sentido ingénuo cle fenome- 
n«l»gia (aquilo de que se quer fazer iiiiia ciência, a descric$ào inti-ospec- 
tiva du vida mental, a concep~âo aiitofencjinenológica de sui>jectivitlatle) 
e a Fenomenologia como niétodo para a filosofia. tiiovitiient» iniciado por 
Husserl e que está lia origem de uma tias duas grandes tradições filosóficas 
do séciilo XX. Passa antes assiitiiitlatiiente por ciin"~ dos detalhes cki história 
tlo iiiovitnento fenomeiiológico e das cliscussões internas a este. Consiclei-a 
as cliscussões entre os fenoinenólogos escolástias e livrescas: aquilo que Ilie 
interessa é dizer aos cientistas c«gnitivos como de\,eiii Lisas dados quanto à 
fcortiia como as coisas são para os sujeitos no âmhito tle investigaqões cientí- 
ficas sobre cogniflo. Routms palav~is. à filosofia da mente cabem reflexões 
iiierodológicas acerca de como introiiuzir dados de primeira pessoa num21 
investigagão científico-natiirai. 

Ao cont~írio do  qiie acontece coiii oiitros filós»i<>s da iiienre (atrás referi 
T1ioni:is Wagel) .fenoiiien«logia', tal ctjiiio llennetl Lisa « termo. n2o noiiieia 
exaciaiiiente o facto i>riito de lxiver experiência consciente. Na i~enlade o 
termo é iisado por ilennett à iiriageiii do uso científico-natural geral de feno- 
mesiologia, em cjue 'fenoiiienol«giu' sigiiifica sinais. sintomas (por exeiiiplo 

" Cf. ilESS!.T1' 2005. especialiiiente 0 Capit~tlo 2, A Thid I'eisoii Ai,>>oach 10 

Conscioirs>ie.ss. 
' I  l>çnnçil. a ijiiçii, iiireirssa ao iiiesiiio tçiiipo reiacionai- a sixi pioposia de uoi:i 

Iieiei,>fenoirieiri>Iogi:i coiii u fenoiliçnoiugia iiusser1i:ina e iieix:ii cair :iquilo qiie c«"- 

siilçra sçrçm as úisciissòes escoljsiicas no seio i10 rnoviiiienio fc-nomenológico, iriaiiis- 
cula -Penonien»logi:i' qii:indo s i  faia rle fenomçnoiogia iilissrr1i~n:i. ieserv:iir<l« o terino 
escrito coin minúscriias para a ;iusEncia de ia1 coii«rac;io. 

"' SOLDATI 2007. 



ele um paciente). aquilo que se ohseiva. A ideia é entiio aplicada à cons- 
ciência. Temos e n a o  os conteúdos da inente de um indivíàu«. conteúdos 
subjectiv«s. acetliáos em primeira pessoa e inacessíveis em terceira pessoa. 
O conlieciinento desses conteúdos eiii primeira pessoa é considerado coiiio 
seml« introspectivo, sendo esse conlieciniento introspectivo tomaclo (pelo 
sujeito da experiêiicia) corno infalível. A isto Ilennett cliama 'autofenoine- 
nologia'. A aiitoSen«iiienologia não é ainda 'utilizável' pelo cientista cogni- 
tiv«. Interessa-me registar para as comparacoes que se seguem que falando 
de fenomenologia Dennett fala sempre de aparências ('Conscious exp@rien- 
ces are seemings'. diz). A heterofenoiiien»logia tal coiiio Iknnett a propoe 
pretenderi ser Lima ponte entre a suhjectividade da consciência li~imana, 
estas aparências, estes seerni~zgs, e eas ciências naturais - a ideia é iim ohser- 
vador exterior (o heterofeiionienólogo) tornar pelo seu valor facial aquilo 
que cada siijeito diz acerca tla forriia corno o mundo é  par:^ si. passantlo eiii 
seguida ao contraste entre acliiilo que é assiin ,iecolliido' com aquilo qiie 
acontece no sujeito tlo ponto de vista cogniti\~o/lísico. Este heter»feii«riie- 
nólogo pode ser iitn psiquiatra. uiii psicólogo no seu laboratório, etc. - o 
que cabe aqui :i« filósi>fo da iiiente é fazer a te«ria elo iiiétodo eni uso. 

6. 
A priineira coisa a norar qtiantci a estes tisos de 'fenomenol»gia' por 

Ilennett ('autofen»iiienologia'. 'heterofenonienologia') é que eles q u x e  i ~ à o  
têiii 1 > o n t o x o i n u n ~ o m  o entencliiueiito que Hussei-1 teve cla fenomenolo- 
gia coiiio niétodo filosófico e do  propósito deste. Ilusserl (1869-1938) estava 
interessado. é muito iiiiportante recordur, em desenv»lver a fenoiiienol«gia 
corno niét«do para a investip<;ã« filosófica; não. certaniente, coiiio iiiérodo 
para a ciência cognitiva (no seu teinpo falar-se-ia de ~~sicologin) - a fenome- 
nologia nâej iI- i1111 método para a psicologia mas para a filosofia, com toda a 
latitiide de tópicos clesta, ela filosofia da n~ateinâtica à ética. Qiiando axranp 
coiii a proposta da fenoiuenologia. trata-se para Husserl de responder :I pei- 
guiira 'O qiie se faz quando se hz filosofia? e n5o de responder ;a pergiinta 
'Ccjnio tomar nuiiia teoria da mente a foi-ina corno as coisas s5o para iim 
 articular sujeito? (é disto que se trata vara Deiinett). 

A fenomen«logia 1iusserlian:a inicial tem assim um proljósito a ciiae pode- 
mos cl~aiiiar iiin propósito episte~iiológico geral: trata-se cle coiiipi-render 
as i-elasões da subjectividade com a ol>jectiviclade, daí « interesse por tól>i- 
cos como ciência, lógica. coiiliecimento. significasão, evidência. verclacle 
isâo estes os tópicos das I~zuestigacões Lógic~ls i1900-1901. 1." ecti(.âo)). Uni 
potico nuis rarde. eiu A Ideia rlcFenonze??ologia (uiii conjunto de conferên- 
cia ~xonunciatlas eiii 1907) Husserl caracterizei cla seguinte forina o iiiét»do 
fenoiiienol6gico: as vivências cognitivas visain Lima ol~jectaliclatle, » iiiétodo 



Serã que a ,?zi>tha nieiiie esiá deieiitro fla ia>112>Lha cabeça? 

fenoinenológico caracteriza-as em termos da an5lise tie essências. Mas o 
mais importante é que esta investigagão é uma investigação genérica, diz 
Husserl na 4." Lição: o fenómeno cognitivo singular que no fluxo da cons- 
ciência 'vem e desaparece' não é o seu objecto: à fenomenologia interessa 
elucidar o seizticlo. Daí a proposta cla rediiçâo, da suspensào da atitude natu- 
ral (dze nutu~l l~cbe  Einstell~c?zg). tio par do  inundo como existente. actual. 
transcendente à consciência. A reduçâo fenoriienológica seria não algiiiii 
tipo de idealismo «LI solipsisiiio mas uma 'restrição à esfera do dar-se em si 
puro', e o dar-se é um dar-se das ct>isas; nâo da consciência. É este o signifi- 
cado cio imperativo do regresso 51s coisas elas próprias Wi? wollen u&/die 
'Suchen selbst'ziircicizgehen"", diz Husserl). 

Olhando para a sequência do  rnovi~iiento fenomenológic». ouvi~iros 
Heidegger afir~iiar em Sein ~l?ld Zeit; em 1926. (5 7. O inétodo fenomeno- 
lógico de investigação) que a fenoiiienologia não é nem um ponto de vista 
nem uina tendência mas uma concepção metodológica de acorcio com a 
qual a máxima que rege a investigai.ã» filosófica sobre qualquer tópico é 
o regresso 2s coisa mesinas. Pelo menos neste imperativo e até aqui dois 
clos grandes nomes da fenomenologia cio século XX. Husserl e Heiclegger, 
convergem". No foco da fenomenologia esrá assim a atençà« ao aparecer 
(ao l'l~aiizomenor? entendido como mostr:ir-se. e o inostrapse 6 mostrai.se 
cie algurna coisa: do  inundo, das coisas). É esse inostrar-se que a fenomeno- 
logia se propõe descrever, e é nisso que se baseia a proposta de suspetider 
« intuito explicativo característico da investigagào científico-natural. 

As coisas dào-se porranto, e s6 este dar-se. este aparecer. pode propi- 
ciar 0 facto de alguma coisa pn?ecer. de uma maneirzi ou outra - i. e.. só 
mediante o aparecer pode acontecer .o algo que parece mas nâo é' da 
ilusão, do  engano. das meras aparêiickrs. Cm outro aspecto niet«d»lógico- 
-metafísico imporrante que pelo menos ;ilg~itis autores provenientes dessa 
linl~ageni defendem (Heiclclegger é :i certo ponto um exemplo disso) é que 
;i imporiância da fenomenologia coiiio ~iiét«d« filosófico reside no facto 
de 'a antologia - clue interessa à filosofia fiazer - apeims ser possível como 
fenoiiienologia' (mesmo vinda de Heidegger vale a pena considerar esta 
ohsentacão). 

Existem porranio difereticas de prop6sit0, i-elativas a método e metafísica 
- como notei. a fenomen»l«gia inicial tem um proltósito episternol6gico 
geral, eventualinenie «ntológico, mas o que me interessa s»hretudo subli- 

" Queremos regress:ii- 2s pr6prias coisas. 
É i m ~ ~ o m n t r  para coiiipieenáei a Iiist6ri;i d:i feiioriienoiugia no s6culo 'ix levar ei i i  

conta 0 cj~iiinro I-Icidrgger se sobrepos a Hossrrl (os dt.senv«li.imentos da fçnoiiienologia 
francesa. norneadarnrnrç. só assiiii podenr ser coinpreenilidos). 



iiliar é que falando de fenonienologia se esrá a falar de filosofia e do que 
se faz quando se faz filosofia. Eiii contraste, Dennett. como outros filósofos 
ela inente, quer scjbretudo compreender corno é qiie a consciência e os seus 
conteúdos se relacionam com o mundo físico, assumindo porianto descle 
logo que o inundo existe ral como é posto pela atitude natural, que é um e 
que é físico. e qiie se sahe 0 qiie se está a fazer qiiando se fiz filosofia (no 
c;iso ele Dennerr o guia aqui é Qiiine. que cei-tamente p e n a  nestas quesi6es 
de Lima forma iiiuito diferente da de Hiisserl). 

Existeiii muitos O L I ~ ~ O S  contrastes específicos cliie podeiii fazer pensar que 
0 grau de atenyâo à iratéria fenomenológica baixou muito entre Husserl e 
Dennett: s io  particularmente relevantes aqueles que dizem respeito à foriiia 
de toinur os conteúdos na consciência. i .  e., à posiqão epistemológica do 
sujeito pwante estes (relativaiiiente a isto. na filosofia analítica actual encon- 
ti-aiii-se posisòes mais subtis na filosofia da percepgâo do  que na filosofia 
da inente). Husserl nunca peiisou cjue a introspecflo fcjsse infalível e o 
seu conceitc de Euidenz é heili mais sofisiicaclo que .inc«rrigibilidade psi- 
cológica' (dizer a 'evidência é 0 adecluado dar-se ein si rnes i i i~"~ é apenas 
o princípio de uma teoria da evidência). Do ponto de vista cln filosofia cla 
inenie as qliest6es fenomenológicas do dar-se, e <Ia adecjua$i» do  dar-se e 
[ia eviclência piira sirnplesineiite não sào vislas couro cluest6es. 

Isto pa1.51 n io  ralar cio naturalismo: Ilenneit siiilplesmente assuiiie 0 natu- 
ralismo (coino assume o fisicalisrno), Husserl considerá-lo-ia evidentemente 
problemático. Cahe enrào a Husserl justificas por que é que o naturalismo 
é ~x<>blerriático. Ora a ideia ile Husserl é que o naturalisino. cjue identifica 
natureza com aquilo que as ciências naturais dizeiii qiie há. incorre numa 
peiição de princípio, fazendo a ciência respoilder à quesrio acerca ciaquilo 
que Irá antes de se ter compreencliclo como podem sequer existir pretensóes 
c0111 senticlo acerca daqiiilo cjiie liá. Esms %i« possíveis. de acordo coiii a 
feno~iienologia, apenas tl:lda a Sinngeiii~?zg - doacão cle senticlo - da e pela 
consciência. 6 por esta razão cliie Husserl considera o iiatiiralisino auto-refu- 
tante. um .IVidersii?i?' (coii1i.a-senso) - 0 naturalismo nega a ct)nsciência ao 
mesiiio teinpo que ol>vi:iiiiente pressup6e a existência desta para que surja 
qualquei- c»ncep$ão claquilo que há. tal c01110 a ciência. qualquer ciência. 
Ilusserl, clue é acusado por exeiiiplo por Dennett de não ser uiii naturalista. 
náo é. nem pocle ser. nem cjuer ser. lim iiaturalista porque acretlita que todo 
o seiitido. toda a racionalidade, toda a ciência drpendein de actos da coiis- 
ciência e estes não podem ser enieiididos de foinia naturalisia. Ilo ponto 
de vista dos filósofos analíticos iiatiiralisras conteiiipor2neos esta p«si<;ão é 
incoinpi-eensível »LI iiiuito estranlra: a niellior forma de a encarar é pensar 

" IILSSF'II!., A Ideia dc Fei>or?ieizologin. i.' Licão. 



que isto seria o mesmo que ser dualista, »LI acredirar ein peculiares s~ibs- 
râiicias não naturais (é esta a usual caricatiira do adversário não-nat~iralista 
feira pelo naturalista analítico contemporâneo). Para o próprio Husserl o 
problema era antes justificar a razão por que a sua posiyào não era iciea- 
lismo subjectivo ontológico. e ele fi-lo acentuando que na fenomen»l»gia 
não se trata de a consciência criar o mundo. fazê-lo ser. mas apenas da ideia 
de que o mundo só é como é - significativo - porque hi consciência. Toda 
a ciência natiirai é. pensa Husserl. ingénua acerca do seu ponto de partida 
(no sentido ein cjue não vê esra condi~ào) inas a filosofra nào deve sC-lo. 
daí a necessiclade de fenomenologia. Os próprios filósofos podem por vezes 
incorrer numa ingen~iidade semelhante: H~isserl chega a dizer por exem- 
plo que preocupa-.-ões filosóficas cépticas sobre « niundo real exterior são 
geradas pela mesma atitude ingenuamente naturalisra que cabe criticar (di-lo 
eiii A Ideia de Fenon?e~zologia). A sua proposta é que se ponha de lado 
dúvidas metafísicas sobre cognicão e qiie se avance para o esclarecimento 
da essêticia desci. 

7. 
Teinos enrjo cle uiii 1:itlo um filósofo analítico da inente, Ilennett. que 

acus:i :i Fenonienologia husserliana cle solipsisiiio e que considera o anii- 
-nat~iralisino desra incompreensí\~el e indefensivel. 110 outro laclo temos uin 
ponto de vista a partir do  qiial as posicões de Dennett cliiaiito a Iietei-ofe- 
nomeiiologia e qualia aparecerão como posi~ões formiiladas no qiiaclro de 
iini natriralismo auto-refurante ( o  iiattiralisino raso ou cientificista de que se 
Iàlava no ensaio anterior, a lmrtir de McDom:ell) r porianto iitn Widersi~z~i. 

G. Soldati" nota aincla ~ i t i i  outro aspecto na forina de Ilenneti kilar ele 
feii«nien«l«gia: apesar dos explícitos int~iitos íie as disiingiiir, Ilennett Sre- 
cluentenienie identifica fenoiiienologia no sentido ingénuo c»iii a tradicão 
iniciaki por Husserl. o cjue explica a forma como atribui sein tnais explica- 
coes i segunda as fraclue~as de unia ceria foriiia ele conceher a primeira. 
nonieaclainente a conviccão da infalibilidade cl:i introspecc)ão. 

É cle qualquer foriiia i a~itoferioinenologia assiiii concebida icoiilieci- 
mento em primeira pessoa. introspec~ão tomada como infalível) e identifi- 
cada com a fenomenoiogia liiisseriiaiia, que Ileniiett op<ie, corno alternativa. 
a lieterofeno~iien(~logia - esta é siiposi:~ ser uina aborclagein da consci5ncia 
em terceira pessoa cjiie torna a prinieii.a pessoa 'de kxma ahsoliilarneiiie 
séria'. Aléiii da siiposi$ão cle cliie é possível ~ in i  iii&odo iietert1fenoiiien~jI6- 
gico em Lerceira pessoa que se posiciona ele f»rma a analisar perante a :ritio- 
fenomen»l»gia. Ilenneti pensa. e isso é essencial na siia cur:icterização ela 



iieter»fenomenol«gia, que crensas exaurem a experiência subjectiva. Esta 
é unia tese acerca da natureza da subjectividacle de acordo coin a qual se 
remos uma subjectividade, iiin ponto de vista, um eu como os nossos eus, 
essa experiência subjectiva é constituída por crenças e nada mais. Tal ideia 
acerca da naturez:~ da suhjectividade apoia-se no facto de Ilennert iàentifi- 
car 'a forma como as coisas me pareceni' coin crenças (as crenyas são acerca 
cla fornia como as coisas pareceiii ser ele um ponto rle vista siibjeciivo, o 
ineu ponto de vista). Um conjunto de creiiças i. o que 6 para uma perspec- 
tiva sul>jecriva ser essa perspectiva subjectiva. As coisas parecerem de uma 
determinada forma para irrim, é o que é para miin ser eu, este eu. 

Nào é preciso pensar muito para que nos salte aos olhos o contraste 
extremo entre este surpreendente idealismo radical e a fenornenologia nas- 
cente (após uixa primeira tentativa em filosofia da tnatemática inspirada 
por Hreiitano e Stuurt Mill pela clual foi acusado por Frege de psicologissno, 
Husserl podia ser visto como uni realista - isto anres dos apr-ofunclanienr«s 
da redu(.ã« e da viragem idealista-transcendeni:il, é claro). O que é interes- 
sante neste siirpreendente idealisti~« (cie acordo coin o qiial a suhjectividade 
é constituída por crenps) é que 6 precisameilte esta identificas50 da niinha 
experiência coin crensas acerca da forma coino as coisas Go que periiiitirá 
:i Dennerr o t r a ~ o  illais calilcteristico e iliais criticado da siia heterofenome- 
ii«logia: a ideia de acordo com a qual é possível, e messiio inevitável. numa 
ciência da consciência, acontecer cliialquer coisa coino urna 'refutação da 
fenoinenologia' (das crenças acerca da foriiia como as coisas sào) por ourros 
claclos (dados relati.i~os ao inesmo sistema cogniiivo recolhidos através d«s 
inérodos das ciências natur:iis). Estranhamente, esta posiçâo é sustenrada ao 
mesmo teinp» que se defende. com a crítica aos qctuliu. uma inexistência de 
espay» de si a si num sujeito. c01110 se verá iiiais à frente". 

A iclen1ificac2o cla siihjectiviclacle con7 iim conjunto de crenqas acerca da 
forriia c6nm as coisas sâo é o pano de fundo necessário para entender a 
posipo de l>ennett acerca de qualia. Para an:ilisar o argiimento a favor ela 
eliminago dos qzfuliu vou tomas c01110 referêilcia o artigo Qiii>zi?zg Q~~aiia'"  
e dois exemplos. Esrá ein causa o tão falado eliminativisino de llennett. Qiial 
t! a natureza desse eliminativisino? Defencli noutro lugares que uina leitiira 
mais siniplista &i p«sii;ào de Dennert coiilo reclunclando niima eliminacão 
cla consciência n50 se sustenta1- - com a sua teoria cla consciência Dennelt 

" L>ç forma a afiisiiir iim po~ico llcnnett das disciiss6çs mais cruas cn> ciEncia cog- 
iiitiva. c»n\~éni ncirai. qur  a SU" posi-ão acçica de c»nscit.nciu pode ser aproxima& da 
posi(.âo ' l i  aiiveis5rios do contrúiio nào-conceptiiai como McDiiweil. 

';' DI<NNFIT 1988. 
" C f  Ens;ii<> 111 no  presrntç i,ol~imç. 



não elimina de fortiia alguma a cotisciência, pelo menos no sentido em que 
a teoria apresentada é unia teoria do  que é para um agente consciente ser 
i i t i i  agente consciente. O que aqui está em causa é outra coisa: trata-se da 
forma como os compromissos quineanos básicos de Dennett redundam não 
milna eliniinayão da consciência mas numa rasura da subjectividade. 

Em Q ~ ~ i n i ~ z g  Qunlia Dennett apresenta várias inluition-pumps para pen- 
sariiios sobre q ~ ~ u l i u .  Conjuntarnetite com casos mais clássicos de inversão 
inter e intt.apessoa1 clo espectro. encontra-se o exetiiplo de dois provaclores 
ele cafe, Chase e Sanborn. cujo tr;llsalli« consiste etii assegurar que o sahor 
do café que prova111 se tnantétn o mesino ao longo elo tempo. Continuanclo 
:i ser eficazes na tarefa, ambos percleram no entanto o prazer que costuma- 
vatii sentir quando provavatn este caft?. que costumava ser o seu favorito 
acitna ele qualqtier outro. Um deles pensa que isso aconteceu porque se 
tornou ~ i t i i  provador de cafe muito tiiais sofisticado, embora o sahor daquele 
café permanecia idêntico. O outro pensa que isso aconteceu porque as suas 
papilas gustativas se alterarain, etiihora o sahor daqiiele cafe inicial se tiian- 
tenha idêntico. Qual será rralmente o caso cotn cada um deles? Ile acoi-do 
com Ilennett nenh~tm cleles é capaz de estabelecer intra-sul>jectivatnenle 
uiim resposta. 

