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1
FilosoFiA dA mente

1.1 Qual a natureza da mente?

1.1.1 dualismo cartesiano

indagações relativas à mente sempre estiveram de alguma 
forma presentes na filosofia, mas foi principalmente com Descartes 
que elas tomaram a forma que despertou tanto interesse do pensa‑
mento filosófico posterior. todavia, o objetivo do autor não era 
propriamente apresentar uma teoria da mente, mas sim buscar um 
fundamento sólido a partir do qual a construção do conhecimento 
livre de conjecturas e erros fosse possível. De acordo com malcolm 
(1972), Descartes pretendia estabelecer algum ponto de certeza na 
metafísica e, para tanto, o autor valeu ‑se da dúvida metódica, mé‑
todo que consiste em rejeitar como totalmente falso todo e qual‑
quer conhecimento que possua o menor indício de dúvida. tal 
estratégia atingiu seu ápice quando Descartes presumiu que um 
gênio maligno dedicava todo o seu tempo para enganá ‑lo através dos 
seus sentidos, raciocínios e sonhos, o que o levou a rejeitar quase 
todas as coisas: “Pensarei que o céu, o ar, a terra, as cores, as fi‑
guras, os sons e todas as coisas exteriores que vemos não passam  
de ilusões e fraudes” (Descartes, 1641/1999b, p.255). Já sobre si 
mesmo afirma o autor (1641/1999b, p.255): “considerei a mim 
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mesmo totalmente desprovido de mãos, de olhos, de carne, de 
sangue, desprovido de quaisquer sentidos, mas dotado da falsa 
crença de possuir todas essas coisas”.

ao deparar ‑se com a negação de quase todas as coisas, Des‑
cartes (1641/1999b), então, avalia se também não havia negado a 
sua própria existência. nesse processo, o autor encontra duas 
provas de que a sua existência seria inquestionável. a primeira 
consiste no fato de que, se há um gênio maligno que dedica todo o 
seu tempo para enganá ‑lo, então o simples fato de ser o sujeito en‑
ganado indica que ele é alguma coisa e, assim, que ele existe. a  
segunda prova está no exercício de duvidar de todas as coisas: du‑
vidar é uma forma de pensamento e, ao ser pensante, é possível  
duvidar de qualquer coisa menos do fato de que ele é um ser pen‑
sante. ora, como poderíamos duvidar do fato de que estamos  
pensando se esse ato é ele próprio uma atividade pensante da qual 
somos conscientes e que garante nossa existência enquanto se rea‑
liza? e assim conclui Descartes (1641/1999b, p.262): “mas o que 
sou eu, então? Uma coisa que pensa. Que é uma coisa que pensa?  
É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que 
quer, que não quer, que imagina também e que sente”. Descartes, 
enfim, encontra o ponto seguro e inquestionável sobre o qual seria 
fun damentada a sua filosofia: a sua própria existência enquanto ser 
pensante.

ao discorrer sobre a existência das coisas, Descartes (1642/1984, 
p.155) afirma: “se algo pode existir sem uma propriedade, então 
[...] essa propriedade não está incluída em sua essência”. a busca 
da natureza essencial é, portanto, a busca da propriedade que,  
se ausente, resulta na inexistência. a essência da mente seria, então, 
a característica essencial à sua própria existência, a saber, o pensa‑
mento. foi justamente a busca de argumentos que sustentassem  
a ideia de que a natureza essencial da mente seria o pensamento  
que resultou no dualismo de Descartes.1 De acordo com malcolm 

1. malcolm (1965) chega à mesma conclusão sobre esse posicionamento de  
Descartes.
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(1965), haveria três argumentos principais sustentados pelo autor. 
o primeiro deles é o argumento da dúvida: podemos duvidar da 
existência dos nossos corpos sem entrar em contradição, mas o 
mesmo não ocorre quando duvidamos da nossa existência. não é 
possível duvidar da própria existência por causa das duas provas 
apresentadas anteriormente: é preciso que exista um sujeito para  
o gênio maligno enganar, e não se pode duvidar do pensamento 
porque duvidar é pensar. mas esses argumentos não se sustentam 
quando lidamos com o corpo: o gênio maligno pode nos enganar  
a respeito dos nossos próprios corpos, e não há contradição em du‑
vidar da existência do corpo, já que o corpo não é pensamento. 
assim, o corpo não é parte da essência da mente.

a segunda prova está no argumento do conhecimento privile‑
giado que temos de nossa própria mente (e.g., Burge, 1988; Byrne, 
2005; curley, 2006; Kim, 1996; shoemaker, 1988, 1990, 1994). Di‑
gamos, por exemplo, que um sujeito S veja uma “bola vermelha”. 
nesse caso, a “bola vermelha” pode ser uma ilusão criada pelo 
gênio maligno, mas o estado mental perceptivo de ver a “bola ver‑
melha” existe, pois, se assim não fosse, o sujeito S não estaria cons‑
ciente de estar vendo a “bola vermelha”. curley (2006) denomina 
essa característica da mente de transparência, segundo a qual a 
mente seria “transparente” no sentido de que nós teríamos conhe‑
cimento contínuo, direto e não inferencial a respeito dos nossos 
próprios estados mentais. haveria outra característica da mente, de 
acordo com curley (2006), que contribuiria para o conhecimento 
privilegiado: a incorrigibilidade. a mente seria “incorrigível” no 
sentido de que estar no estado mental “m” necessariamente im‑
plica estar no estado mental “m”. Por exemplo, se o sujeito S crê 
que está vendo uma “bola vermelha”, então ele necessariamente 
tem essa crença. a “bola vermelha” pode ser uma ilusão criada pelo 
gênio maligno, mas isso não invalida a crença de estar vendo a “bola 
vermelha” enquanto estado mental.

finalmente, a terceira prova estaria nas diferenças entre as pro‑
priedades da mente em relação às propriedades do corpo. a primeira 
diferença está na divisibilidade do corpo em comparação à indivisi‑
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bilidade da mente, já que “não podemos conceber a metade de alma 
alguma, da mesma maneira que podemos fazer com o menor de 
todos os corpos” (Descartes, 1641/1999b, p.242). a segunda dife‑
rença é que a mente seria pura, enquanto o corpo seria composto: 
“mesmo que todos os seus acidentes se modifiquem [...] trata ‑se 
sempre da mesma alma; enquanto o corpo humano não é mais o 
mesmo pelo simples fato de haver ‑se alterado a configuração de al‑
guma de suas partes” (Descartes, 1641/1999b, p.243). a diferen‑
ciação entre corpo e mente fica ainda mais clara quando Descartes 
(1641/1999b, p.260) apresenta a sua definição de corpo:

Por corpo entendo tudo o que pode ser limitado por alguma fi‑
gura; que pode ser compreendido em qualquer lugar e preencher 
um espaço de tal maneira que todo outro corpo seja excluído 
dele; que pode ser sentido ou pelo tato, ou pela visão, ou pela 
audição, ou pelo olfato; que pode ser movido de muitos modos, 
não por si mesmo, mas por algo de alheio pelo qual seja tocado e 
do qual receba a impressão.