O segundo exetilplo são os fenómenos de cegueira de inatençào (i???tut- 
lention Dli~zd~zess) actualmente tnuito estuciaclos na psicologia - Dennett 
proclatna aliás (em Suwl DI.L'UI?ZS'~ ter sielo ele a sugerir o tipo de experi- 
ências c~ue ihes são associadas. Numa clas mais disc~itidas experiências, os 
sujeitos vêm utn video etn cjrte vários jogadores jogam basquetebol pas- 
sando a bola entre si. Os sujeitos recehemrn itistrri(.»es para contar os passes 
realizados e para se concentrarem nisso. Uma pessoa vestida de gorila passa 
entre os jogadores. Quando no fi111 cla experiência se pergunta aos sujeitos 
ele visam algo de pouco usual, 50% respondetn negativamente". 

Qual será realmente o c:iso com cada u t i~  dos sujeitos que respondem 
negativamente (i. e . ;  respondem que tião viram nada de anortnal, que não 
\rir:im o gorila)? Eles vii-ani ou não viratil » gorila? 1)e acordo cotn Ilenneit 
nenhum cleles é capaz de esrahelecer intra-srihjectivamet~te urna resposta a 
esta pergunta. 

A inteipretag~o qrie Dennett faz dos dois exeti~plos é etiihleniática àas 
suas posicões sobre lieterofenomenologia e qu~11i~1: para os siijeitos eles pr6- 
prios n2o existe respost:i 3s perguntas - o ~ i ,  se os siijeitos f i o  apercebeiii 

IlESNE1-I' 2005. 
' ' I  CI. SIMOSS C\ CIIt\BlIIS 1999. Exisic-iii vários videos ilisponivçis on-iinç. CI. por 

exemplo o siic. do  Vis~lai Cogiriiion Lal> <ia Gnivc-isiilade dc Illinois (Iiitp:'/visc«g.heck- 
in~n.uiuc.riiii/djs~~l~~dern~~s~liinii) 



explicii,riilente uma diferença iiâo existe diferenya. Ele charna a este princi- 
pio veríficacionisnio ele primeira pessoa. De acordo com o verific3cionisino 
cle primeira pessoa apercehimento de uin x !um conteúclo específico na 
consciência de um agente cognitivo) não pode existir sem uma crença desse 
agente cognitivo. Mais: é por principio inipossível, para o próprio s~ijeito, 
decidir. no que cliz respeito ao seli apercebiinento ele x entre apari-ncia e 
realickade. Segundo Dennett. "7ber.e i.7 1 2 0  pherzorne~ion as lse~~iij seetnitzg 
ouei-und uhoue thepi3o7ornenoiz qfjuclging in one LL~LIJJ or.ui7.other thut sorne- 
ihing is the cuse""! Quando se trata ele consciênci:~ e dacluilo de que os 
agentes são conscientes. não kiz sentido pensar que I I ~  algum iz,u/ seem. 
algum plrecer real e n2io apercebido pelos siijeitos; não poclemos dizer que 
existem na experiência consciente dos s~ijeitos diferenras que esses sujeitos 
não apercebem explicitamente. Diferenças qiie não fazem diferenç:~ não 
existenl. 

Este verificaci«nisiiio de primeira pessoa tinlia sido pela primeira vez 
formulado ern Alz.DreumsE~pe~iences, uin artigo no qiial Dennett parte das 
propostas ele Nornian Malcolrn acerca dos sonhos ein Dreuri7irzg (Malcolm 
negara, de forriu i7aclic;rl, que investigdq6es sobre o sono REM p~iilessem 
ser sobre sonkir). As propostas de Malcolrn por sua vez tiiihairi tido origem 
numa obsen~ação de Wittgenstein nas Inuestiguç6e.r (l'art 11, 11, 213): .'A 

quesrâo de saber se a iiiem6ria engana a pesswa que soiihou quando ela, 
depois de acordar, narra o sonlio. iião se pocle levantar a nào ser. que se 
introduza um critério coiiipleramente novo para cletertninar a concordância 
ùa narr:itiva coiii o sonho, uin critério que distinga a verdade da sinceri- 
dade". 

O ponto de Dennett com ;i crítica aos y ~ ~ u f i ~ r  coiitiiiu;~ a ser qiie ;iquilo 
cpe eiii teoria cla iiiente se teiii .na iilão' são seiiil>re apenas relaçoes entre 
nieiii6ria de conteúdos e expressào - nâo liá lug:ir para pura apresenta- 
cão fenoiiieii:il indepenclente de riieiii6ri;i e expressâo. A quesrâo genérica 
perante a clual o argumento ela eliriiina~ào dos ycluliu preiencle posiciv- 
nar-se pocle ser forniulacla em termos mais ortodoxos através &:r seguinte 
clue"o: Q~uereinos dizer / podemos dizer que existe consciência fenomenal 
sem consciência de acesso? I'oclenios defender que existe pheizo11zei7ulity 
~i: i tho(~t  rí:flexiu$>, 110s teriii<>s ele 'Jecl iilock! A resposva de Dennett t: negn- 
tiva. Ele defende que uniu resposra positi!~~ seria 'centralisiiio c:rrtesiaiio'. O 
argumento contra os qrrulicf é um :rrgumento contra esse centralisiiio carte- 
siano e seria algo coiiio: 



Qirulin sâo caractesísticas intrínsecas. ineliveis. privadas r incorrigivelnientc 
coniiecidas das i4d:is mentais de agentes como nos / Castis coiii« 1 e 2 mostram 
que a experirncia meiiral dos sujeitos não tçm caiacrerisricas intrínsecas, inefi- 
veis, privadas e incorrigivelmente conhecidas. acerca dos quais o sujeito não tem 
crensas. WÃo rxistem qiiuliu nas vidas menrais iie agentes como nos. 

8. 
Forniulei ntj inícii) cio ensaio a tlistincâo entre aparecer e parefel., 

E~scheinclng e seeiniizg. A partir do ponto ele vistu sugerido pela fenorneno- 
logia cle raiz hrisseriiana só podem existir .seemilzgs se existir E?scheinnlzg. 
Ora, uina &as consrarações perante as posisões de Dennett quanto a hete- 
rofenoinenologia e qiialia é que tutlo o que ele considera falando de cons- 
ciência se repoita a seenzilzgs; pareceres como aparências. Dennett é cego 
a existência de Erschein~itzg, daí que a intuiyão comum a nniitos filóso- 
fos da mente - que a c»nsciência é um aparecer. E~scheizzung - lhe esteja 
fechada. 

Ora. são estes pareceres / aparências que irão ser identificados com 
crencas e tomados coi~io c«nstitutivos da suhjectiviclade. E 5 isto qiie vai 
acabar eliminado. Há apenas o nirincio tal com» as ciências iiaturais dizern 
que este é - não I?á subjectividade. Como foi isso possível? Iiecapituleiiios. 
O parecer é identificado com um pai-ecei- juclicativo do  tipo crença (pelas 
minhas crenyas as coisas parecein-me a iiiiiii tal e tal). Essas crencas podem 
ser deinonstraclas ser falsas a partir de uni ponto de vista externo. Elas são 
utn mero parecer este parecer pocle ser ilus6rio e portanto pode ser corri- 
gido (a partir ele fora, pelo Iietesofenoineii6lc1go). Temos enião a (bizarra) 
possilbiliclaile de urna elirninaçâo &i suhjectiviclade. Se a consciência f«sse 
.i~ist:i como iim aparecer (e é para :ií qiie, por exeini>lo, 0 IVhut 1s it Iikc to 
hei nageliano aponta). nada disto faria sentido. 

Como pede Denriett clirgar a ião estranlia posicão? O i>r«bleii~a nio é 

apenas rim determinada interpretacão (a que de um ponto de vista lirisser- 
liano pocieríaiiios chariiar 'cieiitista') do i~iiperativo cliiineano de naturalizar 
e que permite a entrada do  heterofenomen6logo, coiii os iiiét»cI«s das ciên- 
cias naturais, para corrigir a (auto) fenomeiiologia. O problema maior 6 a 
concelb$âo c1uineaii:i de »nt«logia, aquilo a qrie ela obriga e aquilo que ela 
oculta. Uma teoria da consciência é uin terreno particularmente arriscado 
1bara 11111 cliiineano: não existe na fil«s«fi'a quinana;  com o critério ontol6- 
gico último dos c«mpromiss»s existenciais a que as nossas inellrores teorias 
nos obrigam, lugar especial algiiin para a realidade do aparecer. i .  e.. {>ara a 
coiisciência; e para a ligaçào entre esta e o facto de o iiiundo ter sentido 
(este é o ohject« ila fenoinenol«gia tal corno Husserl a vê, e acliiilo qiie a 



fenomenoiogia procura .is»lar'). De acordo com Quine, em antologia trata- 
-se do que há, e aquilo que há é o cjue a teoria diz que há. É certo que é 
neste ponto que o próprio Quine introduz a concepção ele verdade iina- 
nente. com as respectivas precaugòes, bein coino o realismo robusto. Mas 
estas precauc6es, e a subtileza da forma quineana de colocar a clliestâo do  
I-ralismc no seio da su:i discussào ontológica, não passain para q~iineanos 
como Dennett. E assim a considerasão c10 envolvimento ílo pensamento 
(da consciência) aqui (que tornaria claro por que a questão clo realisnio 
n30 podeB:i ser ignorada) é curnl-circuitada. Ilesta a fórniula 'O que 115 é o 
que as nossas iiiell~oi-es teorias dize111 que 1iZ e fica a poim aberta para a 
eliinina$â» do  que, de um ponto de vista fenomenológico, parece inelimi- 
nável: a subjectividade. Tenclo sido identificada com aparência, ela pode ser 
afastada. O que fica é a (s~iposia) .uzewfionz nowhex' da ciência natural. É 
esse o ponto cego da concepgo dennettiana do mental. 

9. 
Unia Leoria da mente n5o pode passar para sempre por cima da questâo 

cias rel:i$òes entre aparecer e ser - C por essa razão qiie é particulariiiente 
difícil ser uiii teórico quineano da mente. As posiçòes ile Dennett acerca 
de qriulia e heterofenoinenolgia esen~plifican~ tensòes cliie têm origein ein 
Quine e na não consicleração desta íj~iestâo - 0 resuliaclo é iim filósofo 
analítico ela inente que professa ser um iilateriaiista monista e um naturalista 
e ao mesmo teinpo clefeiide sein mais problemas posicòes idealistas como 
21s acima ap»ntadas. Ein Con.scioi~s~ze.s.s Eipif~ine~l e noiitrt~s escritos sobre 
consciência Dennett insiste em cjue. cpandcj se trata de consciencia. não se 
~>ocle evocar efeitos no obseivaclor j i  qiie o que está em causa é o próprio 
«bservador. No entanto; nas suas posicòes sobre heterofen»iiienol«gia e 
qiralia dá mesmo esse tíltirno passo: elimina o observador, elimina a suh- 
jectividade É isso que está em tíltima an:ílise em causa na disciissão acerca 
cle q~ialiu e Iieterofenomenolc~gia - nâo é LII» iiiero ponto metodológico. 
inas iiiiia consecjuência da forma como Quine 'obriga' os seus segiiidores 
a pensar esri termos ontológicc>s e metafísicos. É preciso notar :iqui algo 
i~nporiante: a cl~iestâo elos quuliu e du lieterofenomenolgia não é iima qiies- 
tão qu:ilqiier. e está longe clr  ser apeilas uma questãcj stanclarcl em filosofia 
cla inente. Ela pòe em jogo a relacão aparecer/realidade. e esta é. cclino 
diria o filósofo francês J.  13ouveresse (a lsartir ele um oiitro filósofo francês 
J. V~iilleiuin"). o problema ela filos«fi'a. Como seria de çsl>ei.ar. os coiiipro- 

" Fxpiiipri. n<i 1:nsaio 1. csia rrfçrinci;i. S2o é dc  rrsio nece.ss.iiio ir u  filósofa^ fzin- 
crsrs contemporinros pzim p6r assim :i cj~icstiio: os fili>s«fos gregos c»Joc:ii;ini-na já ":i 

Antiguidiicir. 



S e ~ i  que n iizinba iile>iie esii detilia ria wiiitha cnbe~a? 

inissos epistemológicos e ontológicos ele Dennett n io  lhe permitem ver isto. 
Penso assiin que o que é criticável na abordagem da 'heterofenotnenologia' 
por Dennett não é sequer sobretuilo aquilo que pessoas como J. Dokic e E. 
Paclierie criticam e a que chamam o compromisso doxológico (a ideia de 
que na consciência não há espago para a distinfão entre aparecer e sei., o 
que nâo permite conceber a natureza de certas patologias da consciência)" 
inas sobretuclo a eliniinação do ineliininável - a sul>jectividade, a realidade 
do  aparecer, que não pode ser identificada com algiima ilusória aparência. 
corrigível de algum outro ponto de vista (o ponto 'de vista de lugar iienliuin' 
que seria o ponto de vista das ciências naturais). 

As concepfio quineana de epistemologia e de ontologia t%o espalhadas 
e aparentemente rão neutras e defensáveis, aparentemente apenas um for- 
mato metodológico a que prestar lionienagem antes de passar a problemas 
mais específicos, têm assim reflexos directos na forma como se concebe a 
vida mental e particularmente a consciência e sobretudo as relasòes pen- 
samento-rnutldo. Uin quineano como lknnett trahallia sobre a consciência 
munido de um ponto cego específico, por milito interesse que tenham, e 
parece-me qiie têm, as suas análises acerca cle aparecer, parecer e elinii- 
na@(> dos qclaliu, se estas forem pensadas etn termos cle iitiia alternativa 
intencionaliscz~ (us:incl» 0 termo de Tim Crane) à teorias da consciência 
fenomenal no seio da filosofia da mente ela própria. Esse ponto cego está 
relacionado com o facto de Quine nem sequer considerar, ao contrário do 
que se passa nas filosofias de inspiração kantiana, a questão elas relasòes 
aparência-realidade cluando se trata de considerar questòes ontológicas. 
Essa ausência de consider;icã« é pura e simplesmente naiural a irrria con- 
cepcào quineana de oiitologia. cotn o seu critério clo compromisso existen- 
cial. I'ocle~nos no entanto pensar que alguiiia coisa no problema cki mente 
é assim deixada cie fora, inevitaveliiiente. A cjuesijo que é para alg~in~as 
pessoas a quesri» da filosofia, é irma c1uestão que n io  se encontra em lado 
nenliuin em Q~iine. E a partir de Quine e da sua influência esse estacio ele 
coisas difundiu-se e gaiiliou naturaliclacie. Daí iim caso como » de Ilennett 
tia filosofia :inulítica da mente. 

10. 
Corno é qiie a cli~ew'ào cio (.a)parecer e do ser, que é tratada pela feno- 

iiienologia ern termos tle doação e clescri@» e por Dennett eiii terrnos ele 
q~,~uliu e Iieter~~fenotnenologiii~ é colocacla t i a  filosofia (analítica) ela pei= 
cep@o? Será possível encontlxr aí, no seio &I filosofia atialítica ela p1.6pria. 

" Como por çximplo :i visào rega ('i. l>OI<lC I'ACITEHIE 2007). 



uma alternativa a um certo natur:ilismo cientista dominante em iiiuita filo- 
sofia analítica tia mente e que foi aqui exeiiiplificaclo através de Dennett? 
Consitlerai.ei; para procurar responder a estas questôes. 0 chainado disjun- 
tivisino ein filosofia cla percepgâo. Esw é uma posigo acerca da natureza 
tla perceprão cuja tnotivagâo é precisamente a crítira a uma m& forma cle 
conceber a natureza cla ilusâo e da alucinagão (o parecer ilusório, portanto). 
Descrevo ein seguida a forriia como M. Mastiti analisa e defende a posicão 
disjiintivista em On Bei?zg Alie~zated. 

A suposição de entrada da ii~aioria dos filósofos da pei.cep~âo (diferente 
da da fenoiiienol»gia hiisserliana coni a ideia de redugão. e semelhante à 
da maior parte clos filósofos cla mente) é a de que a experiência é parte da 
orcleiii naiurai (Ivlartin cliania-lhe 'Nir~iralisino Experiencial'). No entanto 
algo inarca desde logo a diferenga entre alguém como Dennett e alguém 
coiiio M. Martin: M. Mrlrtin kila, desde o itiício, acerca cle muntlo e acerca 
tle experiência verídica. Para Ivl. Maitin o disjuntivisino é uina defesa da 
'concepcã» ralista ingénua de percepcão verídica' face aos rraclicionais 
:irgiiiiientos tla ilusâo e tkr :~lucinaçâ«. Passo por isso a uma forinula(.ão 
esquein6tic:i ele cacla i i i i i  clestes arguinentos": 

O Arguiiiento da Ilusão poderia ser assim fcjrmulado: 
. ~. 

"Qiianclo estaiiios sujeitos a uma ilusão aperceheiiios algo coino tenclo 
uma qiialidade. F, que o ohjecio 1-e>11 c»iiiiiin qiie está I-eaiiiiente a ser per- 
cebido n5o tem. 

Quando apercel->emos algo como tendo a qualidade F enrâo há alguma 
coisa da cj~ial estamos conscientes que tem esta clualidade. 

Uma vez clrie o «I>jecto real eiil cliiestâo é. por liip»tese, não-F, eiirão 
segue-se cliie, nos casos de ilusào, ou não :ipercehemos afinul « objecto 
reza1 oii, se » apercehenios, al~rcei>eiri«-i« apenas indirectamente, e nâo da 
foriiia directa e nâo inerliada pela qiial normalmente pensamos perceber os 
ohjecios. 

N5o 115 uiiia foriiia nâo arbitrária de distinguir, do ponto ele vista do  
sujeito da experiência, entre a fenoiiienologia da percepcâo e a fenomen«- 
logia da ilusáo. 

Portanto não liá razão para siipor (liir iiiesmo no c:~s» da percel?rão 
genriíila nós apercel->einos directamente ou iiiietliataiiiente os objectos 
coiiiiins. 

I'or isso :i nossa conceprão comum sobre o que é :i percep~âo - por 
vezes cliaii~ada realismtj iiigénuo ou realismo tlirecio - é falsa. A l>ercep$â<> 
nâo é atluilo cjiie normalmente pensamos que é". 

O Asgumento da Alucinayio poderia ser fortii~ik~tlo assitn: 

'' Cf. ClL1SE 2007, ?heprohi~»z of)erceptio7>. 



Sei.4 qiie a »riiiha nzeiifr esi4 denfm da (nniiiba cnbegn? 

"Parece possível qiie alguéin tenlxi uma experiência - Liiiia aliicinuçã« 
- que é subjectivamente indistingiiível de uma percepção genuína mas na 
qual não 215 objectos independentes tia mente a sere111 percebidos. 

A percepgão e a aliicinação sribjectivarnente inclistinguível são experiên- 
cias do  mesmo tipo. 

Por isso 160 pode ser o caso que a essência da percepção depetida cios 
objectos a sereili experienciatios, uma vez que essencialmente o mesino 
til><> de experiência pode ocorrer na ausência dos objectos. 

Portanto a conceprâo cornum de experiência perceptiva - que trata :i 

experiência como dependente elos objectos indepenclentes da rilente qiie 
nos rodeiam - não pocle estar correcta." 

Como é que o disjuntivismo se posiciona face a isto? O intuito central do 
disjuntivisiiio 6 conseguir pensar na ilatlireza ela percep~ão sem siiciiinbir 
perante estes argiirnentos, e poiranto sem cair eiii suposições represent;i- 
cionistas (como aquelas que e s a o  presentes ein qualqtier teoria dos scrzse 
 lut tu). Fá-lo defendendo que qiiando temos exl>eri+ncias perceptivas genu- 
ínas os objectos destas são mesmo os objectos independentes ela mente. 
Experiências pei-ceptivas geniiínas e o cliie está a ser o caso tluaiiclo esramos 
a tê-las são a pedra de toque de toda a teoria: ilusões e aliicinações são pos- 
síveis, é certo, mas não são estados mentais do mesrno tipo que experiên- 
cias perceptivas genuínas. Na terminologia que se tornou cointiin, o disjiinti- 
vista rejeita a .suposição do tipo cornum' (~.onzi??on k.i??d nssrrr??ii>tion). clue é 
afinal uiiia certa concepgão tie incliscriininabilitlade aparência/realidade. De 
acordo com a coi??inoiz iZiizd u.s.sro?zptiorz; cl~ialquer que seja o estatlo mental 
fiin&ment:il cliie ocorre cluaiiclo estarnos :I ter uina experiêiicia perceptiva 
genuína, trata-se de uiii esrado que poderia ocorrer iiies~i~o que n5o estivés- 
seinos geiluinamente a perceber alg» Or:i. os disjuntivistas não aceiraiii isio. 
e o ponto de não aceiiarem é precisamente captiirar o facto cle a percepc,.ão 
genuína ser upi.eser?taçÜo e não i.epreseizt/n@o. A n5o ser qtie estejamos 
clescle o iiiício a presumir cjue captiirar o qiie se ~mssa quandc liá percel>g~o 
pode ser feito fiilanclo excltisiva~i~entt: ':i p;irtir do  interior cki inente' iião 
i>odereinos pretencler sem mais que percepgões verítlicas, ilusões e aliicina- 
sões sâ» de algu~iia foima 'o iiiesiiio' encjuanto experiências. 

Eiii Olz Being Aliei?ute~l M. Martin procura expor ele f(>riwa ii~ais especí- 
fica, a partir de três teses. caso do disjuntivista. O texto é iim exemplo d:i 
análise conceptual minuciosa :i que falar sobre perceprão ol>riga - toela a 
forma tie falar sobre :L percep$âo veiii filosoficariiente carregada; pensar iio 
que acontece qiiando ahrirnos os ollios e veiiios é tiido menos simples. As 
teses si» as seguintes. 



Tese í 
Considerenios uma situação ein que eu vejo um limão amarelo'" - 
nenhuma instância do  tipo específico de experiência que eu estou a ter 
agora, ao ver o limão amarelo por aquilo que ele é, poderia ocorrer não 
estando eu a perceber um tal objecto independente da mente. 

Trata-se aq~ii  l~asicainente da aceitagâo e defesa da concepção que o rea- 
lismo ingtinuc tem da natureza da percep9o (percebemos aquilo que Iiá), 
rejeitando a visão tlo 'highest cornmo~zJactor' (a ideia de que experiências 
perceptivas genuínas. ilusões e alucinagões sã» ele alguma forma a mesma 
coisa enquanto experiências). Mantém-se o Naturalismo experiencial. iiias o 
que é clecisivo é que não se abdica de ideia de que liá experiências que são 
especiais: essas são as percepsões verídicas. 

Tese 2 
A nocão de uri~a experiência visual de um liniâo arnaselo é a nocão de 
unia sitiiagâo coint) sendo indisc?-i~izinúvel ~atwuis ccl c@exÜo de uma 
percepção visual verídica de um limão amarelo tal como ele é. 

A concliçiâc~ pretende levar em conta a situaqâo epist6niica e111 que » 
sujeito da experiência está. Tudo se joga na forina como qiieretiios pen- 
sar no introspectivamente incliscriminável. indiscriininivel através de refle- 
xão. Imporia pocler nianter que percepeões, iliisões, alucinações podein ser 
indiscriinináveis através de reflexâo sein tios obrigar a Fazer a Suposigo do 
Tipo Cornu~ii. 

Tese 3 
I'ara certas experiêiicias visuais que s i o  como se fossem experiências 
visuais de rim limão an~arelo. iionieadamente alucinações causalmente 
coordenadas (caa<.saQ ~natcbiizg hull~~cikzaliokzs), ~zúo bú »zai.s iiuclu 7 7 0  

cur~2ctei:fiiro1neizul de tais experiências a não ser o facto de sei-ein indis- 
criniiná\~eis das percep~ões visuais corresp»ndeiites de uin limi» aliia- 
selo por acluilo que ele é. 

Esta t. iima tese que poderíamos consitlerar defkacionária acerc:i cio clue 
constitui o carácter fenomenal de experiências. 

Coni esias três teses fica caracteriza& e 'solidificada' uina justificaçâo 
filos6fica do rralisiiio ingénuo: l ~ á  tnesino inuntlo, sâo mesmo as coisas 
independentes da inente q ~ i e  sào percebidas cluando nos apercehenios 
delas. os casos de ilusão e aliicina~âo não têin por que fazei-nos recuar 
nessa conxlcc3o. 

" Mudei o exemplo: 0 original é uma 'iiihitepickef,/hiice' 



I I .  
A grande diferenca entre 0 tlisjiintivismo e as abordagens do  mental de 

raiz quineana como a de lknnett é que nesta forina de aborclar a expei-i- 
ência perceptiva começa-se por se admitir que o percebido é o mundo - é 
daí, e não de conteúdos mentais, que se parte para pensar na percepção, 
na mente, na forma de a mente conhecer a inente. Torna-se claro que do  
ponto de vista de um anti-representacionism acerca da perceppo como o 
do  clisjuntivista, uin anti-represent:icionism como o de Dennett (que é um 
anti-representacionista no sentido em que se opõe ao realismo intencional 
de um Fodor) não chega a ser um anti-I-epresentacionismo. Falando sohre 
conteúdos da consciência e não sobre o inundo não se evita a ideia de que 
0 que está a acontecer cluando estainos a perceber sensorialmente alguma 
coisa é tle iiin lado o mundo a acontecer e ilo outrc lado representações 
a ocorrerem no interior de determinadas criatiiras. O supost» anti-repre- 
seiitacionismo de Dennett é assim, e apesar de tudo, um olliar para dentro 
da c a b e p  e a partir de dentro da cabeça. A heterofenotnenologia, sobre- 
tudo, faz-nos pensar assim. Ela é aitida uma c«ncepçâo representacionista 
de vida mental, uin;i forma de se 'estar alienado' do  inundo. para usar a 
expressão cle IM. Martin. Essa alienação é ~;recisainente aquilo contra que 
se ergue a c»ncepçã« relaciona1 de experioncia desenvolvicka pelo disjuii- 
tivismo. 

12. 
Corno ficamos :ipós esras três inaneii.:is de considerar a fenoinenologia e 

a questâo do (a) pai-eces? Que conclusõrs poderri vir daí para 0 tratamento 
de questão relativas a mente, r>ensarneiito e munclo? É possível, como é 
óbvio, explorar muito mais ~>rof~~nilaniente este esboço de seinel1i:inyas e 
diferenps, noiiieadameiite no que diz respeito à c«iiipai-a$ào da fenoine- 
nologia de raiz h u s ~ e r l i a ~ i  coni 0 disjuntivisiiio. Como sào eles c«mpat.á- 
veis quanto a inetafísica e mérotlo? Reiativaiiiente a método, e quanto ao 
naturalisino. clo ponto de vista do clisjuntivisra não li5 razão par:i tião se 
ser nat~iralista - 0 nat~iralisiiio experiencial 6 um dos ponlos de partida tla 
investigapio. não ana1is:ido. A liistória da fenomenol»gia pi)sterior a Husserl 
foi. ile certa maneira, no mesmo sentido, repondo a consciência no riiundo. 
Kelativatnente a metafísica. do lado disjuntivista, o passo ide:ilist;i qrie a 
fenornei~ologia cle Husseri tiilha latente nâo teria cabimento - mas a verdade 
é que tainbéiii não foi coinpreendiclo por iiiuitos daqueles que esravain inte- 
ressaclos na fenomenologia inicial. 

Termitio esboc;inilo apenasalguns pontos clue gostaria que f»sseii? poli- 
tos de cheg;icia na resposia às questões que acima coloquei (Coiiio ficamos 
apósestas três maneiras de c»nsiderar a fenomenol»gia e a questão do 



(dparecer e do ser? Que c011clus6es podem vir daí para o traiaiiiento cie 
questão relativas a iiiente; pensamento e mund»?). 

Penso que a filosofia precisa de fen»menologia, e cliie esse facto é fre- 
quentemente esquecido na filosofia analítica. Não penso aqui em fenotne- 
nologia com todos os comprotnissos liusserlianos (menos ainda heiclegge- 
rianos1 mas apenas no reconhecimento, do ponto de vista metodológico e 
inetafísico, de que não pode haver filosofia sem considerar o problema do 
aparecer e do  ser (a dimensão de dar-se das coisas; se cluiseimos). A pri- 
meira proposta da fenomenoiogia é precisainente considerar directainente 
o dar-se e o aparecer. Isto significa que ao contrário CIO que acontece na 
filosofia analítica e111 geral. em filosofia não se começa com argumentos 
nem com linguagem regimenrada, nem, de cerra forma. com linguagem (isto 
deve proporcionar iiiuita disciissão em torno do axioma da filosofra ailalítica 
tal como o caracteriza M. Duiniiiett"1 ixas com o niulido. Mesmo ciiie ilào 
queiramos aclerir ao niovimento fenoiiienológico penso que J. Benoist está 
certo ao falar de iini 'tropisino fenomenológico da filosofra'. Curto-circuirá- 
-10 conduz a miiitos prohleixas. um dos qiiais é inclinar a uiii idealismo 
ins~isteniável coiiio o que roi aqui exemplificado pelas posiç6es de Ileniiett 
quanto a lieterofenonienologia. idealismo que, eiii últiixa anilise, na filoso- 
fia analítica conteiiiporânea, pr»ceile por vias variadas de Quine. Mais unia 
vez se prova qiie a rnellior forma de se ver remetido a uma inslistentável 
posiic5o idealista é ,secalcar' a siihjectividade. 

A segiiiida considera$âo é a seguinte. Fenomenologia no sentido acinia 
nâo se identifica coiii a cluestão psicológica tla fenoiiienologia. que é a 
quesUo que hasicainente interessa os filósofos da mente (a cliferenja ent1.e 
psicologia e aparecer é. curiosamente. basiante invisível aos filósofos tla 
rnente, e aos filósofos an;ilíticos eiii geral). A cjuestào em torno cie fenome- 
nologia coloracki na filosofia da mente não é; assiiii, toda a cluestào que na 
tracli$âo fenomenológica se coloca em torno de aparecer e do  dar-se para 
pensar sobre pensainento e niui~do - n o  iiiáxiino é iitna restricão oii apli- 
carão dessa cluesiào (se hei11 que a i~hseivacão de Nagel coiii que comecei 
pudesse apontar para o qiir preociipa a fenoiiienologia). Pensar na qiiestâo 
do  aparecer sem a restriflo 2i psicologia conduz a uma discussão eni torno 
cio .clad«"". e esta é cima cliscussão que nâo está :lusente na filosofia analí- 
tica recente, e que se teni c«ncentr:ido por exemplo em torno da fil«s»fia 
de J. McI>«~~ell.  Peiiso que esse é o passo seguinte. acliiilo que deve con- 
tiniiar a disciissã» do  prohleiiiu ik i  indistinguibilidatle al>arênci:i/realiti:~de 
que esteve aqui enr causa. Alravés ile ral ilisrussão deverá sei- i>ossível ultra- 

'' D r M M 1 3 T  1993. 
'"BEYOiSr, J.. no prelo. O~~IIIIESS aiid L'nho~~~zdeLl,~ess 



passar acjuilo que parece ser ramhém na fil»st>ha da percepç5o ti111 prencli- 
inento à referência aos siijeitos e ao qiie neles se passa, fechando a questâo 
ontológica. a qiiestão do  realismo. É claro que enrão se porá a pergunra: 
qual é a questjo àa metafísica?' É suposto estar-se a fazer inetafísica? (Con~o 
é sabidol o iiiovimento fenomenológico concluziii na filosofia clo século XX 
a muitos proclainados ,fins da metafísica'). Seri a qiiesião da ti~etafísica a 
questão do  ser? A cjuestâ« da estrLitLir:i profiincla da realidade? Uma coisa é 
cerra - esse é u1n ponto ein cuja resposta a filosofia analítica e a fenomeno- 
logia Iiistoricamente divergiram iiiuit« e um ponto ]>ara a avaliaçãc do qual 
as questoes em torno de aparecer e ser que foiain aqui ahordaclas não sào 
indiferentes. 





Parte II 





I. O que tem ajlosofia a dizer u psicologia? 

Esta entrevista result:~ de uma conversa com Charles Travis, ao longo 
ele várias semanas. durante c> Verâcj de 2005. acerca de boas e m b  clirec- 
Fòes de investigação ein teoria da mente e da linguage~ii. No backgro~~iid 
ela eiitrevista estrí um dos objectivos centrais do  Projecto de Investiga~âo 
Rutio??alilj~, Beliq: Desi~e B - ,fioiil cognitive scieiice to philosophj, (POCIV 
FIL/55555/2004): procurar os princípios cle Lima teori:~ da inente e da lingua- 
gem que i>eriiiira compreender a n:itureza dos fenómenos da racionalidade 
(na acçâo e no raciocínio) e enquadrar as investigaçòes einpíricas que caem 
sol> esse título'. A conversa acabou por cenirar-se nlitna cluestZo forrniilacki 
cle maneira simples: o cpie cem a filosofia :I clizer 3 psic«l«gi:i. 

Clmrles Travis i- uiii filósof« ainericano. Tfi~h:illia em episteiiiologia e 
metafisica, e sol>reiuclo eiii filosofia da linguageiii. Ao Iotigo da sua a r -  
reira ensiiiou etn várias uni\~ersidades. entre el:is a Universidade de McGill 
(Montreal. Canadá). a Universiclacle de Stirling. na Esc6cia (onde esteve 
durante nove anos. entre 1992 e 2001). e :i Norllin,estern University. etii 
Clii~tgo. onde esteve ate 2005. Fnz p:irte, a partir do Outono cie 2005. do 
Ilepartamento de Filosofia do King's College de Londres. embora passe este 
semestre a ensinar eiii Harvurd. Entretanto foi iprofessor visitante eiii vários 

' Ilo i i / ~ ~ l ? u c l  do I'iojecio IlliI>L (I 'OCI/I ' IL~í~íí í /200il :  'Tlir niain aim of iliis project 
is io i~ndeisl;rnci iliç dilfrrence iictween iliç srancrs of cogniiive sciencr 2nd pliilosi>r>iiy 
in approaciiing tlir natiire of mind. \Vr will ir(. to cio that 11) fociising on itternpts to 
c1iar:icterize ilie plienoniçna i>f  r:itionaiit). l>otli wiiiiin pirilosoy>iiy anil cogniiive sciçnri 
(. . . ) .  l'liil«s»piiers 11ave ira<iiti«nall) answrird quesiions ahoiit iliç natiire of miiict :ind 
iilent:il piocrises (. . .) apii»risiic;iliy biit n«ii~:iiia)-.s realize t l x i t  cognitive science i-es~*~ircli 
is iclevant 2nd cannor bç ignoieci. Siill iliç Fdcr t1i:it it is relevant iloçs not nrcrss:iiily 
mean iI>:it ilie qiiestions bçing ailclrçssed are tlie s:ime'. 



Sofia iItg5i><e>i~ 

pontos do inuntlo. desde a Califórnia a Telavive. Paris, Ghent e Antuérpia. 
É autor de livros como The Uses of Se?lse (19891, Unshudowed Thor~gbt - 
Repf'ese?zlalio?z in t l ~ o ~ ~ g b t  and laizguagi (2001) e Les Liaisoiis Oiziinaires 
(2003); bem como de várias dezenas de artigos'. 

O ponto de partida clesta conversa foi a opinião de Travis sobre as 
propostas de Jerry Fodor ein teoria da mente. Um diálogo recente mais 
próxiino entre os dois foi iniciatlo tjiiando Fodor escreveu uim recensão ao 
livro de Travis Unshadotued Thoslght no Times Litei-61y S~lpplenteilt (TLS h 
tle Julho de 2001: 5127). intitulada Perizicious efects oJ~~ittge~zstei?~iaizisi?z 
inphilosopl?),. N o  entanto a conversa acabou por estentler-se; naturalmente, 
ao pensamento do próprio Travis. De acordo com a descri<;ã» de Travis, há, 
de momento, duas linhas principais no seti trubullio. Por uin lado, ele está 
interessado ern ideias inatas. Esse interesse vem de longe, do tempo da sua 
dissertaçâo de doutoraniento (UCLA, 19671, intit~ilada precisamente I~znate 
I~ieus. Na histórFa da filosofia o tema das ideias inatas conduz-lios inevita- 
velmente a autores como Descartes. Locke e Leibniz, iras a verdade é que 
N. Choinsky veio sevitalizar toda a disciissão'. Foi isso que interessou Travis 
desde essa altura: as 'ideias gramaticais' cotiio ideias inatas. O outro ramo 
principal do  trahalhi) actual de Travis teiii a ver com a filosofia da percepção. 
Nas suas próprias palavras, Travis 'cansou-se de ouvir as pessoas falarein de 
conteúdo represeniacional da experiència'; ele pensa que a exl>eriênciu não 
tem conteútlo represeiitacional nenliuin, a exl>erioncia apenas apresenta, 
fornece (proui6le.s). Este 6 um ponto imporcante de uma disciissão que Travis 
tem act~iaimente em curso c o ~ n  o filósofo Jolin McDij~~ell, uin dos autores 
com cuja obra tein frequenteriiente entrado em diálogo. 

Sofia Miguens -.lu t!eciciin?os qne ua~no.s falar cl~!quilo que g/ilosofia tem 
a  dize^ ùi~sicologiu, e tuiiibé~n 6166 tna o.t)iiziüo sobre c~spi~opostas c1e.l. Foclor 
e»~fi/oso/ia tlu ~neizle, toma?zdo COPIO pretex~o O qne liocior e.sc~.eueu solire 
o ten 1iu1.0 Ensliadoweil Tho~ight 12001) em Iiuine Variations (200.3.)'. 
Gostaria de começc~rpor tepeclir que reiaias.ses alg1117s,f~!~to~ ~lc! t f f a  hiogra- 
,fia inleIecti16ll qlfe tepareçam re!eua?ltesp~!i-/ 61isculiri?2o.s estes msL!~zlOS. 

' As içleri-ncias Iiibiiogiificas mais compieias da obra de Cii. ?iavis origiiialmentç 
ipul>liçaáas com çsra entrevisia podeni sei enconiiaiias na Bii>liogr:ifia. 

' I>eilse-se por exemplo nas obras cie N. Ciiomsl;)- cios :,nos 60. tais como Aspecu o/ 
a Reorg ofSyi fax (1965) e Ca~?esia>i Li>>gt~isIics (1966). 

a O nosso interesse por Fodor rçiaciona-se com o f.icio dc ele ser iim dos 176s íi16- 
soros d:i nicniç e da iing~iagrni escoli>idos para s c i ~ i i  dç referenci:~ aos trahaliios do  
Projecto dr Investigação liliD2. Os outios dois sâo 1)aiiiel Drnnett e Donald Davidson. 



Se> que a ??~iiihn >ne>?le esli deiiiro rlci ini~ibu cahqa! 

Cliarles 'fiavis - Comeso pelo meu d«ut«ramento. O título da ininha dis- 
sertasão de doutoramento foi Icleius I~liatas. De certa forma, era uma espécie 
de dissertação aleinâ tradicional, embora eu na altura nâo me apercebesse 
disso. Comecava com alguma história do assunto: iim pouco de Descartes. 
mas concentrantlo-se no debate Locke-Leibniz. Este debate, aliás, não foi 
exactamente um debate, já que Leibniz estava a escrever os seus comentá- 
rios ao Eizsuio tle L«cke quanclc este morreu (1704). Leibniz suprimiu então 
os ;Vouos Eizsaios sobre o Etztetzdimeii,to HL1i?zuno. que só foram publicados 
mais tarde (1751). Depois havia algumas coisas da história mais recente, 
envolvendo pesswas como C. D. Broad, N. Tinbergen (o etol»gista), e várias 
oiitras figuras menores da psicologia e etologia do  tempo. Seguia-se uma 
discussào de Chornslcy, defendendo-o de ataques de filósofos. vais como, se 
bem rne lembn~, Gil Warman. Cerrametlte havia muito de Chcjmsly na dis- 
sercacâo, iioiiieadar~~ente Clioinsky contra Quine e contra Skinncr Quando 
acabei a dissena(-âo pu-la de iado e só agora estou a voltar i s  questões li 
levanradas. Estou rnuito contente que isso esteja a acontecer, pois tenlio 
agora u n x ~  perspectiva bastante diferente sobre elas. 

De qualquer forma, a razão itnediara para eu ter j?ost« de lado a disser- 
tação foi esta: em 1966 eu tive o ineu primeiro emprego na Universidade 
cla Carolina do Norte, em Ch:ipel Iiill. Ate aí eu n io  me considerava pro- 
priamente um filósofo da ling~iagern. Mas fui contratado para ser o filósofo 
da linguagem daquele 1)epartamento. Por isso. tudo bem (deixem-rne siibli- 
nhar que eii era inuit» ]»verri quand« tudo isto aconteceu). 13om. ao tentar 
organizar o curso e os materiais para ensinar filosofia &a linguagem. tive 
obviaiiiente que perguntar a miin próprio cliietn é que eii pensava estar a 
Fazei- o trabalho mais importante acerca de linguagein nesse tempo. A res- 
po,sta pareceu-me rjbvia: Cliomsl<y e .4ustin. O probleina eiii sabei- corno 
encaixá-los niim todo coereiite. E ai íjcorreu-me que Chomsl<y tem ideias 
impíjrtantes s«hre a form;~ cliie iima teoria sisten~ática da lingiiagem teriza, 
enquanto Austin n~ostra; entre oiitras coisas, que se a nossa pr~eocil~ação é 
cot11 a verdade. ou mais em gei-al coni o que e dito (u'but is said), então a 
teoria vai ter que se ociipar com propriedades que rião são ~xoprietkades cle 
uina Iiilguagern enquanto tal. E pronto. já tinha a pisra (ntzd I wus off'u~zd 
i~fizizirzg). 

'O .y&&'' (clçsciis;io curta. feita pelo :iiit«i) <te U>ohacioireci ZIhoiighi Cí'IUVIS L000a) 
foi 1pubtic:iilo lia ie\risra iiispi<tntio. Voluiiiç Sopieii,rniai i. No~çmhio de 1998, pp. 51-78. 
sob o iíti~lo 'iil-pirsrnrasào Siiiiat1;i'. A <Iisp:rri<l:iilr dt. d:ir:is explica-se pela ilenior:! <l:i 
puhlica<.âo cio livro. 



a trabalhar ??este r?zomei?to e cotnojoste 16 ~o~zdlízido upnrtir dos teinas de 
Unsliatlowed Thoiiglit? 