a mente não ocupa lugar no espaço; não é limitada por uma fi‑
gura; não é movida a não ser por si mesma; e não é sentida pelo tato, 
visão, audição ou olfato; mas é conhecida diretamente. a essência 
do corpo, em seu turno, seria ocupar lugar no espaço, ou seja, ser 
extenso. Por outro lado, a essência da mente seria o pensamento, um 
fenômeno que não possui essa característica do corpo, mas tam‑
pouco é algo de que se possa duvidar da existência. consequente‑
mente, por ser impossível colocar a existência do pensamento à 
prova e por conta do fato de que ele supostamente não faria parte 
do mundo físico do qual o corpo, por sua vez, faria parte, Descartes 
conclui que a mente deveria possuir natureza diferente da física. 
sendo assim, o dualismo cartesiano sustenta que a mente e o corpo 
são substâncias de naturezas diferentes. nas palavras do autor 
(1641/1999b, p.320):
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Pelo próprio fato de que sei com certeza que existo, e que, con‑
tudo, percebo que não pertence necessariamente nenhuma outra 
coisa à minha natureza ou à minha essência, salvo que sou uma 
coisa que pensa, concluo que minha essência consiste apenas em 
que sou uma coisa que pensa ou uma substância da qual toda a 
essência ou natureza consiste apenas em pensar. e, apesar de, 
embora talvez [...] eu possuir um corpo ao qual estou estreita‑
mente ligado, pois, de um lado, tenho uma ideia clara e distinta 
de mim mesmo, na medida em que sou apenas uma coisa pen‑
sante e sem extensão, e que, de outro, tenho uma ideia distinta 
do corpo, na medida em que é somente algo com extensão e que 
não pensa, é certo que este eu, ou seja, minha alma, pela qual eu 
sou o que sou, é completa e indiscutivelmente distinta de meu 
corpo e que ela pode existir sem ele.

em poucas palavras, não podemos duvidar da existência da 
substância mental e nem de que somos seres que pensam, mas po‑
demos duvidar de todo o resto. a essência da mente, portanto, é 
pensar, já que não há pensamento sem uma mente que pense e não 
há mente que pense sem o ato de pensar. Descartes, assim, conclui 
que, por se tratar de duas substâncias distintas, a mente e o corpo 
possuiriam existências distintas. assim, a mente não pereceria com 
o corpo. as características da mente e do corpo estão reunidas no 
Quadro 1.1.2

Quando temos duas substâncias distintas, uma das principais 
questões que se coloca é a seguinte: haveria algum tipo de relação 
entre mente e corpo? isto é, o corpo exerceria influência nos estados 
mentais e estes, por sua vez, seriam capazes de influenciar o corpo? 
É possível analisar esse problema mediante as abordagens parale‑
lista e interacionista. armstrong (1968) apresenta uma analogia 
bastante esclarecedora sobre o assunto: as diferenças entre parale‑
lismo e interacionismo seriam equivalentes às diferenças entre (1) 
um quarto e um termostato e (2) um quarto e um termômetro.

2. searle (2004) apresenta um quadro semelhante.
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Quadro 1.1

substâncias

mente corpo

essência Pensamento extensão

Propriedades

conhecimento 
privilegiado.
indivisível.
Pura.
imperecível.

conhecimento 
indireto.
Divisível.
composto.
Perecível.

Um quarto e um termostato interagem entre si. o aumento da 
temperatura do quarto ativa o termostato que, por sua vez, faz com 
que a temperatura volte ao padrão preestabelecido. Dessa forma,  
o quarto causa mudanças no termostato e este causa mudanças no 
quarto. Por outro lado, no caso do termômetro não há interação: o 
aumento da temperatura no quarto é acompanhado paralelamente 
pelo aumento do nível do mercúrio no termômetro. nesse caso, 
embora o aumento da temperatura seja responsável pela mudança 
no termômetro, não há interação entre os processos, já que o termô‑
metro não reage sobre o quarto. armstrong (1968) ressalta que essa 
forma de paralelismo é mais branda, pois se admite que haja in‑
fluências do corpo (“quarto”) sobre a mente (“termômetro”). Uma 
forma mais extrema de paralelismo negaria qualquer tipo de re‑
lação. ainda com o exemplo do termômetro, a variação de tempe‑
ratura do quarto e a mudança de nível do mercúrio no termômetro 
ocorreriam paralelamente, mas sem relação direta. Poderíamos 
dizer, por exemplo, que há uma terceira força responsável por 
ambas as variações: talvez uma intervenção divina seja a causa 
tanto da mudança de temperatura quanto da mudança no termô‑
metro. outra saída seria dizer que a ocorrência contígua das varia‑
ções não passa de uma grande coincidência. Já o paralelismo 
brando, de acordo com armstrong (1968), assume que o corpo in‑
fluencia a mente, mas não o contrário. o problema desse parale‑
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lismo é que, da forma como está posto, a única consequência 
possível seria o epifenomenalismo do mental. afinal, o que o parale‑
lismo brando faz é negar qualquer tipo de poder causal à mente.

o interacionismo, como o nome indica, consiste na tese de que 
há inter ‑relações entre mente e corpo. Descartes era interacionista, 
pois não negava a existência de relações entre a mente e o corpo, 
chegando inclusive a localizar anatomicamente o local dessas rela‑
ções no cérebro ou, mais precisamente, numa “determinada glân‑
dula muito diminuta, situada no meio de sua substância [cerebral]” 
(Descartes, 1649/1999a, p.124), a saber, na glândula pineal. o 
problema, entretanto, é como poderia algo não físico como a mente 
cartesiana se relacionar com algo físico como o corpo, mas Des‑
cartes não tratou diretamente dessa questão. sua contribuição foi a 
de simplesmente localizar qual seria o ponto de contato entre mente 
e corpo. Dessa forma, é possível sugerir que Descartes não ofereceu 
uma resposta ao problema mente ‑corpo, mas, pelo contrário, co‑
locou o problema para a posteridade.

1.1.2 behaviorismo filosófico3

embora Descartes seja considerado o responsável pela postu‑
lação do problema mente ‑corpo nos moldes contemporâneos, o es‑
tabelecimento da filosofia da mente como área central da filosofia 
foi um feito de ryle. o argumento central do autor (1949) é que 
Descartes alocou os fatos a respeito da mente em uma categoria ló‑
gica errada, criando, assim, um mito – o mito da doutrina oficial 
ou, mais perniciosamente, o mito do fantasma na máquina. Para 
ryle (1949, p.16), a doutrina oficial “representa os fatos da vida 
mental como se fossem pertencentes a uma categoria ou tipo lógico 