CT - O meu próxiiiio li\.ro vai ser sbbre Wittgenstein e o paroquial. por 
isso vou comepr por dizer o que entendo por ,'paroquial". Poclemos for- 
iiiiilar as questcies da seguinte maneira: o prirneircj problema é saber coino 
pode o paroquial abrir-nos os olhos para a realidade. O segiintlo problema 
é compreender coiiio é cjue isto pode sequer ser rim problema. Afinal. a 
psicologia einpírica esrá por defini~ão voltada pai-a c> est~iclo do  paroqiiial e 
ninguém duvida que tal disciplina existe. Pias eu quero saber coino é que 
o segundo problenia se reflecte sobre o primeiro. Este é o meu projecto 
actual. Quanto a L;nshadou!ed ihol~ght, embora muitas pesstyas não tenliam 
percebido, trarava-se de um livro sobre atitricles proposicionais. em que eu 
atacava a Hipótese da Ling~iagem tlo Pensainento. De clualquer forma Fodor 
percebeu e foi por isso que escreveu a recensão no TLS. Foi aí que comecei 
iitn diálogo com Fotlor - se reparares, liá muitas i.eferências ao iiieii traiialho 
no último livro de Fodor, Nzlfne Ifa~?utioi?s. (Nota: Tanto isto é assim que 
na 17. 101 de llf,lme Variutio~ls Foclor anuncia que vai toiilar Travis com» 
representante de uma "inultidio de wittgensteinianos menos articulados", 
SM). Na recensio CIO TLS Foclor ileix»u claro que sabia que o meri livro era 
sobre a Linguagem do I'ensamento. FPá anos que eu venho a desenvolver 
uniu teoria da lingiiageiii. que acabou por ser também uniu teoria do pen- 
samento. A ideia central desta teoria é a seguinte: o significado (wzeuni?zg) 
nio  determiiia as concliç6es ele verdade, a sernintica ver»c«nclici«nal não 
pode esvai- correcra. Isto não é lima observacio acerca de excepcòes, acerca 
de indexicais ou cleiii»nsti.aii~~»s, é unxi afirmaçâo acerca ila linguagem em 
geial. Em i/~?sbclou:ed Thozcgbt prociirei aplicar estas ideias às atitudes pro- 
posicionais. 

Volto então à explicacio do cjiie eiitenclo por parocluial. Acjuilo que 
qiiero capturar i- o seguinte: capaciilacies inaras abrem os nossos olhos para 
unia cerra área da realidade. Vori ilustrar isto com rim exemplo de John 
McI>on~ell. a virtude. A virtude i- uiiia coiiipetênci;~ tlirigida a uiiia área da 
realidacle. e nem todo o pensador tem acesso a eia. É uma conipetCncia 
dirigida para certas questcies quanto ao que é a coisa a fazer eiii situa~6es 
específicas. O que é preciso para eu poder dizer; por exemplo. que se eu te 
esventrar e iiiatar aqui e agora isso é iiiau e iinor:il? l k v o  dizer que eu penso 
que é de facto iiiau, que é rio errado quanto se possa iixaginar. 

SM - Alesrrzo que e11 tenha 111?1 pass~zdo de seriai killer, qi1e til coi?/zeces? 
E.~SLI.Y co>?.siderações izão süo releu~~izfes.~ 

CT - Pois. I'or isso riiesmo a virtude trio consiste num conjunto de regras 
especificsveis tais coiiio "Pião esventres ninguéiii, nunca, não imjiorta quais 



S e i  yire a >ni,iha >iieiiie esii ciciiiio da >~ii>>bn cai>e~n? 

sejam as circunstâncias". A virtutle é necessária porque pocle ser que nâo 
exista um conjunto de regras a partir das quais a coisa a Fazer é senip1.e 
deriv5vel. O qiie está aqui em causa é compreender esta pretensâo "esuen- 
trar-te, a ti. aqui e agora, não é a coisa a fazer". Tu, nas circunstâncias ein 
clue estamos, na espianada, hoje. Rein. o que eu qiierial para coineçar, 
era cc~tn~ireeiider como é siiiiplesmente possível que alguém considere que 
essa ou outi-:i acçâo é iriá, errada. Uma ediica~ão deterriiinacla tornou-te uin 
perisacic~r que vê isto assirn, algiins outros pensadores têm os oliios fecha- 
dos cjiianto a isto. lv1cl)on-ell está à vontade para dizer coisas coiiio estas. 
Rernard Williams, por outro iado, diz cjue nâo. que isto não i3 assim - não 
há áreas da realidade 'Feciiadas' ou 'abertas'. A razão de Williams é esta: não 
podernos fazer sentido da ideia (<ia qual eii gosto rniiito) de ideias par»- 
cluiais (como se diz e111 portiigiiês ' p ~ ~ m q z ~ i a i  idus '? É uma expressâo iiiuito 
iiiiporrante para o que eii quero captui;ir). 

Uoin, mas será que poderia haver circunsr:incias em cjiie nâo seria vertla- 
deiro que 'esventrar-te. a ti. nào é a coisa a fazer'? Pensetiios por exeiiiplo 
nuin louco. cjiie destruirá a terra agora inesrno a nâo ser cjiie eu te esventre. 
Se existissern tais circunstâncias a pessoa virtuosa seria sensível a elas. Mas 
eu nâo c o n h e ~ o  neiiiiiirn conjunto ele princípios que cligain precisamente 
cjuando estainos e111 tais circiinstâncias e quando não estaiii«s. 

Mais uiiu coisa acerca de .Esventrar a Sofra nâo é a coisa a fazer'. Parte 
du ininlia razão para me coiicentrar nessa loc~iêão é que eii quero sugerir. 
contra Hume, que os objectos cle urna capacidade de virtucle são proposi- 
cões genuínas, objectos de ci-eiip; pretensGes morais (coiiio 'esventrar a 
S o h  não é a coisa a fazer') pocleiii ser :isser~ões de factos (_lnct stuti?zg). 
de tal forina qiie há [actos morais. l'eriso rarnhém qiie o cjue é meramente 
assei-qào cie factos pode ser iii«tiv;iniç. » qiie nào 6 » caso ri« modelo cren- 
ças-desejos de tluiiie. 

Aqui precis« de fazer tiiixr digressào. 13eriiard X'illiams pens:i que liá 
alguma coisa para ;i teoria moia1 fazer: esaiiiinar a c]uestâo do que constitui 
uma vida I~oa  p:im i i n ~  ser liumano. Mas será que a resposta :i essa cjues- 
tâo nos daria algiins factos morais geiiiiínos? Volto já a esta cjuestão. com 
a<luiio que McDonreli diz cjuanto ai> lobo inteligente, iiin exemplo muito 
conlieciclo. 

Mas quero ainda sublinhar iim ponto cluanto a Williams: \Villi:iins pensa 
clue liá iactos iiiorais. qiie isto é t5o claro quanto aiguina coisa pode ser, que 
há coisas m i s  certas clo que uni pirticiilar argiimento pode C.iz?-hs parecer. 
Mcl>on.ell; por seti iado. pensa. sim, cjrie há algo tle erratlo com o Facto tle 
eii te eviscenir :iclui e agoni. Nâo kí, de acord« coiii lvlcUowel1. nada de 
errado coin :i ideia de cjue é uin hcto qiie isto seria erratlo. Não l ~ á  nada de 
errado eiii conceder a este estar erracio o estatuto de lacto obiectivo. Não 



115 na&i de errado coiii «lharinos par;i o j~iízo de que isso esti errado como 
avaliá.i.el ein termos de verdade (tl-uth-euul~~nhIe) no sentido próprio, e nào 
apenas por cortesia ou graças a alguina visão deflacionista da verdaele. O 
prohlerna é: como é que ele pode defender isto? 

Vatii«s introduzir mais exemplos. Eis aqui uin exemplo bom. que apa- 
rece num texto chatnatlo Ohliging Stiut7gei; de Williaiii Gass (um poeta 
e roniancisia): alg~iéiii encontra LIIIXI pessoa iio rileio da riia e pede-lhe 
'ajudas-me niiina experiência?, a pessoa diz que siiii. e acaba no forno a 
ser :issacla. Eu nâo qiiero ir atias de lvIcI>on:ell no clue ele tein para dizer 
aqui. Como é que eii posso nâo o seguir? Acho que se compreentle que 
IvlcDowell tem ii i i i  prohlerna: til serás capaz de perceber os factos morais 
se fores o tipo certo cle pensador; inas não podeiiios clizer qiie o pensador 
qiialquer percebe os factos morais. 

Ollieiiios entào p a n  o exemplo do  lobo inteligeiite, cliie McDon~ell ela- 
bom. E dito ao lobo inteligeiite cliie a vicia boa para um lobo inclui cayar 
coin a matilha. O I«bo vê, recoiihece. que os lobos foi-ani feitos para a r a r  
coiii a matilha. Mas raciocina cki seguinte fonna: se ele n20 fizer isso. 1120 
vai ficar nuiiia situaqâo pior (wolse o[n. Hi sempre os restos, as carcacas, 
ele pode sohi-eviver assim. Por isso ele decide nâo caçar. O que é que se 
pode dizer-lhe? Boiii, se há o facto iiioral ,Cagar com a iiiatilha é a coisa a 
fazer para Lim I«bo'; entâo pode-se-lhe relatar esse facto. Ele nào está a fazer 

que devia fazer se desiste ile caçar com a rnatillia. Mas suponhainos que 
tiido o que liá cllianto a iiioralidade s2o coisas acerca da vida boa. Então 
estamos iinl arrzinjados. Iúão temos nada para dizer a este lobo iiiteligente. 
McDon~ell peiisa que isto mostra (e eu penso que ele está a pensar bem) 
que aquilo de que Wil1i:iins está a falar iiâo é a inoi-aliclacle. E isso porqiie 
iluntlo se trata de saher o clue seri:i inoralidacle, Wil1i:iiiis não pensa que 
exisram factos objectivos. 

I'enso que a partir deste ponto os i>i-ol>letnas se p6eiii da seguinte 
maneira: 1. por que é que há-de sequer haver iim pr«i>leiixi aqui?: 2 .  p o i ~  
que é que isto irnp»rta? I'orqiie é que iiiiporia que a resposta seja a ele 
Mcl>on-ell. e iiio a de Williains? Com« mais tanle se verá. isto ti-az-110s cie 
\rolta a Witlgenstein e a Frege, e eventualmente a assuntos ele filosofia da 
lógica. 

De qualquei- foi-ina, o ponto principal aqui é que a virtude é paroquial 
e realinente abre os nossos ollios para os iactos. Claro que teiiios qiie nos 
liaver coiii uni p«iito suhsidiái-io: e se alguém iiâo concoi~classe com isso? 
O cl~ie faria coin que essa pess»;i estivesse errada? Isto preocupavzi Hume. 
Este C o probleiiia filosófico. Temos ainda um segundo Iionto subsicliário: 
a resistêiicka à teoria (thcorj~-7~e.~i:ctunce) de certos fenóiiientjs. Unxi teoria 
de ~iiiia capucidacle menrai é uma espécie de reduyào. Uma boa expressão 



Serd yire n ,tziithrr nieizte esta rieiitro tia >izi>ihn cu/?eça? 

seria "prótese cognitiva". Se puderinos ter iinx~ teoria ele um particiiiar fenci- 
meno entâo mio estaremos perunte algo de fortenlente paroquial. Essa é ele 
resto uma diferença cmcial - talvez a diferença cnicial - entre a psicologia 
e a filosofia. 

SM- Os tens interessespor ideias inatas epeloparoquiai convergem izo 
te11 interesse por Cho»zskj~ coino teót-ico clcl lililzg~fagein. iVfas a ussimiiaçüo 
que Choimkj, f2.z da.ss~iuspi-óp>-iusp~opo.ctas com a tm~liçüci ~.ucio?iali~ta etn 
jilosoji~z deixa-te co~zfo~~~ível?A'cZo são coisas milito diJL;reiz/es> ospress~lp~stos 
de Choinsky - estzln'ur cr meizte-cirebro - e a ~eluçcio d61s ideias inatcis com 
uma almu? 

CT - Pode de facto parecer estranho afirinar que Choinsky está preo- 
cupado com o paroqiiial, vou procurar explicar. Desde logo, parece claro 
que coni a lir~guagem temos uma situa$à« cliferente da referida acima: não 
é suposto que a sintaxe seja resistente à teoria. Tarito qiianto sei. não é. Será 
que Chomsky esc»llieu L I ~ I  caso especial? 

Mas volto i s  icleias inatas e à tradição racionalista em filosofia. 13oin, sim. 
é claro qiie há diferencas, mas eu explico o que ine interessou - claro cpie 
qu:in<I« Descartes oii Leihniz falaiu de ideias irlzitas liá toda uma problemL- 
tica teol6gica incontornável. fala-se de Ileus e cki Al~ira e da forilra crxno 
as icleias inaras nos pertiiiterri ter contacto com 'o i~~unclo ral con~o  Deus 0 

fez'. ,Mas o que me interessa tla icleia ile ideias inatas I outra coisa - e aqui 
podeirios já fazer entrar McDowell (aliás escrevi u n ~  artigo sobre a forma 
como Cli»rnsl<y e McI>owell pensam de forilia semelliíinte, intitulado Frege's 
7ilixeP). Vaiiios ver as coisas assim. Vou iisar a ininha ideia de equipa- 
iiiento mental inato. O ecliiipamento mental inato torna-nos pensaclores de 
um certo tipo. e não pensadores de cl~ialqun. tipo. C«int) I que Ciioin~ky 
vi- isto? O equipamento mental inato perrnite-nos lingiiagens de iim tipo 
particular. ,Lingii:igens hiirnanaiiiente possíveis', como diz Choii~sliy, são 
lingiiagetis de i1111 certo ripa Esta calsaciclade cb-110s acesso. abre-nos. uma 
certa área da realidade. cima área qiie n6s criaiiios. no sentido eiii cliie n6s 
hlamos e s n s  linguagens. Qual será n visào alternati~~a a esta? 1'0s eseiirplo 
a ideia lewisiana- de acordo com a clual a realidade consiste não apenas no 
actual m:is numa grande quantidade ele linguagens possíveis. Segiindo » 
f«c« cie Chornsicy podeiiios dizer que rsrd irea da realidade existe apenas 
porc1~1e n6stenios esta linguagetn. porque a nossa faculdade de lingiiagem 
tem estas específicas características. Isto é muito diferente de urna vis30 à 

Ia Len~is. 

I' ?Iilil\'JS 2002 i! 
- I. r .  de Dauirl 1.w-is (nora iie traducão). 



Eiitâo o que me interessa são estes elois I>ontos: 1. as capaciclacles inatas 
50 species spec<fic, específicas de uma espécie, da nossa espécie neste caso, 
logo nem todos os pensaclores as têiii; 2. as capacidacles inatas abrem os nos- 
sos olhas para uma certa área da realidade; que está lá de qiialquer forina. 
É desta fortna que pocie~iios ver Chomsliy conio uni aliado de McDon~ell: 
ele ranibéin esrá interessaclo no paroq~iial, unia vez cjrie esta interessad» na 
capacidade humana de linguagem. e pensa que de certa fortiia esia abre os 
nossos ollios para 5reas da sealiciade que de outra iiianeira estaria111 feclia- 
das. Até aqui trido betri. Ivlas Cliomsky sempre insistiu que é uin cientista 
empírico. Op6e-se no~iieaclainente a Quine por este excluir. mesmo antes 
de ;I investiga@o comeras, aquilo que CIiornsl<y pensa que deveri:ini ser 
hipóteses eiiipíricas acerca da linguageni, nonieadariiente, que pode haver 
uma cupaciclacle liiimana ele lingriagetn. .pecies-spccffic. e coin ela um con- 
junto intrincadamente estriiturado de universais Iinguísticos. Estes iiiiivrrsais 
sâo universais em linguagens Iiuinanas; r i o  em linguagens q~iaisqiier. Por 
isso eles não caracterizain 'o que est:imos preparados para coilrar como 
linguagem'. Isso seria análise conceptiial, e ;I análise concel>tual é i i i i i  pro- 
jecto filosófico e nào ciência eiiil>írica. Esses universais caracterizaiii antes 
acluelas lingiiagens que nós p»demos de fiicto aprender e falar. Isso inostra 
um importante ponto de clivergêiicia entre Ciiomslcy e McI)owell, já Ia vou 
chegar ínonieadaiuente, que as capacidacies são l>ar»quiais num sentido 
mais fraco do que tais coisas podem ser para Mcllowell - mas esperemos 
uin pouco antes ele chegar aí). Bom, de qualcluer forina: o que quero Pazes 
notar é que CIioiiisl<y 6 um aliado de McDoweli até certo ponto iiias uma 
diferença acaba por eiiiergir. 

Volto :io exeiiil>Io da virtude e111 McDon,ell. Tetrios o caso de uma pes- 
soa \~irtuosa. coin a capaciclacle de ver coisas i s  quais alguns pensadores 
seriam cegos, num sentido C»rte. ?'LI perguntas como seria c»in .sei.iul hiliers. 
l'enseiiios no seguinte: McDr)m~ell pensa qiie a virtiiclr 6 resistente à teoria 
(Ibec1iy-l'e,sist6~i~t), Isto relaciona-se coin a conversa que estivatiios a ter 
sobir Ranrls (nota: Trasis refere-se aqui a urna conversa sobre o O~ltliize of 
upinccdr~i.eJoi-elhics. J .  1lan:ls. 19jl.  SM). Ternos aqui unia forira de fazer 
ver o contraste com Cliomsl<y. I'aiii Cliomsky. o reino dos fiictos sinrácticos 
não é resistente à teoria. Esse é o ponto da insisti-ncia de Ch»iiisliy ein ser 
um cientista e~ilpírico. E isso al>«iita para diferenças cir aiiibirâo entre a filo- 
sofia e a psicologia (eu penso que Clioiiisliy esrá pr»vavelmenre certo, que 
o que ele quer estuílar nâo é resistente 5 teoria. É Lima cluest5o interessante 
saher prjrquê). 

Voii voltar uni po~ico atl-ás. ao inatisino de Descartes, Leibniz e Choinsky. 
Quanto a Descai?es e Leibniz. nã» estou seguro acerca do  que eles pen- 
sav:iin que estavam a fazer. H5 algo em Descartes contra as capacidades 





sente ein situacòes concretas para coisas que podem, ou não podem, ser 
ele uma cleterminada forma. Por que é que a virtude poderia ser resistente a 
urna tal teoria? Pela razão para a qual apontas na tua pergunta: uma situação 
pode ser indefinidamente complexa. Em circunstâncias normais (nol-nznlly), 
seja o que for que isso significa, eu nâo pensaria em esventrar as pessoas 
com qiiern estou sentado na esplanaáa.~Ivlas suponliamos que a situasão 
não era nornial. Tu Q utn sel-iul kille~ prestes a lançar-se numa roncka de 
ataque. Esventrar-te é a única forina de iinpedir-te. Bom, talvez isto seja 
cliferente. E então os princípios teriam também que prever tal coisa. Aitem- 
-se os princípios. Mas então surge unia outra situação ainda mais cotnplexa. 
De tal forma que mesmo o input niais complicado ao qual os princípios são 
sensíveis no segiindo caso não liies permitiria prever resultados correctos 
no terceiro. E por aí adiante. 

A sintaxe, tanto cluanto sabenios. é receptiva 2 teoria. E o tipo de teoria 
que temos ein inente aqui faz aquilo a clue se chaiila 'aliviar-nos de confiar 
na intuicão' (~elieui~zg 21s of 7.eiiunce on intuition). Tal como as coisas sâo, 
nós precisamos de intuiçòes primitivas cl~ianto ao que é e n3o é uma pala- 
vra portugriesa, corno é clue estas palavr:is podei11 ser postas em conjunto 
grainaticalniente. como é que não pcjdeiii, etc. Mas a teorki não se seive ele 
iiogões tais cori~« 'palavra pcjnuguesa'. I>e facto, pode eiiumerar as pala- 
vras ~ ~ o r t u g u e ~ ~ x s p e c i f i c a n d o  cada uina em ter~nos da sua forma geotiié- 
trica (aqui estoLi a simplificar bastante). Por isso tu. iima faiante nativa do 
Português, consegues reconhecer; se eu digo "Deixo o sacco ali", cpie isso 
n io  esrá a iiiilliares de q~iilómetros de disrância de uma fiase portuguesa, 
mas também iiâo é exactaiiiente uiria Frase poituguesa. Eu, nâo sendo uni 
falante fluente do Port~iguês, frequentemente não reconheço essas coi- 
sas. Mas se tu me desses a teoriii; eu j>oderia, em princípio, reconiiecê-Ias. 
Apenas notaria a forma ge»in+trica do exeiiiplo aciin:~. e consu1t:inclo os 
princípios da teoria, veria se eles pode~ii gerar uiiia tal coisa ou não (não 
preciso de intuicòes acerca do portiigiiês para ver isso). Tuclo 0 que l>reciso 
é ele saber reconliecer formas geométricas. e saber COIIIO :~plicar esses prin- 
cípios (que nâo precisain de estar escritos ern cli~~lqiier coisa de semelliante 
ao j>~rtug~iês). É isso que se cliarria dispensar as intui$òes. As teorias per- 
iiiitem-110s fazer isso. 

Se se pudesse esci.ever uma teoria da virtude que dispensasse as intui- 
qões desta maneira. eu não teria que ter 0 menor sentimento quantc a se 
esventrar-te seria uina coisa a fazer o ~ i  nã«  Tu dar-me-ias sinil>lesniente a 
teoria. e reportando-nre aos aspeclos &I situação, que eu poderia ver de 
qiialquer i i~nei ra ;  sem ser rninima~nente virtiioso, eii poderia calcular se 
isso era iiiiia coisa a fazer. Se é isso que é ser receptivo i teoria. penso que 



há boas razoes para pensar, conio pensa IvlcDon~ell, que a virtude é prova- 
velmente resistente à teoria. 