3. a expressão “behaviorismo filosófico” é utilizada aqui para indicar princi‑
palmente duas linhas de investigação filosófica que costumeiramente são 
classificadas como “behavioristas”: a análise conceitual de ryle (1949) e o beha‑
viorismo lógico de carnap (1932/1959) e hempel (1935/2000, 1950/1959). 
esse tipo de classificação é comum em textos da filosofia da mente (e.g.,  
armstrong, 1968; churchland, 1988/2004; Kim, 1996).
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(ou conjunto de tipos ou categorias), quando na verdade eles per‑
tencem a outro”. Possivelmente, o erro cartesiano, conhecido como 
erro categorial, surgiu quando termos mentais no gerúndio pas‑
saram a ser usados como substantivos, o que facilitou a “criação” 
de uma entidade mental que, assim, passou a ser tratada como uma 
substância diferente da física. Dizemos, por exemplo, que um su‑
jeito está “pensando” em alguma coisa ou que está “sentindo” al‑
guma coisa. não há nada de errado em descrever ações por meio 
desses termos – o problema surge quando falamos do “pensamento” 
ou da “sensação” como se esses termos indicassem, em vez de uma 
ação, uma coisa ou substância. o erro estaria, portanto, em classi‑
ficar a mente, tal como o corpo, na categoria de “substância”.

o seguinte exemplo de erro categorial é bastante esclarecedor: 
um estudante visita a universidade U; conhece todos os prédios, 
estabelecimentos, laboratórios, salas de aula, professores, alunos e 
assim por diante. então esse estudante pergunta: onde está a uni‑
versidade U? seria preciso, perante essa pergunta, explicar ao estu‑
dante que a universidade não é uma coisa à parte das que ele visitou, 
isto é, que “universidade” é apenas o nome dado à forma como está 
organizado tudo o que ele visitou antes. a universidade não faz 
parte da mesma categoria que outras instituições, como o masp ou 
o maracanã. a universidade não seria algo além do que ele viu. o 
estudante errou ao incluir a universidade numa categoria lógica  
à qual não pertence, e teve, assim, a ilusão de que sua pergunta  
era coerente. outro exemplo: uma pessoa assistindo a um jogo  
de futebol reclama que não vê o espírito de equipe em campo. Diz 
que vê todos os jogadores, a comissão técnica e os reservas, mas 
afirma que nenhuma dessas pessoas está encarregada do espírito de 
equipe. É preciso explicar a essa pessoa, portanto, que “espírito  
de equipe” não é uma característica do futebol – como as regras, as 
posições e as funções dos jogadores –, mas é o nome que se dá 
quando um time joga com entusiasmo e harmonia, dentre outras 
características.

Quando dois termos pertencem à mesma categoria é comum 
apresentá ‑los em proposições conjuntivas que englobam ambos 
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(ryle, 1949). nesse sentido, no âmago do erro categorial, existem a 
mente e o corpo, existem processos mentais e processos físicos, 
existem causas mentais e causas físicas. entretanto, por não po‑
derem ser descritos pela linguagem da física, química ou fisiologia, 
os processos mentais necessitariam de uma linguagem correlata, 
mas ao mesmo tempo particular. consequentemente, as evidências 
cartesianas que sustentam a diferenciação entre o mental e o físico 
são construídas por meio da linguagem da categoria lógica de subs‑
tância: os processos mentais não são mecânicos, portanto devem 
constituir algo não sujeito às leis da física; as leis da mecânica dizem 
respeito aos objetos que ocupam lugar no espaço, portanto outras 
leis devem existir quando se trata dos eventos mentais; o compor‑
tamento inteligente seria causado pela mente enquanto os não in‑
teligentes seriam apenas movimentos corporais; e assim por diante. 
esse ponto é importante porque uma das teses de ryle (1949) é a de 
que uma análise lógico ‑linguística do vocabulário cartesiano seria o 
bastante para invalidar a doutrina oficial. Justamente por utilizar a 
linguagem substancial para tratar da mente, que, por sua vez, de 
acordo com ryle (1949), não é uma substância, Descartes estaria 
errado desde o princípio.

em tempo, embora crítico ferrenho do dualismo cartesiano, é 
importante ressaltar que ryle (1949, p.23) não nega a existência da 
mente: “É perfeitamente próprio dizer, em um tom de voz lógico, 
que mentes existem e dizer, em outro tom de voz lógico, que corpos 
existem. mas essas expressões não indicam duas espécies diferentes 
de existência”. em outras palavras, o autor apenas contesta que seja 
a mesma coisa dizer que “existem processos mentais” e que “existem 
processos físicos”, pois a mente e o corpo fazem parte de categorias 
distintas. É perfeitamente possível dizer que existem mentes e que 
existem corpos, mas essas expressões não indicam dois tipos dife‑
rentes de existência substancial. ryle (1949), portanto, suposta‑
mente destrói o mito cartesiano por meio da crítica do erro categorial. 
surge, então, a questão: se não é uma substância, o que é a mente?

essa é uma questão bastante traiçoeira quando dirigida à obra 
de ryle, já que o autor (1949, p.7) não estava interessado em desen‑



32 DIEgo ZILIo

volver uma teoria positiva da mente: “os argumentos filosóficos 
que constituem este livro são projetados não para aumentar o nosso 
conhecimento sobre a mente, mas para corrigir a geografia lógica 
do conhecimento que já possuímos”. esse posicionamento de ryle 
pode sugerir uma leitura não ontológica da sua obra, segundo a 
qual ela seria apenas uma análise lógico ‑linguística do vocabulário 
cartesiano, em vez de uma afirmação ontológica a respeito da natu‑
reza da mente (Park, 1994). Por outro lado, a suposta abstenção de 
ryle acerca do problema fez com que sua obra fosse interpretada 
como partidária do behaviorismo filosófico.4 e não faltam indícios na 
própria obra do autor que apontam para essa interpretação: “ao 
descrever o funcionamento da mente de uma pessoa [...] nós es‑
tamos descrevendo a maneira pela qual parte de sua conduta é le‑
vada a cabo” (ryle, 1949, p.50); e “minha ‘mente’ [...] denota 
minha habilidade e inclinação para fazer certos tipos de coisas e não 
algum pedaço de aparato pessoal sem o qual eu não poderia ou de‑
veria fazê ‑las” (ryle, 1949, p.168).

a despeito das intenções de ryle (1949), sua obra acabou por 
ser caracterizada como behaviorista filosófica (e.g., armstrong, 
1968; ayer, 1970; churchland, 1988/2004; Kim, 1996; Place, 
1999; Weitz, 1951), e isso se deve, em grande medida, à linguagem 
disposicional que fundamentou a sua análise da mente. nas pala‑
vras do autor (1949, p.43): “Possuir uma propriedade disposicional 
não é estar em um estado particular, ou sofrer uma mudança parti‑
cular; é estar inclinado ou sujeito a estar em um estado particular, 
ou a sofrer uma mudança particular, quando uma condição parti‑
cular for realizada”. Dizemos, por exemplo, que um espelho tem a 
disposição para se quebrar se certas condições forem realizadas: ele 

4. a validade dessa interpretação é uma questão em aberto: por um lado o pró‑
prio autor a nega (e.g., Park, 1994; ryle, 1949), mas, por outro lado, diversos 
autores a defendem (e.g., armstrong, 1968; ayer, 1970; churchland, 1988/ 
2004; Kim, 1996; Place, 1999; Weitz, 1951). talvez o que esteja em questão 
aqui, como bem ressalta armstrong (1968), seja a concepção de “behavio‑
rismo” por detrás da discussão. todavia, esse é um problema que foge dos li‑
mites do presente livro.
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pode ser atingido por uma pedra ou cair no chão. entretanto, ser 
quebradiço não é uma propriedade ou um estado intrínseco ao es‑
pelho – não é algo que está nele –, mas é apenas uma propriedade 
que indica algo que pode acontecer com ele se certas condições 
forem satisfeitas. afirmamos que espelhos são objetos quebradiços 
porque eles tendem a se quebrar quando atingidos por pedras ou 
quando caem no chão. Dessa forma, após esclarecer o erro catego‑
rial, o passo seguinte de ryle (1949) foi apresentar uma releitura 
dos termos e sentenças referentes à mente numa linguagem dispo‑
sicional capaz de dar conta do fenômeno, mas sem sucumbir aos 
problemas da doutrina oficial.