Agoia se nós temos uma capaciclade, a linguageiii. que é. de certa forina. 
paroquial (Marcianos poderiam nunca vir a sei., na prática, bem siicetiidos 
a aprender línguas hum;inas). mas que é receptiva à teoria, então 1iá iini 
sentido no qual o paroquial nâo está tle facto a abrir os nossos ollios. Cin 
l>ensador sein essa capacidade poderia ainclu assim ter os ollios abertos para 
os factos relevantes (Imin, de certa forina goderia.. .), consultando a teoria. 
Ele não precisaria cle intuiqáo. Porianto, tanto quanto até agoi-a sabemos. 
os nossos olhos náo esrjo abertos para factos para os quais outros pens:i- 
dores pocleriani ser incuraveliiiente cegos. N6s teríamos apenas tima forma 
melhor, mais natural, de cliegar aos factos. As coisas sâo muito diferentes 
se a capacidade em questão é resistente à teoria. De novo, e ao longo de 
tudo isto, estou a simplificar :is questóes. Mas isto p6e em relevo uin ponto 
essencial daquilo que quero dizei; e na vertlade vai ter exactamente à dife- 
r e n p  de ainbiyáo entre filosofia e psicologia. Por ui11 lado. os psicólogos 
tipicaiiiente visam teorias que reduzam capacidzitles paroquiais a olitrus que 
si« (relativamente) tiào ~saroquiais. Isto é, eles querein estiiàar coisas qrie 
são receptivas à teoria. É por isso c1ue nunca nenhurii filósofo pensa ohjectur 
3 ideia de qiie p»de pelo nienos existir psicologia empírica - iiirsiiio se, se 
ela existe. aquilo que ela está a estudar são. nuin certo senticio, capacitlades 
l~aroquiais. Nesse seiitido, :i psicologia é por si mais ainbiciosa do que a 
filosofia. Mas niiin outro sentido. para coiisegriir isto a psicologia está pre- 
para&~ ~iara ser iiiais iiiansa ( ~ i ~ a u ~  iii its hor>is>. 

Considereinos tle novo Ciioiiisky: Chomsi<y nâ» v i a  uina teoria do  ,'ct>n- 
ceiro tle linguagem, oii urna teoria das liiiguagens logicamente possíveis". 
Uma tal teoria poderia prever tudo o que nós estaríamos preparados Ixra 
reconliecer conio contando como linguageiii. ou corno nâo lingtiageni. 
Algiiiis filósolos tentararn fazer isso. estiidai- isso (a 'essêiicia cia Iingiiagem'). 
Mas provavelmente tal fenómeno é resistente i 1eori:i. e Choinsky f i~z  iiiuiio 
beiii eiii iuanter-se loiige ciele. 

S M  - Como 6 que estas ideias c!cercci elo I~aroq~iial e do que 6 c ??Mo é 
misteizte u teoria se liga»? tiia icleiu cci?trczl acerca 611% lingilugeii?? Cito o 
que disseste 110 iizício 6ie.sta eiitmui.sta: 'f<li aiios qiie eu ueiibo a deseiiuoluei- 
uiiia teoria da !izzgtiagem, que acuhoiu por sei- tcriizhtín~ ~!iiia leoi-iu <!o peíi- 
sel~>!ozto. A icleia cei!tm/ ~lesta teoria é a seguiiite: o sigiz~/ic6!clo loiiieaniiig) 
izão ~leterii!ii?a as coiiclições .s!e tiei-cladeL' O sei?i~i?ticcz uero~oi?dicioi?aI não 
pode esiai- cor-ect61. Isto ?ião 6 ~iiiia 01i~eruaçZo acerca de excepçòes, cicerca 
ele iiztlexicuis 011 tiemon.str~!tiuos, é iiiila ajirrna@ acerca ele lililzg~cageiii eiii 
geiz~l". Ii?~clgii?o que a tiia respost&!passepo~ W7ttgeiistein. 



CT - Sim. claro. Vainos então a 1Vittgeristein e à representação situada. 
Rira inim o probleiiia fiinclaiiiental c»loca-se assiin. Qual é a principal tese 
anti-fregeana de Wittgenstein? E esta: acluilo que as palavras nonieiaiii nào 
eleterinina as condições ele verckide. Quer<> defencler que esta & a primeira 
ideia filosófica das Inuestigações. Tomemos uma frase etii que sabemos o 
que cada p~lavi-a significa, o que cada paia\m nomeia. Por exemplo na 
fiase ' a  cadeira é vertle" 'a c:itleira' n«iiieia :i c:ideira. o predicado .é \~ertle' 
a prolxiedacle de ser verde. Significa isto que conhecernos as condições 
ele verdade de "a cadeira é vei-cle"? A resposta de Wirtgenstein é que nào. 
Ora isto nega a seinântica fregezina; e esse é precisamente o ponto tle 
Wittgenstein - a abertura elas Iizuestgnções é éinii-fregcana. O significuclo 
das partes não deterr>iitia o significado c10 rodo. as partes nào deteriiiinani 
o que pode ser verdadeiro. Vejamos porcluê. Suponliamos que a cadeira é 
de inadeira e esiá pintada de verde. mas está suja. E por aí fora. O ponto 
í. que se pode ter exactainente esses factos acerca de nomeaçâo mas ainda 
assim cliialquer uma de várias condi~ões ele correcyào. Se se quiser ver cliial 
é a conclifã<> de correcyào. tem que se olliar pasa a ocasião de iiso. E isso 
é relxesentagio situaela. 

O que é que, então, deierinina as contliçòes tle veràade do ponto de 
vista dacliiilo a cliie chamo 'representação sitiiacla'? O que teiiios sâo solu- 
ções oferecidas por iiiiia sitiiação para iiiii leclue indefinido de problemas 
do género 'é venlacleiro disto? \~erclatleii~c acerca ckicliiilo?'. Veiiios agora 
e ~ ~ i e  o par»<]iiial entra tla iiiesina foriiia que entrou para a virtuele, e veiiios 
como entr:i. E aqui teinos tamhéiii o nosso problema: pode uiiia capacidade 
parocluial kizer tal coisa? 

lioiii, p:im Frege a I6gica não podia ap1ic:ir-se a 'jriizos' possihilirados por 
uiiia tal capacidade. 1'ai.a \Villianis. não pode Iia\rer questões de facto (fuct 
o/ lhe i~zuttei.) cluanto à geniiíiia ot>jecrividacie de tais juízos. E aqui trata-se 
tia iuesiiia coisa. 

Vainos coiiieçar por ver coiiio é cjiie :i ciuestão se pòe a pirtir ele Frege: 
o cliie é termos os iiossos olhos ahertos? 6 estar equipaelo para Tazer juízos. 
Uni jiiízo é unia .s/aiice (iiina postura. iiin;i atitiicle. uiiia estratégia) que 
é .presa &i realidacle' (u11.s~~~er6fblc to ~.eaii/y). Se eu jiilgo alguiiia coisa. 
torno-iiie reféiii do inuntlo ((r I , { L I C ~ ~ ~  so>?zethi?zg, I 171uke nzjise!f hostoge /o 
1/3e uo1.1~0. Isto não tem nada a ver com opiniões. com a opinião desta ou 
clac]iiela pessoa. Frege quer, com a sua doutrina do juízo, ser minimalista 
- e é inuito; muito iiiiportante percelxr o cjuanto isto o separ:i de qiialquer 
eiiipirista, seja IIume. seia Quine. Um empirista pensa que podeinos. descle 
logo. il partida, identificar Lima classe de factos não prol>lemáticos. factos 
acerca tia experiência. e que clualcjuer coisa que se possa construir a partir 
ele ohjectos da experiência pode ser ol~jecto de Liin juízo. Quandc Quine 



critica a clistinyào aiialítico/sintético, o que ele está a fazer é noiar que se 
aceitássemos a clistinyào analítico/siiitético estaríaiiios a adniitir coisas que 
não podem ser objecto de iiin juízo. I'or exemplo e11 digo ""Stontii" cliier 
dizer peclras" - i ras  n6s n5o podemos observar isro acerca cie que esiriiiios 
a fazer um juízo. Por isso não existem vais factos. Para Quine - c aqui cleve- 
mos coinpará-10 com Putnarn - a r;izão por que não existe tiistinção analí- 
tico/sintético é que não esiste uma coisa tal que seja o significado. 

Quero cleixar muito claro, e isto é iii~iito iinportante para mim, que 
I'iitilain não é Quine. Para Putnam, 11% boas razões para rejeitar a tradicioiial 
distinçjo analítico/sintético. mas n io  há nenhuiii probleiiia intrínseco com 
a noção de significado. Algumas pessoas siiiiplesmente conceberam riial a 
forma como o significado funciona. Eii podia dizer muito mais acerca disto; 
mas nâo queremos perder-nos. No entatito, cjuero só dizer o seguinte: « 
mais faiiioso e revolucionário arrigo de Putnam acerca disto foi iI3e analytic 
and the syn8helic que é, creio, de 1962. O qiie ele está a fazer é atacar a 
distinção an;ilítico / sintético. Isso foi claro para toda a gente. O que ele diz 
que está a fazer 6, no entanto, bastante diferente. Ele está a :itacar Quine. 
diz ele, porqiie eniboia Qiiine afinne ciiie nâo há frases analíticas. Putnam 
pensa que liá algumas ("Bachelo?s- a w  un?iiu??-iec?. por exeinplo). Bom. nào 
valia a pena escrever iim artigo por causa disso! E ceriaiiiente nâo iml>oiia 
muito :i I'utilam se realiiiente 115 algui~ms ou iião. O qiie 1'utn:im está de 
f ~ c t o  a tentar fazer é inostrar as I-vais razões por que há alguma coisa de 
errado coin a ti.adicioii;il rioyàr> cle aiialiticidacle. E estas razões sào bastante 
diferentes tias cie Quine. Nesse teiiipc), no entanto. Putnaiii nã« pensava qiie 
se piidesse dizer cliie Quine estava siinplesrnente enganado (e se I'urnaiii 
teiii razão; Quine está simplesmente eilgaiiado!). Por isso ele (Putnaili) des- 
creve de forina Liina pouco desviada (i?zisc!ciueí-tises) o cltie está a passar-se. 
mas a verdade é que n50 eng:ina riii~guéiil com isso. 

SM - Po6ie.s explicc~l- ~íiais ~ 1 i i z  poirco o qlfu hu de e?-mc!o ?za,/'or?11a coi?io 
Qtriize o; o signl/ica6!o? &r0 q ~ l e  Qili??e cl?lic61 a ?~e~/icaç620 de s ig?%fi~~r~ios~ 
?nus co?zti??lfa a fuiarrie meaningful, i.ei>o~ia>zdo a ?io$ão MO con?porIa?izeízto. 
fsso ndo chegai-cí, coo,í!opo?ito dep<d>nl%irlu. p6di.aJk/ar-~ie 'xi@!$car'? 

CT - Bom. aqui interessa-nos sobretutlo que os einpiristas fazem exi- 
gentias; relativamente aos juizos, cjue por exernplo alguéiii conio Frege nào 
faz. Olheinos para exemplos de tais esigências. Huine afirma ,não l ~ á  Pactos 
causais', Q~iine afiriiia 'não li3 f:ict»s cle significado' (»ze~cning,facts). Tiitlo 
(1 que alguém como Frege exige é qiie dois ohjectos de I-iensatnento sejali? 
logicainente coniparáveis. 



CT - Temos terrestres qiie vêem factos A. e marcianos qiie vêem factos 
B. Não pode Iiaver o juizo "As são Bs' porque não liá pensador p a u  afir- 
m:ir esse juízo. O problema aqui é que nâ» parecem existir factos A para 
os inarcianos, e não parecem existir factos B para os terrestres. Então não 
1151 ponto ele vista a partir do  qual possamos dizer .'Mas nós é que estamos 
certos e os inarcianos estão errados". Nós pensamos, por exeinplo. qiie liá 
Factos quanto a quanclo as pessoas. ou os cães, estão felizes. ou tristes. Os 
marcianos não vêeiii de que é que estamos a kilar. Será que os factos A são 
fact«s R? Bem, não há realiiiente cluestio quanto a isso. O facto ele o c i o  
estar feliz é apenas o facto de o câo estar feliz. Pão é nenhum tipo de facto 
inarciano. Há uin filósofo de Oxford, chamado Adrian Moore, qiie defende 
e desenv»lve a visâo de Williams, e que defende que os únicos factos que 
pode haver são factos que estão clisponir~eis para qualquer pensador (the 
on@,fucts that c61i1 be ulz. j'acts thut ure uuailuble to uizy thinked. Se formos 
Adrian ivl«»re. entâo pens:inios que pode ser uin facto que o cão está feliz 
apenas se lioiiver alguma coisa que o marciano pode ver, e que é tal e Pai, 
e que o câo é feliz precisaiiiente quunclo as coisas são assim. Ora, isto é uni 
íiitimo trago elo enipirisiiio - os eiiipirisras têm vindo a arguiiientar que rã» 
115 factos causais; não há factos morais, i ~ à o  há factos ele significado mas.. . 

SM - O ni~li~~umqi~iuli.si,lo dos e~ipii-istu.s 6 ui?ia 'concepçüo uh.solr~tu de 
~euli~lude'? 

CT - É outra foriria de formularmos acjiiilo de que estamos a Mar. Agora 
o iiieii interesse aqui é o seguinte: qual é a iinporrância disto em relacão 
com as capacidades paroclukiis dos pensadores? Como pode algiiém reco- 
nhecer que alguéiii disse alguma coisa de verdadeiro? (e eu penso que 
pode). Na visão de Frege, 'é verde' ncjineia alguina coisa. Aquela cacleira é 
verde. nós somos capazes ele reconliecer isso. dizemos 'a cadeira é verde', 
e logo temos aigiiina coisa tle vercladeiro. Na visio de Wittgenstein nós 
podeinos reconliecer o que alguém diz qiie é verde. pocleiiios reconhecer 
qiie o que é clito é verdadeiro, irias algiiinza coisa inais entra e111 cena. No 
entanto. einhora isto acontep, clualquer pessoa pocle i.ec«nliecer que o que 
disseste é veniadeiro. se fores uin ser Iiuiii:iiio e as circunsrâncias foreiii 
assiiri. Mas isto é evocar uiiia capacidade paroquial, evocar o cjiie os seres 
Iiumanos tomam como usos razwáveis da palavra 'verde'. I'ara iniiii esse é 
i i i i i  ponto clecisivo ele Wittgenstein: as capacidades paroquiais estão a LIIII 

nível iiiuito baixo, iniiito fiindo. no pensaniento. Eu, Nloore, Williaiiis. coii- 
cordamos t«d»s neste poilto cla interpretapo de Wittgeiisteiil. Mas é por 
isso que Williains por exemplo pensa qiie ele, Wittgelistein, é iiin itiealista, 
alguéiii que nos faz pensar que nem mesmo 'Isto é verde' é iim juízo, e que 
por isso V'ittgenstein não nos seive par:i nada se qiieremos pensar nestes 



Será que u n~iizha >,ieiiie esra iiei,l>u da ln,ziiiiba cabep~? 

assuntos. Eu não concordo com tal avaliaçâo. Entâo. se queremos aceitar, 
como eu quero. que Wittgenstein tem razão acerca de juízos. temos que 
compreentler como é que o apoio (reliance) em capacidades paroquiais 
não destrói os juízos. 

SM - E o que,/2iltu1-iu, de acorclo com urn c~itico como Williums, pclru 
bauer,jz~lro.i 

CT - Se eu julgo "A é B ,  que isso esteja correcto ou incorrect« 160  

poderia ser determinado por nenhum pensador. O que é então esrar certo 
em juízos? Na história de Wittgenstein temos que ser o tipo certo de ser 
humano para fazer isso. 

SM - Wittgeizstei~z izrrncu se i~zleressou por i~zuestiguções empfi-icus das 
nossas capucic?udes puroqziiois (i. e., por inuestiguções coognitiuus acercu 
do que é caructerístico clu nossa espécie). Sernpre me interessou peleeber as 
razões por q11e ele coizsidei~a~'iu tais iizuestigações iveleuu1ztes. O que é que 
ILI prõp>10pensus? São irreleu~1i7tesZ Unza uez que as cupucidacles puroq1iui.s 
te interessamJ col??preeizcLer u especz$cicluc?e cognitiuu dessus cupacicia6les 
paroqzf,iuisparece-te intei-essnnle OLI ii7zZtii? 

CT - Penso que muita investiga@« ern psicologia do  desenvolvimento 
é muito interessante para os filósofos - estou a pensar por exeiiipio no tni- 
balho de uma psicóloga como Susan Carey - e clrmpre exactamente essa 
função. 

CT - Bem; teni»s ~ i m  pensador específico e ele tein cpe ser capaz de 
tlescobrir certas coisas, por exempl« distiiiguir seres animados tle inaiiima- 
CIOS. Certos r>ensadores são capazes de reconheces isso no mundo de deter- 
minada nxlneira, outros não (isso nZ« significa que esras coisas nã» sejaiii 
animais). Vamos voltar ao ~>roi)leiiia de saber se pocleinos o u  não aproveitar 
Wittgenstein para c«nil,reender a natureza tlos juízos. Teinos cliie compre- 
ender esra quest2o do  juízo ueiz-us express50. Vocês cá em I'«rtugal tainhém 
comem, ou comiam. Iíng~ia de vaca; não? C»mpareiii»s os juizos "Ist« é uma 
língua de vaca" e "Isto é nojento". Aparentemente é iiin caso ijhvio de juízo 
verszrs expressào. O que Williams pensa é que. se são apenas inclina$ões 
Iiuiiianas que nos levam a afiriiiar (1 primeiro, enrào é porcllie não Iiá ilife- 
r e n p  entre os ciois casos. Mas se levarmos Wittgenstein e McIlon~ell a sério. 
é bom que isso não seja assi~ii. Quero sublinliar uma coisa aqui, trazelido 
de nov« Frege à disc~rssâo: Wittgensteiri é ainda mais minimalisia do  que 
Frege na forma como concebe os jiiizos - ele já põe o par»quial nos juízos 
(he ulreucij builcisp~~roquiai ilzto the,jr~cigen~ent) e nâo Iiá nada inais clue se 



possa perguntar (é este « ponto das cotihecidas passagens cias Inuestiguções 
acerca de jogos de linguagetii e de acordo nos juízos). As pessoas não se 
envolvem em longas discussões quando uma diz 2 outra "Esta cadeira é 
verde". Entào. se nâo 112 nada de errado aí; a icleia tle que nào se trata de 
tini juízo não faz sentido. Mesrn« que possamos esiar confusos. não 115 stan- 
dards vindos do exterior, é esse o ponto. 

SM - Bom, tenzos eiitüo a ~ I I U  explicaçüo <lei razüopor que uliza inues- 
tigaçüo acerca cio paioq~lial qzre fazes a partir de Wittgeiisteil?. /e pai-ece 
e.ssenciaIparape~?mrmosjlosoj?caiizeizte lia >?at~ii,e=a cloper?sumerzto e du 
lingiiugem, e pu7.a distiizg~~~iriiio.s OS pr»iectos clu ,/iloso/iu e da j~sicologia. 
iZfmos, teizdo is.so eni mente, uoltar M I I I L I  o/)osiçMo a Focloi; u forina como 
IIOcloi. ubolzfa os nzesnzos assuntos, i. e.. a izat~~reza do pptsunzenlo e cla 
liizgz~ugei~z. Areste nzomento estis a ler Concepts CPodor 19981, e a esci-e- 
ver sobre Mintl and World (IZfcDoi~eIl i994j. Disse.ste-rne queperzsus qzre a 
pai?ir clainipoderernos chegar,fucilmeiite aos coetrastes queproc~,~ramos. O 
que pensas a/ilzai s0hi.e o p~ograi~za de iizue.stigaçüo de Fodor ern Jilosofia 
c161 i?iei?ie? Coiiio entendes a hipótese cla Li~zg~iageni do I'eiis~zineizto? Qlluis 
scio as l11a.s rzizõespclra a ccliticui~? Colicoi-dns com Fodor quando ele diz-  e 
isto tenz u uer coi?? o que lemos e.si6ldo u ciisc~~tir- qzre o iizafi.st?io é opoi?to 
oílde a ciêizcin cogriitiuu toca o ri~~lizcfo ?-eu/? 1'011 feniar rec:ap;Uil~!Ia~ ospo~i- 
tos essenciais da tua discorclUiicia relcrtiuuinerzte u I:odo,- arxles de nze~is, tu 
rejeitus a ideia ele Fociolo,. seg~~rzçlo a q~luipens~!r é iiisturzciai- ~epieseii~tuções 
qctc se rei61cio?zum coin o ~I?LLIZL?« e»/ tei.inos de co-vai-iaçcio. Dizes tan~béiiz 
que a calisaçüo e>z~~oluictu > I M O  deue ,sei~,fornz11lu~2a em lei-iiios de represeiztu- 
ç". Dizes ainele! que I I ~ L I ~ ~ O  do qiie Foclor ajirnza sobre coizceitos tenz u uer 
corn ~i.sposições qyrze ele qqr~el- »zaiztei- sobre co»ipo~icionalicl~~cIe~ A uküo da 
i?cri~rreza do pe?isu:~i~zeii/» ein tei.i?zos L/C representações parece-te> iiiz~zgiizo, 
pai?ic~~/arnzer~te ii~á, e é a isso queproclzlo,.u.s eo1zt17~~1ropor ern Unshadon-ed 
Tliought. aqililo (i qrre chunias umu corzcepçüo ele 'peiisameizto sem sonz- 
brus'. l'eio q~re coiii/)i-eeiido> ca ideia de .soi?ihi-61s é LI ideia de nhsilzzcçüo 
das ciiz.~,~iistü~zcia.s qql~aiz~lo se co~z.sirle>zl a uei-ciucle de el,~c~zções, a ideia 
segliiiclo u cql,lai, quui?cIo as coisas .sLio como nspeisatizos, opensanlei?to que 
peflsc~inos é ii?dependeizte de q~zulr71~er enre~icli~izei?io (~zriclersta~zdi~zgi: nós 
si~?!plesrizoiie i~lei~t~fica~?ios aqililo acelt-a clci,forniu deser dc~s coisws quef~zz 
ospeiisamei?los sei-ein uerdu~leims. 

O ter/ poiito com exernpios te11.s i?zliito di.scz~tidos na iitei-atilm como o 
exein]~lo doios ei1te11dii?zentos de 'ink heing hlue' é qsre nuopode existii- zrnzn 
coisa /ai que squ 'o coizteiíclo' de i,~??za asserçiio. izüo podenios euocui. um 
perisc1i?~rzetope1isuc1o apc~rtircle 11~gai- neizhu~~z'quundo estanzos aproc~irar 
conzpi-eeiider o que torna zrmu asscrçüo ver-cladeira. É,fiicil uei- qzre algz~énz 



como Foclor só pode consiclei-crr a tida proposta depe;?savze;?lo sem .sombr~is 
indgfei?sLÍuel> ??a nzeclicla em que ela torna o cot?Ieiido ~epresentacioz?al 
clependerzie do co~itexto. O diugnóstico de Fodor em Hume Variations é q~le  
estaino.~ níperu~zte i ~ m a  confzrsão entre rnetajlsicu do signz$cado e ejjisteiizo- 
logia da iizteiprutaçüo. Fodor diz uii?cla que tu ;zGo cpresentas a?~u,nzeizto.s~ 
apei7a.s exe~~zplos, q~~esz~po~tameizte znostrain que a dependência do coiilexto 
é z~híqi~u e inelinzi?zúuel. Fodor discolzlu da arnulise que juzes dos exeinplos, e 
oferece r~1=õespara isso. Co;i!o sei-ia de espe~ai; numaça alg~~inento.~ u,fauor 
da e~~t i -~r t~~ra  semdrzrica das represent~~~ões i??erztai.s e li~zguistica~s, e eoizsi- 
deruçôes acerca de coir!po.sicionuliclacle. 1 x 7 ~  liizha hubitual de Foclor isso 
pode ser I-esirmido ussi~i~: que mais> se núo a co»zpo.sicionaliclade, pode expli- 
car a prod~rti~idade das rqreseiztações iizentais e ling~~zS.ticas? é cei-to que 
Fodor admite que os sezisprópi.ios argumentos u,fauor da melhor explicação 
12ão con.stituem proprianzeizte prouus, nlas coi?.siclera-os  linda asiii? hus- 
t~nztepemi~asiuos. Soh~.etiido pensa que ??cio hú uma al!err?utiua positiuu us 
s~r~rspropo~as, se q~~eremos L I ~ U  teoiia do peizsaiizeizto e da linguugenz. Eiif 
suma, Fodor inni?ténz apo.sição hasicu que lhe coizheçei?zos: asserç6e.s expres- 
sai12 pe;?.saineiitos. o con!ezído do.spensa~iie~tos izüo é constit~~í~lo pelos coiz- 
textos des1e.s. Como te tiizha dito, Forlor é ilnz dos objectos do nosso P?-ofecto 
Ri3D2 epor i.s.so interessa-nos coinpreerz6ler u .szlaposição q11aizto u ~ i a l ~ ~ r e z ~ z  
clopensan?eizto e da ling~~ageii?. IWUS laiizhéin nos iizte~essaJormi~lar ci~iiic6i.s 
e ler a noção do qlre constituii-ia 11mn alternatiua ü.spropo.slas de Foclo?on 01-0 
a t~~apeil;pecliua da-ilosprecisamenle zrm LÍngi~lo apailir do qual ilnzu cii- 
rica crrlcziil a Foco~pode .serjor~nulacla. .4liãs, tu ckfe??cle.s que 6 necessúl-io 
uni a;zlídotopa?~ L L ~ U  abolZIagein C O ~ I ! ~  a de I;<idor em teoria da iizeiz!e. e 
sirgeres que o ti-abalbo dc>./ohi? 111cIlozuell pode C L I I ? ? ~ > I - ~ ~  esse papel! 

CT - Vou ser directo: o qiie está em causa aqui são discussoes ~iiuito 
Msicas acerca do  que queremos dizer corn 'representar' e 'significar'. Vamos 
então pensx  n" que quereinosdizer com 'represeniar' e 'significar'. Qirero 
fazer isto porque ~mrece-iiie que; hasicairiente, com a sua visão das repre- 
senta~6es. Fodor nunca obteria iiiiriicionalidatle. A verdade é que ele quer 
defender - ele está sempre a dizer isto - cpie a intencionalidade, se é rc-al. 
tein que ser oiilra coisa qualquer. 

(Um ap:ii?e: tenlio aincla, cjiianto 31 Lingiiagem do Pensamerito. outro 
proi>lerna, coino 6 6hvit). É que pura e simplesmente l ~ á  algo de erraclo 
com a forriia de Fodor falar: a Hip6tese da Lingiiagem do I'ensamento wio é 
ciência eiiipírica e Fodor 1150 diz isso!). Mas o rneu probieiiia central é saber 
coiiio é que poderia sequer haver iniencionalickade num pensador nestas 
conclicões. Vainos pensar em 'significar': 'to nzean' ein inglês significa mui- 
tas coisas. Podeiiios comparar o inglês. p:ira fazer ressaltar diferenças. com 



alguinss outras línguas à mio: em alemão temos becleuten, heissen, meineiz, 
em francês signiliei; uouloir dii-e. Alguns destes significados de significar 
aplicain-se a pensaclores. outros a sinais. Eni poiTugii~s, por exemplo, pode- 
-se dizer que aquelas nuvens negras querem dizer' que vai chover? 

S M  - ~Vüopai-ece demasiado eslranho; 

CT - É bastante antropornórfico. é curioso! Vailios envio a Fodor: ele 
acordo c»ni Fcjdor o espécime (tokeiz) de vaca é causad» por vacas que 
ocorrem por aí e passa a significar VACAX. Esse é o núcleo ela Iiistória de 
Fodor. Olha. vamos imaginar que eu ollio para dentro ela tua cabe@ e vejo 
um espécime elo síinbolo vaca a ser instanciado. Eu posso dizer "isso signi- 
fica.. . .", nào posso dizer '.isso quer dizer.. . .". Na ininlia opinião, o iriáximo 
que podemos dizer aí é que há inclicacão; e eii não consigo imaginar como 
é que apenas a partir daqui a intencionalidacle poderia sequer entrar eni 
cena. 

S M  - Focior fala du,fonnu como 61.7 i1ep~~esentaçÔes começam a represen- 
trii- I I I ~  clado co~~te~íclo em termos qrre t8m uma nítida ii?spimg,io etológica 
(ele diz 'loclced in'i.. . 

CT - Varrios antes pensar porque C que ele diz o que diz. O tipo cle 
significaelo cjue Fodor quer ter tem que ser trlltlz-eualuahle, certo? Se as 
represei~taqões vão ser objecto cie crenyas tem que ser assim. Mas no que 
ele esrá a propor eu só vejo indica$ão. Podetn»s descrever as coisas em ter- 
mos ele coiitrafact~iais. mas não vejo como é que alguma coisa avaliável em 
termos de verdacie/f;ilsiclade pode vir a sair daí. Devo clizer que acerca deste 
assunto eu est»ii totalmente do  laílo de McDowell e Wittgenstein: ao con- 
trário do clue pensa Fodor. eu penso que a intencionalidacle não é q~ialqiier 
coisa de outro. qualcliier oiitra coisa. filo se trata de adequayão (jit/ing) 
cle conceitos, mas da forma como esrainos preparaclos para usar palavras. 
Aliás. é óhvio também ciue, no que diz respeito 5 natureza dos c»nceii«s. eu 
estou do  lado de Wittgenstein e n5o do lado ile Foclor. Podenios, ele resto. 
o1li:ir 1x1'" ascoisas cla segiiinte inaneira: porque é que F«d»r precisa cio 
at»mismo na siia teoria dos conceitos? Porclue ele pensa que se n io  tiver- 
iiios ;itomismo. a história da composicionaliclacle nà» funciona. Ele quer 
seiiiântica fixa, e o pr»blema com o holismo é qiie de acordo com o holismo 
as coisas do significado inuclain gradualmente (CT aponta para uma toalha 
eiii cima ile u111a mesa e ciiz: "Eu digo ~verniellio', il»~i significaclo. e ciepois 

" Par:* a distin@"o gráfica adoptada por Fodor pari irarcar o qiiç sào çspiicimes 
linguísticos, piopriedailes no mundo c conceitos como partictilaies mc-irmis, cf neste 
volume o Ensaio 11. J. Pudor e usplahle>~ias ila.jios~/ia ila ??ie>ite. 



Serd qzde a niiiiha nieilie está c i ~ i i t i o  da ,tziitha cal~esn? 

digo ',escj~iece!". j5 n2o quero-dizer (wzean) isso. agora quero-dizer aquilo"). 
Bom, teríatnos aí um evento discreto de significar - inas n io  tiie parece que 
as coisas sejam assim. Utn holisra dirá que isto tein uni papel inferencial, 
e papéis inferenciais podem mudar lentamente. Por exemplo eu pensava 
que coisas nào potliatii ser veriiielhas (rei11 e verdes ao niestno tempo; mas 
agora sei que iiá vinho verde tinto (r.edg~.et>iz ~(line); por isso deixei cair a 
regra! 

SM - 11fc~s e a ideia de Fodor de que os corzceitos que apureiztenzeizte 
se?luin senzanlicnnzente col?lpostos ~ Ü o p ~ i i n i l i ~ o . ~ i  .V50 Sel~epara da?' co12t~l 
desse exemplo? 

CT - Fodor usa "conceitos" de uma fortiia abs~irda. que eu não consigo 
compreencler. 

SM - I'ensas que @ IIIU icleiu sepa?-a?; como Foclor.,fiz, palaums que ui?zci 
j>a?-tic~!I~z~ I ~ ? Z ~ L L U  t e~~zpc~ra a> 6, C. e conceilosi 

CT - Siiii, é uma 1115 ideia. Vainos ver iiiii exemplo. Há uriia escitltorii. 
na Califórnia, que faz obras que sâo basicamente forinas amorfas estra- 
nhamenie coloriclas. 1% ~inla que pode parecer inteiramente roxa ou intei- 
ramente verrle, conforme o polito de onde se ollia. I>e que. cor é então a 
partic~ilar obra? I? roxa e é verde, e deixa de ser concepttialmenie inipossível 
pensar que uma coisa pode ser roxa e verde ao mesmo teiiipo 

SM - 1l~a.spode?~'11zos ???es»zo dizer qlie @ roxa e verde ao tnesnzo te11zp0~~1Eo 
bu po?zlo de L'islu u parti?- do qllaf ela s ~ j u  s i ~ n ~ r l i a ~ z e z ? e ~ t e  uerzle c r-oxa, 
/er?.s q ~ ! e p ~ e . s s ~ ~ p o ~  O objecfoparu,J'~ze~. IA pe~~ ioz ia .  

CT - Como seiiipre, 6 a ciência que nos possibilita coisas que pareciatn 
antes conceptu:iliiieiite iiiipossíveis 

SM - Bonz, Fo~lolo,.uc~rsa-icp~ecisuine~zie de ~?uiicn cl~~res essu ~ b c r - i ~ ~ ~ a  ao 
que a ciê~zciapocle dizer. sohi-c csle.s uss~!iztos.. .! 

CT - Ali, ele levou muito a sério um:i pequena ol3seií,a@o iiiinlia em 
[J~z.sha~lo~~~e~l Tho~~ght acerca tio que os filósofos 16%) l?«cien~ fazer. Claro que 
eu considero relevante o que a ciência ~?ode dizer e iiiostmr acerca tiestes 
assuntos. Mas vollo i ~.azâo por que sou anti-atoinisra :icerca de conceitos: 
nós aclscreveiiios aos objectos pi.opriedades que persisteiii (eizdi~~-i??,g yro- 
pel-1ic.s). O ohjecto vai permanecer assim. a esc~iltui~i tein a cor como pro- 
priedade que persiste. Que cor é essa? - é o que eu cluero saber. A resposta 
tein que ter a ver com a cor que o ol,jecl» tem realinente. ou aiguina cois:i 
estar% errada. Não podeinos apoiar-nos iio que ela parece ser. Nâ« podemos 
dizer que há algo de errado cotn os nossos olhos ou coin a atiiiosfera. Nada. 



Esperar-se-ia que a cor que o objecto tein assentzisse. mas não. Algurna coisa 
tem que cair (sor?ietbthing's-gollago): queremos dizer qiie se t: roxo não pode 
ser verde. mas não podemos. Enrio agora temos unia foriria de conceber 
que alguma coisa é roxa e verde em toda a parte !ali ouer), e foi preciso a 
ciência para nos por isso à frente dos olhos. Uina teoria cios conceitos tein 
que poder ac«modar isto. e a teoria de Foclor nio consegue Fazê-lo". 

" Esta entievist:i foi coniluzicia ciii inglcs c ir~diizida. A tmdu@o foi revista pelo pró 
prio Cliarlrs Tiavis. a quem i g r a d e ~ o  miiito iodo o rnipriilio quç p6s nçsiç ii:il->allio. 



II. Pensamento, percepção e linguagem: 
Wittgenstein a luz de Frege 

Segt,!w~la eel?t~~eui.stu a Chal-1e.s liuuis 
Agosto 2006' 

Esta entrevista 6 a continuaqâo de urna outra rralizada no Verão de 2005, 
cujo tít~ilo é O que tern a,fi/osofia a clizer ii pslcologiu?, e que foi publicacki 
na I?zteiectu 71.  '' 11 (Out~il,ro de 2005) e tainhéiii na Keuistu cla Fac~~lc~acie de 
Lct~as- Séiie de Fiiosojia (X)(TII/XXIV. 2006/2007). Prossegue-se aqui com a 
intencâo de pedir aconselhament» a Cliarles Travis relativamente ao  enqlia- 
d~.aniento geral do  Projecto 1113D2. A intenção geral das entrevistas c0111 
Cliarles Travis que ac»mpanhm o I'rojecto é expl«rar a questão da natu- 
reza cio peiisaniento e da linguageiii. Sem um tal aco~iipanhaniento faltaria 
às abordagens esl>ecíficas de qiiestões relativas a agentes. crenças, desejos, 
emo$<>es, etc. cpie constituem os traballios mais concretos do  I'roject» urn 
contexto merafísico e epistrni«l«gic« iixiis gemi. O fio condutor clas entre- 
vistas, apenas ~ i m  Ixetexto para iiiiciar as con.iJersas; teiii sido a cliscussào 
sohre os livros in:iis recentes de Travis. No  caso cia primeira entrevista 
trat:iva-se de TJel?.sha~iou,,ed %o~,~ght (2000). As leses anti-representacionisi:rs 
aí clefendiclas por Ti.avis acerca da riarrireza do ]iensariiento f»riieceram as 
linhas de crítica a uiir dos autores hindaineiitais no I'rojecto, Jerry Foclor. 
mais especificaiiienie à concepyjo hiloriana das atitrides proposicionais e 
cla iiaturez:~ dos conceiios. e ein geral 3 teoria represenracional-c<)iiij>~iVaci<~- 
na1 ci:i iiiente. O livro de Travis que constitui desta vez pretexto para a entre- 
vista é ikot.!ght:s Fooiing (2006)'. Nele Travis propõe-se ler o Wittgenstein 
das Ii?ucsiiguçõesi;ilosójica.s à luz de Frege cie forma a conseguir uma teoria 
&aquilo clue 6 pensar e representar. 

I Esia rnri.evist:i roi peia primei= vez piibiic;ida n:i Revista I>rlelectii n." 12 (Dezembro 
de  2007). 

C i  S. MlGIiIiNS ?0071>. dispuiatio 22. paii uma iecçnsão ilo livro. 



AJmna  como m- coisas SÜO. 

Pe~~sa~~ze~z to ,  pe~cepçüo. Ifer~lude, upresentaçüo 

Cliarles Truvis é uni conhecido especialista de Wittgenstein, e continua a 
tomar Wittgenstein com» referência para a sua abordagem da nat~irera do  
pensamento e da linguagem. No entanto. cada vez mais se vira para Frege, o 
que o faz nomeadaniente ver Wittgenstein. o Wittgenstein elas Inueslign~ões. 
à luz de Frege. Na 1ntn)duqào de 173ocight's Fooiing lê-se "Ao longo desta 
investiga$ão das I~zue.stiguções segui uin princípio metodológico centrzil: se 
se quer compreender o qiie é que Wittgenstein está a querer fazer nalgum 
ponto elas I?zuestiguções. eleve-se seiiipre olhar para Frege - para a forma 
como aquilo qiie Wittgenstein cliz p«cle ser ~iina reacgão a algo que Frege 
cliz (seja p i a  niodific:ir, oii rejeitar). Nio avanso nenhrinia outra justificagâo 
para o princípio a n2o ser os seus Fr~tos"~.  Na verdade, e111 termos prátic»s. 
Tnoz~ghi:~ Footilzg é um guia d;is I~zuesl~ações I;ilosÓficus, escrito de acordo 
com este princípio metodol6gico. Nele sào tratacias questões tão centrais 
nas I~?uestigu~ões como jogos ele linguageiu, seguir-regras, a natureza de 
pensaiiientos singulares, a natureza das proposicões e a natureza das leis 
d:i l6gica. 

O pn>bleiira geral do livro é ' I lol~' due.s tho~~gh t  get its,/'ooti?zg? - i. e., 
como é que o pensairiento pode ser acerca da forma c«iiio as coisas são, 
com« é que » facto de pensarmos e clizernios coisas vedadeiras encontra 
apoio no munclo. Travis considera qiie foi Frege qiiein definiu, ele uma 
forma que é ainda hoje a inais frut~iosa, a maneira com» questões acerca das 
reiac6es entre a linguagein. o pens;iment« e o mundo clevem ser c<il«cackas. 
A resposta fregeana é clada. como se sabe. eiii tennos ele objectos e concei- 
tos. No caso elementar, o pensaiiiento é acerca de um objecto e de uin con- 
ceiio para o qm1 acj~iele é i i r i i  ai-gtimeiito: o conceito mapeia o arguirient« 
nuin valor ele verckicie. e este valor de verdaele depencle ela foriiia coino 
o objecto é. Para Trauis. 0 iiiiportaiite na p o s i ~ i o  crítica de Wittgenstein 
rel;itivamente a Frege é o facio ele segundo Wittgenstein os objectos e coli- 
ceitos <I« esbo(-» fi.egeano de solução n30 bastarem. De i.esto, para Trzivis, 
o clesenv«l\~iinento da c«nliecida abertura das Inuestigações, com a citação 
das Col/Ji.ssões de Santo Agostiriho. numa passagem em que este descreve 
coirio aprendeti a usar palavras para nomear objectos, te111 desde logo ritil 
foco polémici> relacion:~do com isto: Wittgenstein quer vir a dizer cjue aq~iilo 
clue 3s paiavras nomeiam via objectos e conceitos nâo determina de forma 
única a \~erdacle ou falsiclade de tinia l>retensj« acerca da fortiia como as 
coisas são. O qiie está aqui em causa é a natureza da correcc.ão no pens:r- 



5ej-á que a nii,iha inpiite estd deirrro da >niiiha cabecai 

inento e o ponto é que li& rnuitas maneiras de a correc$ão no pensamento 
depender da forrna como as coisas são. Segundo Travis, Wittgenstein quer. 
nas Investiguções~ defender contra Frege que o paroquial e » entendimento 
têm um papel incontornável q~iando se trata de conceber as condições de 
correcfão do pensainento. Para conceber a natureza da correcfão é preciso 
considerar um tipo específicos de pensador bein como as consequências de 
representar ein pensamento a forrna como as coisas são. 

Para além de Urzshadou~ed 7iio~cght. o livro sobre Wittgenstein sobre o 
qual se falará nesta entrevista, Travis tem ti-aballiado, recentemente, sobre 
a natureza da percepcão. Tambéni esse teiria será aqui abordado. A ;ibor- 
dagem da percep@o reveste-se de ~ i n i  interesse particular no contexto do  
projecto RBD2. A razão é a seguinte. A percepf2o é um tema que nâo é. 
ein geral, directamente abordaclo pelos três :iutores que escolliemos como 
orientaçZo para os nossos tratamentos das questões da racionalidade na 
filosofia e na ciência cognitiva, J.  Fodor. 11. Deiinett e D. Davidson. Todos 
estes autores deixam de alguma foriiia a percep~ão de fora das suas teorias 
da natureza do  mental. Há por isso algo que nelas falta enquanto teorias 
do  mental. As inciirsões pelo tema da percepGo ao longo da presente 
entrevista procurarâo comerar a colmatar essa falta. 1nteressa:nos de resto 
também tliagnosticá-Ia e às suas ra7.ões, bem como compreender 0 iinpacto 
que o tratamento da percep~âo tem nu teciria da mente. Voltantlo a Travis, 
convém deixar explícita a forma como 0 sei1 interesse em FI-ege e o seu 
interesse pela percep$âo se cruzam. Travis considera que unia das con- 
secluências de levar Frege a sério quando se lida coni a questão da prr- 
cepção é assumir urna posição disjuntivisra. Muitas disc~issões filosóficiis 
recentes em filosofia da percep<ào giram em t i~rno d o  disjuntivismo. De 
acordo com o disjuntivisrno, os objectos cla percep$âi> genuína sâo incle- 
pendentes da mente e o carácter fenomenal das experiências perceptivas 
clepencle desses objectos. Ilusões e aliicina~òes são certamente possíveis: no 
entanto, o disjuntivista rejeita, e é isso que define o disjuntivistno enquanto 
disjuntivisino, que percepcões getiuínas. ilus6es e alucinações sejarn estacios 
rnentais do  nresmo tipo. Na terminologia que se tornou comum, o disjun- 
tivista rejeita :I 'suposi@o cio tipo coinum' (cornr?10?7 iziixi asslrmplioi?). Ije 
acordo com a conz»?o?? kind ussLcvzption. qualquer que seja o estaclo nienral 
funcia~iiental cjue ocorre quando estamos a ter uma experiência perceptiva 
genuína poderia ocorrer mesmo que não estivéssemos a perceber algo. A 
origem clo tertrio disjuntivismo 2 aliis precisamente esça: a descrição fun- 
damental da experiência cjue se tem nuliia percep$5o «ti nrirna alucinaçZo 
é disjuntiva: cjuanclo há experiência esra é ou percepçâo genuína cle x, ou 
unya mera alucinasão de x. Mike Martin e Jolin McDon~ell s20 dois conhe- 
cidos defensores do  disjuntivis~no tya filosofia da percepGão, e são tambéin, 



de resto. dois dos aiitores em diálogo com os c1~iais Travis trabailia. Também 
H. Piitnam, outro aiitor que é urna referência para Travis. se pronuncia f ~ ~ v o -  
raveliiieiite ao disjuntivisino. 