De acordo com ryle (1949), os termos mentais correspondem 
às habilidades e inclinações para fazer certos tipos de coisas, isto  
é, denotam disposições para se comportar de uma dada forma. 
afirmar, por exemplo, que “o sujeito S é inteligente” significa 
dizer que há nele uma disposição para se comportar inteligente‑
mente. esse tipo de afirmação é classificado como uma sentença 
disposicional. em adição, há, também, sentenças do tipo lógico se‑
midisposicional ou híbrido ‑categórico. Quando afirmo que “o sujeito 
S está resolvendo o problema Y” não estou me referindo apenas a 
um episódio acabado, mas tampouco me refiro apenas a uma dis‑
posição do sujeito S. nesse caso, há tanto uma narrativa da ação 
inacabada do sujeito, quanto uma disposição a ser confirmada. a 
narrativa da ação acabada, que consistiria numa sentença categórica, 
seria “o sujeito S resolveu o problema Y”. a disposição seria, por 
sua vez, “o sujeito S tem disposição para resolver problemas do 
tipo Y” ou, se definirmos inteligência como a capacidade para re‑
solver problemas, “o sujeito S tem disposição para agir inteligen‑
temente”. Baseando ‑se na linguagem disposicional, ryle (1949) 
apresentou uma análise das principais características da mente, 
como o conhecimento, a intenção, a consciência, a percepção e a 
sensação.

enquanto avaliar a obra de ryle (1949) como behaviorista filo‑
sófica é uma mera possibilidade – de maneira alguma consensual –, 
por outro lado, alguns autores positivistas lógicos defenderam 
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abertamente o behaviorismo filosófico, caracterizando ‑o especial‑
mente pelo seu desdobramento denominado behaviorismo lógico 
(e.g., carnap, 1932/1959; hempel, 1935/2000, 1950/1959). o 
ponto de vista desses autores é sustentado por dois pilares princi‑
pais: (1) a possibilidade de tradução conceitual da linguagem da 
psicologia à linguagem fisicalista; e (2) a teoria verificacionista do 
significado. sobre o segundo ponto, hempel (1935/2000, p.170 ‑1) 
apresenta uma clara explicação:

o significado de uma proposição é estabelecido pelas suas condições 
de verificação. em particular, duas proposições formuladas di‑
ferentemente possuem o mesmo significado ou o mesmo con‑
teúdo efetivo quando, e somente quando, elas forem ambas 
verdadeiras ou falsas nas mesmas condições. além disso, uma 
proposição para a qual não seja possível indicar condições pelas 
quais podemos verificá ‑la, e que é em princípio incapaz de con‑
frontação com condições de teste, é totalmente desprovida de 
conteúdo e não possui significado.

há duas informações relevantes nessa citação. a primeira é que 
proposições formuladas diferentemente podem possuir o mesmo 
significado, ou seja, podem se referir às mesmas condições de satis‑
fação. tomemos, como exemplo, a afirmação “hoje a temperatura 
ambiente é de 25 ºc”. como podemos verificar sua validade? Uma 
maneira possível é averiguar a marcação no termômetro de mer‑
cúrio e constatar se, de fato, a temperatura ambiente é de 25 ºc, 
mas também podemos verificar por meio de outros testes físicos 
(outros tipos de termômetros ou equipamentos meteorológicos) e, 
nesse contexto, é possível apresentar as seguintes proposições: “o 
termômetro de mercúrio está marcando 25 ºc” ou “o nível do 
mercúrio está alinhado à marcação de 25º na escala que o acom‑
panha paralelamente”. nessas proposições não foi utilizado o 
termo “temperatura”, mas elas indicam as condições de verificação 
da proposição que utiliza o termo, o que significa que todas elas 
possuem o mesmo significado. a segunda informação relevante 
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contida na citação de hempel, por sua vez, é que quando não há 
condições de verificação não é possível validar as afirmações e esse 
fato resulta na negação de seus significados ou conteúdos. nesse 
caso, as afirmações podem até ser gramaticalmente coerentes, mas 
são vazias porque não passam de pseudoproposições. a afirmação 
“hoje a temperatura ambiente será controlada por apolo, deus do 
sol”, por exemplo, não teria sentido, já que não há condições pelas 
quais possamos verificar a sua validade.

a partir da teoria verificacionista do significado, o behavio‑
rismo lógico pretendeu traduzir todos os conceitos da psicologia 
em conceitos fisicalistas. nas palavras de hempel (1935/2000, 
p.173): “todas as afirmações psicológicas que são significativas – 
isto é, que são em princípio verificáveis – são traduzíveis para pro‑
posições que não envolvem conceitos psicológicos, mas apenas 
conceitos da física”. analisemos, por exemplo, a afirmação “o su‑
jeito S está com dor de dente”. como podemos verificar a validade 
dessa afirmação? hempel (1935/2000) apresenta cinco condições 
possíveis: (1) o sujeito S está chorando, emitindo grunhidos e fa‑
zendo gestos, como colocar a mão na boca; (2) quando questionado, 
o sujeito S afirma estar com “dor de dente”; (3) um exame meticu‑
loso feito por um dentista revela que S está com um dente infla‑
mado; (4) há modificações fisiológicas no corpo de S, como 
aumento da pressão sanguínea e da temperatura, que podem estar 
correlacionadas à inflamação do seu dente; e (5) ocorrem certos 
processos no sistema nervoso central que podem, de alguma forma, 
estar relacionados com o estado de S. a partir dessas condições, 
hempel (1935/2000) pretende traduzir a sentença psicológica que 
contém o termo “dor” para sentenças que dizem respeito apenas a 
estados ou processos físicos: a “dor” a nada mais equivaleria a não 
ser às condições físicas que satisfazem a sua verificação. e mais, o 
conceito de “dor”, quando não faz parte de uma sentença psico‑
lógica de tempo presente que indica o estado atual de um sujeito,  
é apenas um conceito disposicional: assim como “inteligência”, o 
termo “dor”, em seu sentido disposicional, apenas indica uma in‑
clinação ou tendência para se comportar de uma dada maneira e a 



36 DIEgo ZILIo

propensão de que certas mudanças fisiológicas ocorram sob certas 
condições (armstrong, 1968).

o projeto do behaviorismo lógico, no que diz respeito à psico‑
logia, consistiria em traduzir todos os conceitos psicológicos para 
conceitos da física e, se pressupormos que essa empresa seja viável, 
não haveria problema mente ‑corpo. o problema da relação entre 
mente e corpo, tal como posto pelo dualismo cartesiano, não faria 
sentido. afinal, todos os conceitos mentais, em princípio, seriam 
traduzíveis para conceitos físicos e, mesmo se defendêssemos a im‑
possibilidade de tradução dos conceitos mentais, isso não invali‑
daria o programa behaviorista lógico, pois apenas indicaria que 
esses conceitos não possuiriam significado, ou seja, que seriam 
conceitos vazios. sendo assim, o que não fosse possível traduzir 
seria preciso descartar perante o argumento da ausência de signifi‑
cado. nesse contexto, é pertinente apresentar quais seriam as estra‑
tégias de verificação dos termos mentais, isto é, em que lugar as 
suas condições de verificação estariam, e é carnap (1932/1959, 
p.165) quem nos dá a resposta: “todas as sentenças da psicologia 
descrevem ocorrências físicas, a saber, o comportamento físico dos 
humanos ou de outros animais”. a observação objetiva é essencial 
para o verificacionismo do positivismo lógico (hempel, 1935/2000, 
1950/1959). assim, dizer que um termo da psicologia é traduzível 
para um termo físico significa dizer que um termo da psicologia 
encontra suas condições de verificação nos comportamentos físicos e 
observáveis dos sujeitos. Kim (1996, p.28) apresenta uma definição 
de comportamento para o behaviorismo lógico que é compatível 
com essa constatação: “qualquer coisa que as pessoas ou os orga‑
nismos, ou até mesmo os sistemas mecânicos, fazem e que são ob‑
serváveis publicamente”; e armstrong (1968, p.68) afirma que o 
objetivo do behaviorismo lógico era traduzir a mente em “termos 
de comportamento observável”. Por fim, é possível encontrar uma 
definição bastante clara e concisa sobre o behaviorismo filosófico no 
texto de churchland (1988/2004, p.49):
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De fato, o behaviorismo filosófico não é tanto uma teoria sobre o 
que são os estados mentais (em sua natureza interior) e sim, mais 
propriamente, uma teoria sobre como analisar ou compreender o 
vocabulário que usamos para falar sobre eles. especificamente, 
ele afirma que falar sobre emoções, sensações, crenças e desejos 
não é falar sobre episódios espirituais interiores, mas um modo 
abreviado de falar sobre padrões de comportamento, potenciais 
ou reais.

a primeira parte da definição ressalta o fato de que o behavio‑
rismo filosófico apresenta essencialmente uma análise lógico‑
‑linguística dos conceitos mentais. É possível encontrar essa 
estratégia tanto na obra de ryle (1949), em sua linguagem disposi‑
cional, quanto na de hempel (1935/2000), em sua estratégia ve‑
rificacionista. a segunda parte da definição, por sua vez, destaca  
o ponto central do behaviorismo filosófico: os conceitos mentais,  
se possuírem qualquer significado, serão passíveis de tradução para 
conceitos físicos, o que nesse contexto significa que eles seriam 
equivalentes a termos comportamentais publicamente observáveis 
ou a termos disposicionais que indicam a tendência ou propensão 
de que certos comportamentos publicamente observáveis possam 
ocorrer se certas condições forem satisfeitas.

1.1.3 teorias centralistas

É possível encontrar ao menos três problemas que suposta‑
mente colocariam o behaviorismo filosófico em dúvida. o primeiro 
deles está no alcance da análise proposta pela teoria: seria possível 
esgotar o que é a mente através da descrição de comportamentos 
publicamente observáveis e da utilização da linguagem disposi‑
cional? (Place, 1956/2004; smart, 1959). o segundo envolve o 
status ontológico dos termos disposicionais: as disposições não po‑
deriam ser apenas conceitos linguísticos cuja função seria apenas a 
de sinalizar padrões de comportamento, pois, assim, elas não pas‑
sariam de entidades fictícias (lewis, 1966). seria preciso, então, 
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propor algum fundamento ontológico claro para explicar a exis‑
tência da mente (smart, 1994). o terceiro problema, por sua vez, 
consiste no fato de que as condições de verificação dos termos men‑
tais, isto é, os comportamentos publicamente observáveis, não 
constituiriam, necessariamente, a mente, mas sim os efeitos cau‑
sados por ela: a mente deveria, então, ser vista como algum tipo de 
estado ou processo interno do sujeito (armstrong, 1968; lewis, 
1966). há nessas três questões os principais fundamentos das 
teorias centralistas. o termo “centralista” é aqui utilizado de forma 
abrangente, pois pretende englobar todas as teorias que alocam a 
mente novamente dentro do sujeito, ao invés de analisá ‑la como 
disposições ou comportamentos manifestos. nesse contexto, três 
teorias que satisfazem esse requisito serão apresentadas: a teoria da 
identidade, o funcionalismo da máquina e o funcionalismo causal. 
comecemos pela teoria da identidade.

a ideia básica da teoria da identidade é a de que os estados men‑
tais são estados cerebrais. especificamente, cada tipo de estado 
mental corresponde a um determinado estado cerebral. a proposta 
de Place (1956/2004) e de smart (1959, 1979, 1994) pode ser ana‑
lisada como uma resposta aos três problemas do behaviorismo  
fi losófico. Primeiramente, aceita o fato de que a análise lógico‑
‑linguística do behaviorismo filosófico não esgota o que é a mente 
(problema 1); em seguida apresenta o fundamento ontológico dos 
estados mentais a partir das neurociências (problema 2); e, final‑
mente, aloca a mente, enquanto estados cerebrais, dentro do sujeito 
(problema 3). nas palavras de Place (1956/2004, p.45):

no caso de conceitos cognitivos como “conhecer”, “crer”, “en‑
tender” e “recordar”, e de conceitos volitivos como “desejar” e 
“intencionar”, não há dúvidas, acredito eu, de que uma análise 
em termos de disposições para se comportar [...] é fundamental‑
mente válida. Por outro lado, parece haver resíduos intratáveis 
de conceitos agrupados em volta das noções de consciência, ex‑
periência, sensação e imagem mental, em que algum tipo de pro‑
cesso interno é inevitável.
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Place (1956/2004), além de defender claramente a incomple‑
tude do behaviorismo filosófico, também ressalta que os conceitos 
mentais devem ser tratados como processos internos do sujeito, em 
vez de meras disposições ou comportamentos manifestos. mas o 
que significa dizer que os estados mentais não passam de estados 
cerebrais? a resposta a essa questão inicia ‑se com smart (1959, 
p.144):

Deixe ‑me primeiramente tentar apresentar de maneira mais 
acurada a tese de que as sensações são processos cerebrais. não 
se trata da tese de que, por exemplo, uma “imagem mental” ou 
uma “dor” signifiquem o mesmo que “um processo cerebral do 
tipo X” (em que “X” é substituído por uma descrição de um pro‑
cesso cerebral). É a tese de que, desde que “imagem mental” e 
“dor” sejam descrições de processos, elas são descrições de pro‑
cessos que, por acaso, são processos cerebrais. sucede ‑se, assim, 
que a tese não sustenta que afirmações sobre sensações possam 
ser traduzidas em afirmações sobre estados cerebrais.

smart (1959) apresenta uma questão bastante importante: a 
descrição de um estado mental não precisa necessariamente ser 
passível de tradução para uma descrição de seus estados cerebrais. 
a teoria da identidade, em contraposição ao behaviorismo filosó‑
fico, não está interessada em fazer traduções (Place, 1956/2004; 
smart, 1959, 1994). a ideia central do argumento é relativamente 
simples: quando um sujeito descreve um estado mental, ele está 
descrevendo um estado cerebral. Para entender o que isso significa 
é pertinente discorrer um pouco mais sobre a noção de identidade.