É possível formular tle urna forina direcva o núcleo da pretensão dos 
disjuntivistas acerca du natureza da percepyão se consitlei-armos o segiiinte. 
De acordo com os clisjuntivistas; apenas o disjuntivisino faz jtistip ao facto 
de a percepsão genuína ser apreseirtaçüo e não represenfaçüo. Qual é a 
importância disto? Por que é qiie quereinos dizer qiie a percep~ão é apre- 
senração? Precisaiiiente para evitar os erros do representacionisiiio: que- 
reinos dizer que » que esrá a acontecer cjuanclo esramos a perceber sen- 
sorialmente algum:i coisa nâo é de um lado o miindo a acontecer e d» 
outro lado representações a ocorrereiii dentro de deterininadas crkituras. 
O clisjuntivista opõe-se assiiii ao represenracionismo acerca da percepyâo, 
à ideia de que representacões são entidades cle alguiila forma ocorrentes 
dentro de uma criatura quando essa criatura representa perceptivamente o 
inundo ou tj~iaiiclo tem ilusões e al~icinações. Na verdacle. o disjiinti\rista vê 
as concepç.òes representacionisras coiiio teorias cios seizse 6íata requentadas. 
Assini, se na entrevista anterior viiiios Travis articiihr alguns aspectos clas 
posi<-ões anti-representacionist~is Licerca de aritudes proposici»n:iis e concei- 
tos. aquilo que se segue e que respeita à percepção é urna continuacão da 
defesa cio anti-i.epresentacioi,ism. 

Ein teriiios iriiiito genéricos. TI-civis vê as suas posi~ões sobre a natureza 
da inente e CIO peiisaniento, qiie surgem da visâo fregeana sohre XVittgenstein 
e solxe a percepçào como sendo forteinente realistas. Sabe, no entanto, que 
oiitnis pessoas as verào possivelmente c a n o  idealistas. 

Soka Migiiens - Acaba 6le wi7- uiir ??ou» lioro IeLi' Thoiiglit's Footiiig 
(200Gj. AlCiir de ser I L ~  g~l iu  L/CLS Investi::a$ões Filosóficas o 1im.o C 11ii1u 
explo~.agüo L/CL II!U p1'6p7~i~!~/oso/iaIA Coi?ieço pela pelgc~iita obi.igaiói-ia, que 
itospernzite tmçar os fmjecto.~ c10 te11 tral~albo ao lo71go &.TIO .sC17e de e1tt7.e- 
uisias: sohw que e.~lüs a tiubalha7; e coino C qrte o qLie es1i.s u,fuzcr se I-ela- 
ciolrli com este ~ilti17zo livro, ou sui dele? 

Charies Travis - Além deste livro. prevejo cjilati-o outros livros nos pi«xi- 
inos unos. Um deles será sobre Il'ittgei?.stci?~ e oparoquiul. sobre os assuntos 
acerca dos cjuais fal5vanios no ano pass;id« em Caniinlia (cf. entrevista n." 
1). O oiitro ser5 sohre necessiclade. A rninlia ideia h:ísic:a é pr«ciir:rr compre- 
eilder o que deriva de se ucredirar em tudo o que I'utnam defende acerca de 



Será que a niiiihn ~?zeirfe e.ífU d m ~ f r o  (i61 »ziiz/)a cohqn? 

necessiciacle, o que é o meti caso. Tenl~o rarnhCni em preparação clois livros 
ele ensaios. Uni chama-se Sete Eiuaios sobre í'ercepç60. e li5 nele riiiiita 
coisa sobre Frege e sol>re fi1cCiowell. O oirtro que vai chaiiiar-se Essnys- o?? 
Occasioi2-Sefzsitiuiti'; e vai reunir material meu relacionado com os debates 
em torno do coritext~ialisnio'. 

Mas em geral estou a trahal1i:ir sobre vetdade e percepq22o. E a vertkicle 
é que em quase tudo tj que k r ~ o  ultitnarnente Frege tem sido muito impor- 
cante. Austin tarnl~éni. Mas Austin sempre foi itiiportante para mim, como te 
disse na eritievist:~ anterior: Frege 6 urna coisa mais recente. 

Começo pela cl~iestão cki verdade. Se considerarrnos Frege e Austin, as 
coisas colocani-se assim. Comecemos por Frege. Se se tetii alguma coisa 
que representa outras coisas, teni-se a qiresiio: isto deve ser desta foriiia 
ou desta outra fornxr. Tomemos por exemplo "iMary had a little lamb"i. 
Poùeriios ler isto como Shepossesse~l a little Iur?~b. She ate a hil oJ'lumb, ate 
rnesinc She gaue hirtb to u littlc iumb. Mas considereriios apenas os dois 
primeir»s significados. O ponto C o seguinte: se não sabemos qual dos clois 
cluereiiios-dizer coiri .-Mary had :i little lamb" (u'hicb oize qflhese is rnea~~t) ,  
clirestões acerca de vertkicle n3o ciiegatn :i colocar-se. Esta C a icleia de 
Frege: questões acerca ele verdade colocatii-se apenas após as cjuestões tle 
interprekiq2âo teirrii sido fisudas. Isto tem a ver com a foriiia de Frege enca- 
rar atluilo 3 que cli:ima pensamentos. Cliaiiiarnos a algo utii pensamento. de 
acordo com Frege, se esse algr) oào coloca j:í questões ele ititerpreta$i'>. 

Para Ausiin, as ct>isas põerii-se ele forina diferente. mais precisamerite 
da seguinte tilaneira. Digamos clue esrarnos ;i kilar de relva e de a relva ser 
vercle. Ainàa assim pode p6i=sc a quest5o: será essa uma boa clescri@o do 
teu relvado? seja, talvez não seja. Utiia maneira de ler Aiistiti é vê- 
-lo corno explonindo a ideka de que as quest6es acerca da verdade niio se 
colocain apenas após as qiiestões de interpret;i$âo. 

O que tetn a percepção a ver cutn tutlo isto? Falemos. como Mcllowell. 
tia forrna como a percep@t> torna os factos acerca do  miindo disponíveis 
1mra nós blcicIlon.ell kiz uso da noç2o 'vei--com«'. e 116s os dois temos cliscti- 
tido tnuito a rioçào ires-como. Suponhatnos ~ i i e  tu pensas que "The cookies 
are ali gone" é utiva tlessas coisas fregeanas qtie nâo levanta questões cle 
interpretaçào. iim pensamento (esratnos sentados, SM e CT. 3 mesa da cafe- 
[:iria da Tate Modern. $1 comer bolachas). McD»weil j~eiisa alue i i i  pensares 
"The cookies are all gi~ne" é como ver que este prato aclui à nossa Irente 
esti vuzio. Seid cj~ie é inesnio assim? 

' Entretanto o livro j:i saiu - cf. TIIAVIS 2008. 
' Es1:i rntiei.isca loi  ft*iu nii inglês: manirnlio os çsriiiplos çm ingiés (SM). 



Soin«s tentados a pensar que as bolacliinhas desaparecerain (the cookies 
ar-e a11 gane) é alguma coisa que está aí ein frente dos nossos olhos. Mas 
Ausiin chamaria a nossa atençâo para coisas tais coino: ainda há aí no prato 
muitas tiiigalhas.. .! Veremos assiin diferenças entre ver o prato tal como ele 
aparece aos nossos ollios e ver que as bolachinlias desapareceratii. É ver- 
dadeiro dizermos acerca de nós próprios 'I see tbat the coolzies are irllgone' 
se pensarinos nisso de uma certa iiianeira' mas nâo se pensarmos ele outra 
inaneira. McDon~ell de iitn laclo e Austin do  outro fazem-nos ter perspectivas 
diferentes sobre estas questoes da percep$âo e do  ver-como. 

Ora, eu creio que no seu célebre escrito O Pensamento (Der. Geclanke, 
1918) Frege diz as coisas aterradas acerca clr ver-corno, e que isso torna cer- 
ias coisas que McDoweli está a dizer em ~Llitzd and IV'orld erradas. Interessa- 
-rire particiilarinente perceber como é que Frege teve o ilzsigbt que teve, 
porcliie é que ele acabou a dizer as coisas acertadas. Ele tem que encaixar 
o que diz acerca de ver-coino e acerca de verdade. Como é qiie se pode 
fazer isso? Ollremos para a ecjuivalência entre p, e o pensamento. que é 
verclacleiro. qiie p. 

SM - E yLrnnto n o Verclucleiro e o Falso seiem objectos, como Fr-ege co'z- 
.siclew em Über Sinn ~ i n d  Rederit~iiig? 

CT - OK, ele acabou a dizer isso porclue vi? conceitos como funcoes, e 
isso levou-o a considerar que o verdadeiro e o falso sào objectos. Talvez ele 
não devesse ter dito tal coisa. inas o facto é que disse. Por mim, prefirc for- 
inular as coisas assim: quand» eu penso .SIZOZL' is wliite' estou a tornar unia 
atitude ein reia@o à neve e constitui parte do  que essa aticucle é que seja 
lima atitucle peia qiial nos expomos ao erro. Nós podeinos pura e simpies- 
mente estar e]-raclos quaiido toinailios uina tal atitude. O juízo acrescenta 
alguma coisa - liá exposi~âo da niinlia parte. Pode-se expressar uni pensa- 
mente) sem assentir nele. M:is um juím corresponcle a uina assers3o. 

SM - E apercepçüo. coi)io se izga a tudo isso; 

CT - liou envio considerar a foriiia como blcDowe1l pensa acerca de 
perceprio. I'or causa da questâo acerca de interpretaçâo ele cliie fal'i r vanios , 

atrás. Frege insiste que uiii portatlor de verdade não pode ser perceptível. 
Esta ideia vai em conjunto coin a ideia de qrze nâo se pode colocar cliiest6es 
de verdade antes cle se ter tratado da iiiterpretarâo. Frege insiste que um 
portador de verdacir não pode ser perceptível. Emitir o juízo ele que isto é 
verdadeiro é expressarnio-nos da mesma inaneira clue "é verdadeiro que p". 
Que alguma coisa é verdadeira deve ser iiivisível. Eu não devo ser capaz 
de ver qiie aquela chúuena de cufé estu uazia é verdadeiro. A conviccâo de 



Será qiie a mi>iiia ,Fievite esicí clciiir<> cla riiiribn cul,ecn? 

Frege é que ver rjuep é V não pode ser a mesma coisa cjiie ver iima chávewa 
ou ver um prato. 

S M  - 1lt61.~ o que quer dize?-ser inuisíue!? 

CT - A cliávena teiii propriedades visíveis: tem pinturas azuis; Lima certa 
forinu, etc. Que a ch%veilu está eni cima da mesa nào é visível. Frege tem 
necessidade desta distingâo. E til podes afirmar ambas as coisas: a) 'A chá- 
vena é.. ... (proprieáades visíveis)' e b) 'A cháveiia está sohre a iiiesa' 

SM - Volternos u percepção, e u,/'or?nu como rep7-esentur o inlindo de 
zLmu,formu que eizuolue lingz~ugei7z e Tep7meiztul- o nznndoperceptptiuc~meizte 
se relucioizanz, OLL dferein. 

CT - OK.  1% cerca de seis anos eu comecei a trabalhar sobre percep- 
c"«. Aborrecia-me acliiilo que estava a ser feito em torno do assunto. r i o  
coiicoirlava coiii a forma como as disciissões estavam a colocar-se.. Resolvi 
então trabalhar eu próprio sohre percep@o, e tentei ancorar o nieii traballrc~ 
sobre percepção no meu tral-iallio sobre linguagem e pensamento. O que 
fato sobre MçDowell tein essa iniençâo. McDoweli pensa que a linguagetii 
simplesmente é rnoldada corno a percepcão. r eu penso que ele não potlr 
ter razio, que n io  pode ser assi~il. 

Para perceber porqiiê, penseilios no que é iima linguagem. O que é iiiiia 
frase nuiiia linguagem? Coino Wittgenslein nos recordoii. Lima liilg~iagein 
tem que poder ser aprendida. princípios t&n que poder ser internalizados. 
I'ara isso iiii~a linguagem ieiii que empregar algum sistema sinráctico, não 
iiiiporta particularmente qual; iiias algiini. Ile qiialqiier foriix~, as frases têm 
estrutiira. Ora, 0 que e para unia representagào ler rstnitiira? Pais lima 

r coes - se representasão ter estrutura 6 peitencer a um sisteiixi de rel>resentl.:' 
'whiie' é um elemento de 'S is n~lrite' é porque vai aparecer noiitras frases. 

S M  - -4 propósiio, q~rc diJkreiiçu ugs entre u,foi>,-iria coifzo WiLtgerzsteii~ u t  
a quesiZo clu i-epreseiztnções e os e!eiizcntos cie.~tus e a,/'or?nu como n q~~e.~!ao 
das usepreseiziuções e toiizaclu 170,s u?fi~~inentos sobre co~izpo~icioizu!i~lu~Ie tal 
como .são hoje colocudo.~? 

CT - Wittgenstein pensa assim: se a lingiiagem tenr estrutiira é porcliie 
ia1 e tal. Os argumentos sobre coiiiposicionalicj:1de siinplesmente assiiiiiem 
que a lingiiagem te111 estrutura e a coiiiposicionalidade aparece como uiii 
teste para as teorias seiuânticas (»liia para Fodor. por exemplo). I>e ciual- 



quer forma, ao nível da sintaxe e da semântica numa linguagem certamente 
existe estrutura. Por isso a linguagem é uni niodelo para a forma de itens 
terem estruturas. E o cjue pode acontecer entâo é qiie se projecta a lingua- 
gem sobre a percepCào. O probleriia é que rã« é um modelo muito bom. O 
pensamento não tem o liiesmo propósito que a linguageni. A ling~iage~ii e 
o pensamento não são a mesma coisa (pensa por exeiiiplo no Wittgenstein 
do Trcictutits). 

Ko que respeita às experiências perceptivas, os relatos qiie delas faze- 
mos vã» cerraiiiente sei estnitiiraclos, mas a forina c«iii« isso se rekiciona 
com c) apercebirnento do sujeito é outra questão. Ver-como é uxxa nosão 
que nos permite aborciar essa questão. 

Mas o que será que tira as pessoas, esl>ecialmente Foclor, tlo caminho 
certo quando tratam de questões como estas? O que a mim ine parece é 
o seguinte: quando nos atribuírnos atitudes ou realiza$ões a uma pessoa. 
é iiiiporkinte isolar a contribui~ào de quem aciscreve alguma coisa claquilo 
C ~ L I ~  esrá em curso ein terriios de cogniyão. Por exemplo: que a represen- 
tacão deva ter estrutura nã» é motivacão para o pensarneiitcj ter estrutura, 
porque o prop6sito cio pensainento é diferente. 

Uma pessoa pensa alguriia coisa veriladeira - de que «iit12 forni:i pode- 
rki isso ser pensado? Que iii:iis p«deria eu clizer que fosse igualiiiente verda- 
deiro das suas realizagòes (acco~~zj~lish~ie~?ts)  ein relagão ao ambiente? Seri 
isso simplesriientr deteriiiinado pelo aiiihiente ou pelos iiieus pr«pi>sitos? 
É que a estruturra nâ« é necessarianiente a estrutura da mente, pode ser a 
estrutura do  que há aí. F»clor não admite isso. 

SM - A propósito dcperccpçüo, e conzojü ide~?t(ficuste opi-irzclpio di,e.cto~ 
da tlun ahordagei?~, e o qttepode lhaver de coor~znm M ahorc!agem c!upc~rcep- 
@o c M ~boxlugei t~  do pensanzerzto, seizí que podius dar-rne i ~ ~ t z u  ideiu rle 
cor?io vai ser teu lim-o Sete Eiisaios sobre I'e~.cep@«? 

CT - É i i i r i  conjunto de ensaios; sete ensaios. e os sete ensaios são estes: 
1.  i%e I:uce ofI~erccptioi7 (uni ensaio sol>re tini ensaio de Futnam sobre 
Austin. piihlicad« num livro orpinizado por Jeiiiiiiia Ren-Ivietiaclieni. ciia- 
iii:iclo Essc~y.s 012 I'utriurri); 2.  i73e Siletzce ofti?eSet~.se.s. artigo que publi- 
quei na lCiil?d. em 2004. 3. Frege; Ikthe? ofDisjil~zctiuisi?i (saiu no voiuine 
Anulises. que tu c«orilenaste, uma versã» mais antiga coiii o títiiio Why 
Disjunc2i~'i.sni?). 4. Tnelieucb ofReuson (solire McIlowell), 5. I-lal/~~cirzulio~zs, 
6. Seeing-us (sobre Wittgeiistein e coisas corno :i caheca coelho-pato). 7. 
Re/~resi;eizlratiori und Aget7cj~ (sohre :is mz6:s por qiie tern que haver iirn 
agerite envolvido n« repr-esentar, e as raz6es por que isso torna absurdo 
falar de represenracões na percepqão). 



SM - Vamos muciar L I I ~  po~tco de uss~~nto.  Utiz cios temas que nos inte- 
ressapai-tic~~lurt~zente no nosso Projecto 5 o autoconhecimerzto; isso teiia qite 
acontecer rlnza uez que nos ocnpamos ein geml cle mcionalidac/e, epam isso 
tei?zos que,falar cie agentes, e das crenças e desejos destes, que são euocados 
qzrando os agente.sproct~ram dar razõesparn as srnas acções. Pam isto, de 
aígumu fornza os agentes têm qzie acecier ao qne acrndita~n e desejam. E 
i~npoi-tante pum nós pol- isso con~pi-eeizder como é que agentes coino 116s 
saberiz o y~tepettsarn e o qrte cfesejanz. Ora, tu tens escrito 7-ecentetneizte sohm 
ac~toconhecinzeizto. Até qnepoizto concoizias co~n asposições de iVittgenstein 
acerca deste assunto? O que é pei?sas que estú eriuolui~io na rqeiçuo do 
mocielo ohset-uacionul de cautocoizbecinzento que \Vittge%sfein teria leuado 
a cabo? Até q ~ ~ e p o n t o  a~~toconhecimento é anio-acesso ling~~istico? Até qzle 
ponto a~~ioconhecimento r; conbecilne~zto da pe?.cepção própt-ia? 114cDou~eli 
é uma da.s pessoa q~~e, fa la  .sobre ai~toconhecinzento e sobre \Vittgensleitz 
-pensando em textos te~ts recei~les, penso que 1zZo coizçorcie.s co~n ele. Con~o 
é que tu insere; as ILILIS c;-Íticas ú ~ p o ~ i ç ô e . ~  de 11tcDoweli sobre a~~foconheci- 
ii?ento nas t~las c~-iticasge)%~is LZ AJcDowell? 

C?'- Falo sobre essas quest<ies nos ensaios sobre ver-c«iii». Bom, iramoi 
tomar autocoiilieciinento coiiio conheciniento de crenças. intenç6es e per- 
cepçòes ~>ró~~r ias .  Na veràade; prefiro dizer aiit«-acesso.. . . 

C?' - I'orque é duvidoso que se qiieii-a kilar de conlieciineiiio, sempre, 
clumdcio se Fala claqiiilo a que usualmente cliaiiiaiiios aiitoconliecimentm 
Vamos pegar num exemplo: "The vi~ind hloars in my hair and I pei-crive it". 
Tu pocles ter acesso ao  vento a soprar no riieu cabelo, e isso 6 iiin caso cle 
percey>@o. Mesino se ninjiuém mais r>»de ter esse til?» de acesst]. 

Quanto a sabermos que peiisamos, vamos considerar por exeinplo que 
estás perante « cubo dc Necker, e que o vês como A e como 13. O cjiie é clue 
se pawd) Será que é coiii» o caso cio vento a soprar no iiieii cabelo' I'arece 
haver uma diferença: ninguéiii iri:iis pode ter acesso a isso. só iii sabes clue 
tu estás a perceber algiiina coisa. Vamos enrão ao arguinento ele Frege con- 
tra a linguagern privada.. . 