É possível atestar uma relação de identidade entre a descrição 
de um estado mental M e a descrição de um estado cerebral C se, e 
somente se, ambos possuírem o mesmo referente R. tomemos 
como referente, por exemplo, a “dor”. suponha ‑se que seja pos‑
sível identificar a “dor” com certos estados cerebrais específicos, 
C ‑dor, e que também seja possível descrevê ‑la como “ativação do 
estado cerebral C ‑dor”. Por outro lado, que a “dor” possa ser des‑
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crita como um estado mental, especificamente, uma sensação, 
M ‑dor, a partir do ponto de vista do sujeito que diz “estar com 
dor”. a descrição da “dor” enquanto estado mental (M ‑dor) e  
enquanto estado cerebral (C ‑dor) possuem o mesmo referente: a 
“dor”. Quando digo que “estou com dor” me refiro à sensação,  
a qual, por sua vez, também pode ser descrita como “ativação do 
estado cerebral C ‑dor”. assim, o estado mental não seria nada além 
de um estado cerebral. entretanto, ressalta smart (1959), isso não 
significa que seja possível fazer uma tradução conceitual dos 
termos mentais em termos cerebrais. a identidade implica apenas 
que ambas as formas de descrição possuem o mesmo fenômeno 
como referente. a principal constatação da teoria da identidade, 
portanto, é que formas diferentes de descrição não justificam a 
existência de fenômenos distintos. a linguagem mental, por mais 
diferente que seja da linguagem das neurociências, não tem como 
referente algo além da constituição física do organismo e, nesse 
contexto, a teoria da identidade estabelece uma agenda de pesquisa 
empírica: identificar, uma a uma, as relações de identidade entre 
estados mentais e estados cerebrais (Place, 1956/2004; smart, 
1959).

nesse momento é importante ressaltar o ponto fraco da teoria 
da identidade: se encontrarmos apenas um caso em que não seja 
possível estabelecer relações de identidade entre um estado mental 
e um estado cerebral, ou em que os mesmos estados mentais pos‑
suam referentes cerebrais diferentes, então a teoria da identidade 
será falsa. isso se dá porque, por detrás da noção de identidade, há 
o princípio da correlação. nas palavras de Kim (1992, p.4): “para 
cada tipo psicológico m há um tipo físico P (presumivelmente neu‑
robiológico) único que é nomologicamente coextensivo a ele (i.e., 
[...] qualquer sistema instanciará m em t se, e somente se, esse sis‑
tema instanciar P em t)”. o princípio da correlação diz que, para 
que uma relação de identidade seja possível, todo evento mental M 
deve sempre ser idêntico a um evento cerebral C. É justamente esse 
ponto que a tese da múltipla  realização do mental ataca. nova‑
mente com Kim (1992, p.1):
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nós somos constantemente lembrados de que qualquer estado 
mental, por exemplo, a dor, é capaz de ser “realizado”, “instan‑
ciado”, ou “implementado” em estruturas neurobiológicas bas‑
tante diversas, em humanos, felinos, répteis, moluscos, e talvez 
outros organismos mais distantes de nós. Às vezes pedem ‑nos 
para contemplar a possibilidade de que criaturas extraterrestres 
com uma bioquímica radicalmente diferente da dos terrestres, 
ou até mesmo dispositivos eletromecânicos, podem “realizar a 
mesma psicologia” que caracteriza os humanos. essa tese é para 
ser chamada daqui em diante de “tese da múltipla realização”.

o argumento da múltipla realização sugere que não há uma re‑
lação necessária entre estados mentais e estados cerebrais, sendo 
impossível sustentar, consequentemente, a tese da identidade. 
suponha ‑se, por exemplo, que exista um sujeito S e seu gêmeo 
quase idêntico Sg. suponha ‑se, também, que tanto S quanto Sg são 
capazes de sentir “dor”, isto é, de terem sensações do tipo M ‑dor, 
descrevendo ‑as, inclusive, de forma idêntica através de termos 
mentais. De acordo com a teoria da identidade, quando S descreve 
o estado mental M ‑dor ele está descrevendo, na verdade, o estado 
cerebral C ‑dor. o problema surge quando buscamos a referência 
da descrição de Sg e constatamos que ele não possui o estado cere‑
bral C ‑dor: quando diz estar com “dor”, Sg está descrevendo es‑
tados cerebrais do tipo X ‑dor. nesse caso, temos estados mentais 
semelhantes (M ‑dor) que se referem a estados cerebrais distintos 
(C ‑dor e X ‑dor), situação que é insustentável pelo princípio da cor‑
relação e, assim, pela tese da identidade. o argumento da múltipla 
realização tem sua origem no texto de Putnam (1967/1991), que 
também foi responsável por uma nova forma de analisar a mente: o 
funcionalismo da máquina.

o funcionalismo da máquina proposto por Putnam (1967/1991) 
fundamentou ‑se principalmente na concepção de máquina de Tu‑
ring (turing, 1950). a máquina de turing seria constituída por 
uma fita de dados de tamanho infinito, mas de estados finitos, ou 
seja, estados funcionais discretos; por um processador de informa‑
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ções; e por um cabeçote capaz de ler, apagar e escrever informações 
na fita, além de poder movimentá ‑la. a máquina processaria infor‑
mações serialmente, com “memória” capaz de recordar qual a 
função do símbolo que está inscrito na fita e qual o estado da má‑
quina no momento da leitura, podendo, assim, determinar a pró‑
xima ação e, consequentemente, o próximo estado funcional da 
máquina. a universalidade da máquina de turing está na possibili‑
dade de imputar nela qualquer algoritmo,5 não havendo, ao menos 
não em princípio, limites para os tipos de processos que ela poderia 
instanciar.

a consequência imediata da universalidade da máquina de tu‑
ring no contexto do funcionalismo da máquina é a seguinte: assim 
como é possível que o mesmo programa (software) de computador 
possa ser rodado em máquinas com configurações físicas diferentes 
(hardware), também é possível que o mesmo “programa mental” 
possa ser rodado em organismos com configurações físicas dife‑
rentes. Dizemos, então, que a mente é o software e que o cérebro é  
o hardware, sendo o segundo necessário ao funcionamento do pri‑
meiro, o que não significa, porém, que seja idêntico a ele. no caso 
dos computadores, por exemplo, o programa Windows pode ser 
rodado em máquinas com diversas configurações de placas ‑mãe, 
discos rígidos, memórias ram, e assim por diante. Portanto, há dois 
princípios básicos do funcionalismo da máquina: (1) os estados 
funcionais podem ser realizados em qualquer configuração física; e 
(2) entender como a mente funciona implica conhecer os estados 
funcionais que a caracterizam. o que é possível dizer sobre o se‑
gundo princípio?

Para responder a essa pergunta analisemos a “dor” como exem‑
plo de estado mental. Para o funcionalismo da máquina, a “dor” 
seria um estado funcional resultante da relação entre os estímulos 

5. o algoritmo é um conjunto de fórmulas, regras e parâmetros computáveis que 
possibilitam a produção de um conjunto específico de informações (output) 
quando na presença de um conjunto específico de informações (input) (Knuth, 
1977).
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que modificam os estados do corpo, entre outros estados funcionais 
e entre as respostas comportamentais. no caso dos seres humanos, 
por exemplo, a “dor de dente” é um estado funcional que está re‑
lacionado com a “ativação do estado cerebral C ‑dor” a partir de al‑
gum tipo de estimulação (dente inflamado) que, por sua vez, pode 
resultar em certos padrões comportamentais manifestos, tais como 
ir ao dentista, colocar gelo no dente dolorido, emitir grunhidos,  
etc. Um extraterrestre poderia instanciar o mesmo estado funcional 
de “dor de dente”, inclusive apresentando os mesmos padrões 
com portamentais, mas isso não significa que ele deveria possuir a 
mesma constituição cerebral (C ‑dor). a “dor”, portanto, não é o 
estado físico cerebral (no caso dos seres humanos, C ‑dor). os es‑
tados físicos são apenas parte da “fórmula”, que também envolve 
certos tipos de estimulações e certos tipos de comportamentos ma‑
nifestos. É por isso que a “a dor não é um estado cerebral, no sen‑
tido de ser um estado físico ‑químico do cérebro (ou até mesmo de 
ser o sistema nervoso como um todo), mas um tipo de estado com‑
pletamente diferente” (Putnam, 1967/1991, p.199), e, enquanto tal, 
“a dor, ou o estado de estar com dor, é um estado funcional do or‑
ganismo como um todo” (Putnam, 1967/1991, p.199).

a crítica da múltipla realização deixou claro que estados men‑
tais semelhantes podem ser realizados por sistemas com configura‑
ções físicas diferentes, o que significa que a teoria da identidade 
estrita é bastante difícil de sustentar. todavia, a possibilidade de 
múltipla realização não invalida o programa empírico dos teóricos 
da identidade: buscar os correlatos cerebrais dos estados mentais. 
Para smart (1994), o pomo da discórdia entre funcionalismo e 
teoria da identidade estaria na acusação do primeiro de que, para os 
teóricos da identidade, dois sujeitos diferentes só estariam num 
mesmo estado mental se, e somente se, eles estivessem em estados 
cerebrais idênticos. De fato, essa acusação é pertinente se levarmos 
em conta o peso lógico da relação de identidade. haveria, então, 
outra forma de manter o projeto empírico de buscar os correlatos 
cerebrais dos estados mentais, mas sem incorrer nos problemas da 
teoria da identidade? É justamente isso o que propõe o funciona‑
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lismo causal de armstrong (1968, 1977/1991) e lewis (1966, 
1972/1991b, 1980/1991a).

armstrong (1968) afirma que a teoria da identidade sustentada 
por smart e Place não era centralista o bastante. afinal, esses auto‑
res sustentavam que a análise behaviorista filosófica estava correta 
quando se tratava de conceitos cognitivos como “crenças”, “de‑
sejos”, “intenções” e “conhecimento” (Place, 1956/2004; smart, 
1959). a proposta de armstrong (1968, p.80) é mais radical: “em 
oposição a Place e smart [...] eu desejo defender uma explicação 
centralista [central ‑state] de todos os conceitos mentais”. nesse caso, 
todos os estados mentais devem ser vistos apenas como es tados cen‑
trais internos do sujeito: trata ‑se da volta do cartesianismo, exceto 
pela negação da existência de duas substâncias. mas o que caracteri‑
zaria os estados mentais? Deixemos armstrong (1977/1991, p.183) 
responder:

o conceito de estado mental é o conceito de algo que é, caracte‑
risticamente, a causa de certos efeitos e o efeito de certas causas. 
Que tipo de efeitos e que tipo de causas? os efeitos causados por 
um estado mental serão certos padrões de comportamento da 
pessoa que está no estado em questão. [...] as causas do estado 
mental serão objetos e eventos do ambiente da pessoa.

a essência do funcionalismo causal está nessa citação. os estados 
mentais seriam eventos intermediários entre os inputs ambientais e  
os outputs comportamentais. Basicamente, existiria uma cadeia causal 
de três elos: input a estado mental a output. resta ‑nos saber, porém, 
qual seria a estratégia utilizada para relacionar os estados mentais 
com os estados cerebrais. De acordo com os de fensores do funcio‑
nalismo causal (armstrong, 1968, 1977/1991; lewis, 1972/1991b, 
1980/1991a; smart, 1994), o primeiro passo é definir um estado mental 
de acordo com a sua função, isto é, de acordo com o seu papel causal. o 
segundo passo é buscar os correlatos cerebrais desse estado mental.  
o último passo, por sua vez, consiste em apresentar uma explicação 
sobre como os correlatos cerebrais são capazes de preencher o papel 
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causal do estado mental em questão. ao fazermos isso acabamos por 
identificar funcionalmente o estado mental com o estado cerebral. Por 
exemplo, o estado mental “intenção de ir ao banheiro” pode ser visto, 
a partir da linguagem mental, como causa do comportamento mani‑
festo de “ir ao banheiro”. no entanto, depois de diversos estudos, neu‑
rocientistas descobrem que a causa do comportamento manifesto de 
“ir ao banheiro” está em certos estados cerebrais específicos. assim, 
através da concordância sobre o papel causal, identifica ‑se o estado 
mental com o estado cerebral em questão. a diferença, em relação à 
teoria da identidade estrita, é que a identificação dos estados cerebrais 
e estados mentais é contingencial, isto é, não se sustenta nenhum tipo 
de necessidade lógica (tal como o princípio da correlação) de que um 
evento mental m deverá sempre ser idêntico a um evento cerebral c, 
não importando a circunstância, e independente de quem seja o su‑
jeito. a identificação é feita a partir do papel causal, o que é plena‑
mente concebível até mesmo pela tese da múltipla realização. nas 
palavras de lewis (1980/1991a, p.231):

em suma, o conceito de dor tal como entendido por armstrong 
e por mim é não rígido. Da mesma forma que a palavra “dor” é 
um designador não rígido. a aplicação do conceito e da palavra a 
um estado é um fato contingente. É dependente do que causa o 
quê. o mesmo vale para o resto dos nossos conceitos e nomes 
comuns dos estados mentais. [...] se a dor é idêntica a um dado 
estado neural, a identidade é contingente.