SM - O zligiiineizto de Frege c o n i l ~ ~  n Ii7zgztagem priuudcd'? O q ~ ! e  é isico? 
E Lima expressão tnai 

C?' - Bem; sim, talvez seja cii cjiie lhe cliamo assiiii.. .O que eii acho t; 
que quando Wittgenstein está a argiinieritar contra a possibilidade ele uma 



linguagem privada. 115 muito pouco no qiie ele diz que não tenlia sido já 
dito por Frege. nomeacl;imente no ensaio O Peizsume~zto. Wittgenstein esrá 
apenas a dar continuidade a isso. Interessa-me particularmente salientar 
estas relafões entre Frege e Wittgenstein porque há rnuitas pessoas que 
pensam que o seguiido Wittgenstein deixou de ter sensibilidade para a filo- 
sofia; que nâo diz nada de interesse, etc. etc. E essas mesinas pessoas s j o  
pessoas que definitivainente querem saber de Frege! Tudo isto inostra que 
li& um sentido da 1iistóri:i cla filosofki bastante pobre n;i filosofia analítica: 
Wittgenstein não fico~i riialiico cle repente, ele está a clesenvolver poiitos 
que estão em Frege. Por isso é que é interessante olhar para a constela- 
$50 Brenrano-Frege-Husçerl, e ver p»nt«s em que a filosofia analítica não 
eskí assim tão longe da tradigâo contiriental. Jocelyn Benoist e eu varnos 
organizar este ano um seininário Londres/Paris sobre Frege (e Husserl, e 
Brentano); para discutir estas coisas. 

De qualquer forma, o interesse de evocar agora aqui Husserl é que pai-21 

Husserl a representasão nâo tem que ter f«rni;i proposicional. Ora, eu quero 
relacionar isso coiii Frege. e c»ni aquilo que tle facto tem que ter forma 
proposicional. Nem tudo o que é representado é representado coni forma 
proposiiconal - essa 1- a ideia a utilizar contra alguem conio F«dor. Mas 
voltemos ao argumento da linguagem privada. de Wittgenstein e de Frege. 
Do ponio ele vista da história da filosofia. o argumento contra a lingiiageni 
privada reinonia ao secul« XIX e 51s discuss6es contra o iclealisino. É, de 
facto a minha filosofia está a ficar mais liistoricaniente baseada - Frege tem 
sido cheio de revelaciles para mim: se se ler Frege cuidadosarnente. vê-se 
que aquilo esrá simplesmente clieio de boas ideias. Olha para o exemplo de 
que falávamos ontem - a  nosã« de verdade figura na nogâo cle juízo. 

SM - A'l~!.s u,/'o~~iza espec</icu; u/or-in~iluçüo, do uargiwzeiito [lu lirzguugem 
pl-iti6/6lu ??as Investigu$ões ~ i ü o  tí~xicológica d~>in~!is, coi?sicle~z~nc/o u.7 preo- 
c i~ i>~çõa  6 1 ~  Frege, qc~e nüo SUO p>-opi.iu>iierziepsicolõgicus? 

CT - Uliin. a fiirrnuia~ão não é proprianit-nte psicológicu.. ..l'ensu em 
Aiistin. fala-se de sensaç6es-tipo. não iie sensac6es-espécirne: esta sensaeo 
e E. no f~itriro aquela sensagão será E. Frege, em O Pe~?sume~?lo, tem um 
ilelo arguinento, e isso esrá eiii Wittgenstein. Agora, aléiii clisso. liá c»is;is 
que estio em Frege e que não estio em Wittgenstein. e aincla bem que nãc 
cstjc). Para Frege as coisas colocarii-se assim: se os peiisarnent«s não fosserii 
interpessoais, nós rã» poderíamos pensar soòrr a fcjrma corno as coisas são 
no miintlo. I>or exeniplo. esta mesa está :iqiii para ser experienciacia, qual- 
quer experienciaclor, qualquer pensador ecjui)iaclo coni órgãos sensiirhis ira 
experienciá-h. Ora. para Frege. os pensamentos têm que ser como mesas, 
eles estâo Pá para serern pensados. por q~ialquer pensador. I'rovavelrnente 





o argirrnenio da iirlguageiri priva& tem qiie ter ciridado para não se coin- 
prometer com essa visão. Frege não tem que ter cuidado aí. 

Voltando às leis da lógica; tornemos "Sofi;~ is mrriting". isto não pode ser 
urna lei da lógica, fialu-lhe a generaliciade. Eliminemos SoFia, quantificlue- 
mos nesse liigar. temos "Someone is x\rriting". Para Frege a qiiantificaGo de 
seg~inda ordern está perfeitamente bem. "Writing" te111 que ser eliminado 
tainbém. ,'Someone is doing sornething". entào. Depois .'So~nething is doing 
something". depois "Soriieti~ing is sometliing". Nâ» poclernos ir irais longe, 
nào ternos urna lei tia lógica. riias revelamos geneialiclade. O cjiie foi este 
~~rocesso? Algurna coisa que para nós comera na linguagem. Nunca nos 
livrarnos da linguagem. Wittgenstein; no Ii.actutrr.s. t;imbém pensava assim 
Mas cerca de 1935, 1936, pela altura da Gramdticu Filosófica. ele comegou a 
inter-rog:~r-se. No 7>~actultii~ ele responde :I pergiinta "Qual é a forma geral de 
iiiiia proposi$5ão? clizenclo que é Lima variável. \"arnos supor que isso é ver- 
dadeiro. Sobre cliie varia entâo essa irai.iavel? Não l i i  aí rleniiuin domínio: é 
;i conclusâo a qiie ele chega. Isso fê-lo pensar cjue o conceito de proposiç5o 
não derermiiia unia extensâo: da rnesma foriria qrie 'semelknnte' (sin~ilar) 
nâo detertnin:~ Lima extenso. Vamos irnagiiiar: "1s Cavaco siiiiiiar to Cliirac?. 
Corno respondeiiios u isto? Mo há resposia, se tu clueres-dizer uina coisa, a 
reslx)m é éuma. se queres clizer o~rtra coisa. a resposta é oiitra. Não há Litiia 
coisa tal que seja 0 par ele coisas que si» sernelhuntes. Algo assi111 está na 
<;m»1útica PiiosÓJica, zicerca de proposi<,'«es. Ag<>m, niirn contexto especí- 
fico. '.Cav;ico is simikir to Chiiac" (por erernplo relativamente a ser priineiro 
ministro e depois presidente da república, e a ser corrupto) tem urn signifi- 
cado específico e é verdacleiro ou falso. O cjue é que faz o preenchimento? 
A resposci cle Wittgenstein é clue é unia linguagen~ que Faz o preenchimento. 
Muito clo que Wittgenstein vem a di7.e~ sai clessa ideia. E o ponto essencial 
é que lingiiagens nào s5o criticáveis a partir do exterior. Muitas d:is disputas 
e111 tomo da filosofia ele Wittgenstein vêm cless:~ ideia. Ser5 isso iclalisino? 
I>e qii:ilq~ier forrna, é a aciisacâo que é feita. A acus:ig2o vem ela defesa clesci 
icleia. Esta ideia vein em 1935. 1936. e é aí que Vlittgenstein se afasta de 
Frege. Aind;i assim, Frege já tiniia urn arguinento da linguagem privada. 

SM - Só L I > ? I U P ~ ~ L ~ ~ I Z U  qzi~~.siMo 6icercu do atgiiPnerzto da liizgrragei~? pi-i- 
uudu; e da.spessoas que o tralurain. 0 que é que trf pensas sobre o liuro de 
I<r@ke, Wittgenstein on Rules and Private Language.;? O lei1 Wittgeizstei?~ e o 
c/c I<ripizep61recem milito c1firente.s. 



CT - I<ripl<e é LIIII génio em muita coisa, iras nào gosto do livro, 6 dema- 
siado behaviorista e rediicionista; e Wittgenstein nâo era uin behaviorista. 
13om, volteinos de novo a Wittgenstein e à forma como linguagens ganhum 
conteúdo. É preciso ver » que é esta preocupaqào tle Wittgensteiii com a 
Iiistória natiiral dos seres humanos. O problema é: será que se trata real- 
inente de urna deriva. uma deriva que afasta Wittgenstein do  rigor que Frege 
nos tinlia dado? 

CT - Refere-se ãquilo a que c«stuiiio cliainar 'paroc!ui;il'. de que fiiláva- 
inos na últitna entrevista, em Caminha. Na G?ocn?ulicu I;ilosÓjcc~ diz-se que 
nào há ponto de vista exterior de onde olhar. E não podemos usar cliialquer 
conjiinto cle regras: é preciso considerar Pactos acerca da história natural tlos 
seres Ii~imanos. E Wittgenstein levava muito a sério o que clizia, por isso 
perguntzivu sempre 'podeilios mesino ilizer isto'? 

Para mim, e para Wittgenstein. todas estas coisas de elite esrarnos a falar 
ctjrnepm com Frege e com a critica do idealismo em O Perisu»lelzto. Uin 
juízo é qualquer coisa ele e,\encialmente iriterpessoal e avaliável cjuantc 
c5X'vertlude. Cruzando finalmente tuelo isto com a q~iesrâo do  acesso ?I 

nossa própria mente, o que ieinos é o seguinte: se quereinos pensar no 
acesso das pessoas i mente própria conio observacional, o acesso tem que 
ser ao que outras pessoas ohseivairi. Se tu  queres ver pessoas como fiizentlo 
juízos acerca de si próprias, tais como "I think it is windy nom.". aí os juízos 
têin que ser acerca dacl~iilo que todas as outras pessoas j~ilgariam também. 
.fi~lveí queiras pensar acerca tle atitiides acerca de nós próprios - eu penso 
isto. eu siiito isto, eii vejo istt). Que n2o se riats :lí ele todo de  jiiíz«.s é a idej3 
de Wittgenstein Se nár) $10 juízos. o que é que s i«  enrâo? Coiiio devernos 
foriiiular as coisas aqui? 

Vainos pensar nos cépticos ~>irroi?isras. Eles estào mais ou iiieiios a dizer 
que 1130 se pocle <!e iaao. reslmente, corihecer o que quer que seja. O 
conheciinento nao 6 um conceito central. eles querem levar-lios a reconhe- 
cer que nâo temos i->oas razoes para acreditar no cliie quer que seja. Há aqui 
uma cois:i eiii <:«murii coin Frege: a cren<;a (i. e. ,  o juízo) é um tipo inuito 
especial de zititi~de em rel:ic:io ao ~i~iinilo. P:ira Frege esta eiii a tiiens:i:?rin. 
Os pirronistas acredira\~am que acredivar era tima coisa mh. Queriam que 
nós parássemos de acreditar. Mas se parássemos de acreditar como é que 
ficá\~arrios? É ai cjue eles vêm ilizer que liá tipos de atitiides em relarão ao 
mune!» que niio são crenps, in:is q i ~ e  cuiiiprem bastante hei11 essa f~inqào. 
Eles chainavam-lhes 'alyareceres. parecri-es' (appeuii~~gs. see1?7ilzgs). Estes 
'pareceres' não sâo avaliáveis quanto à sua verdade, no entanto propiciam 



uma resposn aos críticos quando estes perguntam 'Porqzle niZo morI'es efltão, 
simnp/e.ss»lnente? Porque é qzle foges do azrtocarro nu ntu quando ele vem em 
di~-ec~üo u li? (para usarmos uin exemplo contemporâneo). Dizemos que 
parece como-se viesse um autocarro contra mim, e é natural para uni ser 
huniano ter ral atitude. 

Estas são atitudes corno crenças, inas não são avaliáveis quanto à ver- 
dade. Frege diz que nào se pode tomar atitudes avaliáveis quanto à verciade 
em rela(.ão a coisas que náo são interpessoais. Repara, Frege nào nega que 
exista o experienciar, apenas defende que a questão aí não é a verdade. 

Ao longo da lristória da filosofia, pane do  interesse dos filósofos nas 
coisas privadas foi a certeza ciesras. Isso poderia ser um fundamento para o 
conhecimenio acerca do inundo. Isto é tipicamente cartesiano. Ora, Frege 
é certamente uni anti-cartesiano quanclo diz: se não se pode estar errado, 
não se pode estar certo. hTão há espaço c»nceprual para urn parecer ilusório 
para o ~xóprio sujeito. 

%mos então supor que estas atitudes de que falâvariios eram apareceres 
pirronistas. Há estas sensacoes que ternos de nós próprios e queremos per- 
ceber como é que isso fiinciona. Variios iriiaginar que eu acredito ialsanieiite 
que tenlio uma dor tle cabeça terrível. 01c. essa atitude nâo é Liiiya crenga, 
nào é avaliável quanto à verdade. No nosso acesso a nós riiesrnos acerca ele 
que é cpe potlemos estar errados? E acerca de que é que não potlemos estar 
errados? Como é que isso acontece? Quando? 

I'erguntar isto é uma forma de  ver que tipos de atitudes nós tomamos em 
relacão a nós mesmos, por exeiiiplo ci~ianclo consideramos uma figura corno 
a cabe~a  coellio-pato. O que é que nós temos aí? Corihecimento ohsenracio- 
na1 cie nós iiiesmos? O outro modelcj de arit»conhecimento nâo é acerca cie 
conlieciinento. IVittgenstein diz que não tem sentido clizer "I l<ii»w I am i r i  
p i n " .  Devenios admitir que esvarnos a &liar de atitudes que não sã« j~iízos. 
Essa 6 unia iiianeira de olhariiios liara a posicào de Wittgenstein. 

CT - Não. Ollia para Pirro: ele não acredita que 115 uin autocarro a vir. 
mas liá um parecer. uiua aparência. Grice diria raivez: claro que norinal- 
mente não dizeriios que conhecemos. riias é uma questào de iinplicatura. 
Aos ollios de Grice, não pode ser um facto que nós nâo dizeinos que sabe- 
ni«s a não ser que exisrain dúvidas. riias isso nâo revela nada acerca do  
conceito de conhecimento. Para Grice podeinos perfeitamente ter conlieci- 
iiiento. IVittgenstein não está a ver beiii as coisas (he isj~<st bei~zg ssilly). E 2  
diias raz6es: 1.  se não há dúvidas. não se pode saber, 2. não se pode saber 
alguma coisa que nào é objectiva. 



Sii1 - i i l  nüo rfjseste crnt~,s que Witt,eeiisteiz e1.a ealepróp~io bastante obs- 
c~iro ((prt'ty messy) acerca clestus coisas? 

CT - Ulini, bom, siiii.. ..se se olhar para os últimos inanuscritos. Mas isso 
é natiiral. sâo notas; apenas notas para ele próprio. Na verciade eu penso 
clue ele escreveu as I~luestigcrções E;ilosójicus como uin ensaio bem organi- 
zado, mas aqui ele não tem exactamente uma linha organizada, ele está a 
escrever coisas que não s5o sequer para publicar. 

SM - Falaste sobre o u~ctoconhecimeizto, e c~~riosa~nente./alutepoz~co ozi 
t7uclu soblu o eu (self). Wittgensteilz, nestes i,íltirnos escritos que te iizte>-essain, 
Julci sequer sobre o syfeito, cle que tu~~to,faIaua tza al t~i~-a CIO Tractatus? Fala 
a c e m  da reIaçCo eeizlre s~qbito epôr as u.oolsüs eiiz corzjcdi?to, ü ldizic1a~/e do 
j ~ ~ í z o ,  pam usa' zima expresscio kuiltic~iza? 

CT - E, de facto n» Pe~ctcitiu ele dizia coisas como .este livro é acerca 
do  mundo e o meu corpo aparece há. rio iirundo'. Bom. essas s5o coisas d o  
tempo do  Tractatus, 60 liá nada de análogo nas I~zuestigaçôes, nem depois. 
Quanto à uniciade elo juízo. Frege pura e simplesmetlte p6s 0 problema na 
prateleira. O jiiízo é aquilo com que se comega. a unidade do juízo é uma 
particular rrianeira de o pensador estar exposto :i» erro. A forma como Kant 
vê as coisas clesapzarece cluando se comega coni o jiiízo. como quer Frege. E 
clwando é que uiii pensador pensa um juízo? Estando exposto ao erro niima 
particiilar ocasiã». Necn Frege rieiii Wittgenstein têm nacla a dizer aqui: não 
podemos Paiar de iim sujeito a n50 ser que as coisas estejam presentes aí. 
Quanto ao últiino Wittgenstein. o cliie é o inesirio pensamento que dois 
pensadores partillnin? N5o há resposta. contamos pensamentos de f0rt1m 
diferente. eiil diferentes ocasi6es. Pzira a contagerri, não há uin critério em 
particular. Coino é clue contarrios pensacloc-es? De nenliunia maneira em par- 
ticular! No Wittgenstein do ii.uct~iiirs :is coisas sâo ohviailiente diferentes. 

S M  - Por-qzcc 5 que upergui~la cor~to 5 que coiilamospe~i.sado~es ?iâo tein 
respposru? 

CT - ELI posso ir 30 l 'ort~ dacliii a três iiieses, tu vais biiscar-ille ao 
;ierop«rto. e )>«e-se a pergunta "o  cliie seria isio ser a Sofia de novo?". Isto 
é basiante absurdo; nós vivemos num mundo cle pessoas qiie conl-iecec~ios 
e geralmente reconlieceirios. Wittgenstein ~>erguniaria antes: que razoes 
temos nós para perisai- cicie não é a Sofia? A questáo "o que seria isto sei- :I 
S o h a  de novo? n!o faz sentido. Ok. nus  vamos supor que estamos a lickis 



com algiiéin que é esquizofrénico, qtie iiâo está a agir nada c»erentemente 
e tentamos deciclir se é ela ou não. Fazemos isso. n ~ a s  isso é a resposta para 
lirn caso; apenas. 

Ou se está a falar cie identidades <ir. pessoas ou de identidade do  juízo, 
mas a questão não se p»e, para o último Wittgensteiii. Não vai haver unia 
resposta boa e única para estas quest6es. Um pouco no espírito do  barco 
ele Teseri: o que é que nos vai dizer qiie o barco reconstn~iído é o barco? 
Nada! 

Pão olhemos para os casos difíceis s e  qlieretiios responder à questâo 
o que faz coin que esta pessoa seja a iiiesmo pessoa. Tu aconlas amanl~ã, 
desces as escadas. e eu pergunto "seri a Sofia cle novo?'. Isto pode :ité ser 
uma piada! 

SILI - Irrzugipzo que consirieres as discussões direc/u.s da iclenticiucle pes- 
soal em metuJISicu compietanzente »ff the p»int e buseadus em preiizissas 
ahsui-clm. 

CT - Sim. Olha rima questão paralela: estou agora sentado numa cadeira 
- o que faz coin que seja o caso que isto é utii:i c;lcleisa? I'ara VC'iitgenstein 
essa é  uni:^ questão tola. Falanclo de forira geral, os nossos conceit»s futi- 
cionain coriio funci«n:im. não fiincionarii áess:~ o~itra maneira em que nós 
anckiinos por ai pelo iiiundo a cliamar às coisas X ou Y porque elas são isto 
ou aquilo (um c»njunto de critCrios); nós solnos em geral capazes ele julgar 
(by and ial'ge). 

Pensa assiiii. Tu aprendeste a palavra cadeisa. Ora h.i coisas como beaiz 
bczx chaiis e nós cliaii~ainos-llies c:ideiras. Porque é que nós lhes chamamos 
cadeiras? 13rinieiro facto: pura e siiiiplesmente é assiin que llies cliaiimtnos. 
Segundo facto: isso não é irracional, afinal essas coisas podem ser usad:rs 
p:~m ml e tal, exacvaineiite coiiio cadeiras. Wão h2 urna b«:i resposta p:ira a 
questão 'O q ~ i e  é preciso para liliia cadeira ser riiiia cadeim?". 

CT - Siiii. a mesnio coisa para pesscias e cacleiias. não vai Iiaver defini- 
@o. Claro que isto é parte de uiii pont» geral acerca tlo que é fazer sentido 
(to ri?ake sense): se eu digo alguma coisa verdadeira ou falsa, em parte isso 
é devido a algui~i entendimento, as palavras significam em paite devido à 
oc;isião. ?I f o r~ ix~  como o mundo é na ocasião. O tipo de cluestão muito geral 
que os filósofos gostam de colocai: coiiio 'Quanclo é que é o caso que as 
pessoas vão ciormir e clliando acordam sâ» o mesmo eu, a riiesii1:i pesso;? 
é exactamente acluilo que Wittgenstein procura impedir. Parece yue um 
filósofo, pelo menos iim fil6sofo qiie faz um> peiguiita destas. quer quzil- 
yuer coisa geral. E o que Wittgenstein quer dizer é que precisainos das cir- 



cunstâncias. Kenhum particular entendimetito corresponde a isso que esse 
fil6sofo esr5 :I pr«<:urar ilizer. Claro que é rumhém por isso que 0 segundo 
Wittgensiein acaba a ser consideracl» iim idealista. 

SbI -,/c; te ouui ciiier coisas uce~cu de Kunl que mejzerumpensur que til 
o uis como aIgu<m qt~eJezpreuia~ize?zte u q ~ ~ i l o  que Wittge~zslein petzsu que 
nüo se cieuefuzer etn fiioso/in. . . 

CT - Aquilo cliie Kant quer com o transcendental 6 o que LVittgenstein 
estí a dizer clue é impossível. Kant diz qiie é preciso ser um idealista tr:ins- 
cendenra! para se ser um realista ernl>írict>. não diz? OK, podemos ir por aí 
para ver como a noçào de nonsense ein Wittgenstein muda do  ii.actatus 
para as Itzuestiguções. lVo?z.setzse agora; no Wittgenstein das Iizuestiguções. é 
pi.ecisaiiiente isso, isso que Kant está ;i Fazer. a procurar fazer afirina<-ôes 
transcen<lentais, genéricas. Eu i ~ ã o  sou iim gmncle con!iececlor tle I(ant. 
riias estou com vontade de trabalhar mais sobre ICant, e sobre G. E. Moore 
escreveiido acerca de Ibnt e do argumento da il~isão 
as razoes por que ICant nâo poclia lidar coiii o 
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