Um robô cuja constituição corporal é de silício em vez de, como 
os humanos, carbono, pode estar em um estado mental de “dor”, 
M ‑dor, desde que tal estado cumpra o mesmo papel causal dos  
estados mentais de “dor” nos seres humanos. não importa se esse 
papel causal seja realizado, no final das contas, por um estado físico 
de silício, S ‑dor, em vez de um estado cerebral, C ‑dor, já que a  
caracterização da “dor” estaria na função desse estado e não em 
suas características físicas. mantém ‑se, assim, a agenda empírica 
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de pesquisa da teoria da identidade, ao mesmo tempo em que a tese 
da múltipla realização é respeitada.

1.1.4 eliminativismo e psicologia popular

ramsey et al. (1991, p.94) afirmam que “eliminativismo” é um 
nome chique para uma tese simples, segundo a qual “algumas ca‑
tegorias de entidades, processos ou propriedades exploradas por 
uma concepção de senso comum ou científica do mundo não exis‑
tem”. no contexto da filosofia da mente, os eliminativistas sim‑
plesmente eliminam a mente, ou, mais especificamente, a psicologia 
popular, uma teoria de senso comum que foi desenvolvida para tra‑
tar das causas do comportamento e para fornecer respostas sobre a 
natureza da mente humana (churchland, 1981, 1988/2004, 1989; 
churchland, 1986; feyerabend, 1963; rorty, 1965, 1970). mas para 
entender a tese eliminativista é preciso falar um pouco mais sobre 
as teorias centralistas. a agenda de pesquisa empírica sustentada 
tanto pela teoria da identidade quanto pelo funcionalismo causal  
de localizar, uma a uma, as relações de identidade entre estados 
mentais e estados físicos, encontra sua contraparte filosófica no re‑
ducionismo, e é mediante a apresentação do reducionismo que en‑
tenderemos o ponto de vista eliminativista.

a redução é uma relação entre duas teorias científicas, uma 
teoria secundária (TS), que é a teoria a ser reduzida, e uma teoria 
primária (TP), que é a teoria à qual a outra será reduzida (nagel, 
1961). há duas condições essenciais para que ocorra o processo de 
redução. a primeira delas é a condição de derivação, segundo a qual 
a redução implica uma derivação lógico ‑dedutiva da TS a partir da 
TP. a segunda condição, por sua vez, é denominada condição de 
conectabilidade. a ideia básica é que todos os termos, conceitos e 
leis presentes no vocabulário da TS devem possuir correlatos na 
TP. Para nagel (1979/2008), essas condições são essenciais, pois o 
processo de redução é formado por uma série de afirmações teórico‑
‑científicas, uma delas sendo a conclusão e as outras as premissas 
que a sustentam. agora, se as afirmações teórico ‑científicas da TS 



A NATUREZA ComPoRTAmENTAL DA mENTE 47

contiverem termos que não possuem correlatos na TP, o processo 
de redução se torna impossível. De acordo com nagel (1961), isso 
ocorre porque, no processo de derivação lógico ‑dedutiva, nenhum 
termo pode aparecer na conclusão a menos que também apareça 
nas premissas.

além dessas características, a redução da TS para a TP pode ser 
vista como de natureza (1) lógica, em que a TS e a TP estão ligadas 
apenas por algum vínculo formal; (2) convencional, em que a re‑
dução é vista como uma estratégia criada deliberadamente pelos 
cientistas como uma norma a ser seguida; e (3) factual ou material, 
em que a redução consiste em hipóteses empíricas. isto é, se uma 
expressão ou termo de uma TS que denota um estado de coisas do 
mundo for reduzido a uma expressão ou um termo de uma TP que 
denota um estado de coisas do mundo, então o próprio estado de 
coisas denotado pela TS será reduzido para o estado de coisas de‑
notado pela TP.

no contexto da teoria da identidade e do funcionalismo causal, 
a redução é de natureza material, já que essas teorias pretendem 
ser, acima de tudo, alternativas monistas fisicalistas ao dualismo 
cartesiano. afinal, qual seria o propósito de localizar as relações de 
identidade senão o de provar que estados mentais são nada mais 
que estados físicos? em poucas palavras, busca ‑se reduzir a mente 
cartesiana imaterial à mente cerebral material. entretanto, con‑
testar a possibilidade do projeto reducionista pode levar pelo menos 
a dois caminhos. o primeiro seria a reafirmação do dualismo carte‑
siano: não é possível reduzir os estados mentais aos estados físicos 
porque eles possuem natureza distinta. o segundo caminho, por 
sua vez, é o percorrido pelo eliminativismo: não é possível reduzir 
estados mentais aos estados físicos porque os conceitos mentais da 
psicologia popular não condizem com a realidade da cognição hu‑
mana (churchland, 1988/2004). assim, o eliminativismo pode ser 
definido como a tese segundo a qual:

a nossa concepção popular dos fenômenos psicológicos constitui 
uma teoria radicalmente falsa, uma teoria radicalmente tão defi‑
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ciente que tanto os seus princípios quanto a sua ontologia irão 
ser finalmente substituídos, em vez de suavemente reduzidos, 
por uma neurociência completa. (churchland, 1981, p.67)

as teorias centralistas, desde o princípio, herdaram a linguagem 
mentalista cartesiana. fala ‑se de estados mentais como “crenças”, 
“desejos”, “intenções”, “sensações” e “imagens mentais”, e a partir 
desse vocabulário buscam ‑se as relações de identidade entre os 
conceitos mentais e os conceitos físicos, especialmente os das neu‑
rociências. o eliminativismo sustenta que esse projeto é inviável 
porque a psicologia popular apresenta uma teoria da mente com‑
pletamente errada e por isso as condições de satisfação do reducio‑
nismo (derivação e conectabilidade) não seriam contempladas.

o ponto de partida do eliminativismo, portanto, é a sustentação 
de que os conceitos mentais constituem uma teoria denominada 
psicologia popular (churchland, 1981; churchland, 1986; stich & 
ravenscroft, 1994). esse ponto é crucial tanto porque o projeto  
reducionista implica uma redução interteórica quanto porque, a 
partir do momento em que se atribui tal status aos conceitos men‑
tais, é possível colocá ‑los à prova. isto é, não estamos mais falando 
de uma mente cartesiana irrefutável, da qual não podemos duvidar 
porque a própria dúvida seria a prova de sua existência. mas o  
que caracterizaria, então, a psicologia popular? nas palavras de 
churchland (1989, p.225):

a psicologia popular […] é um sistema de conceitos, grosseira‑
mente adequado às demandas do dia a dia, a partir do qual o mo‑
desto adepto compreende, explica, prediz e manipula um certo 
campo de fenômeno. ela é, brevemente, uma teoria popular. 
como qualquer teoria, ela pode ser avaliada por suas virtudes ou 
vícios em todas as dimensões listadas. e como qualquer teoria, 
se for insuficiente para dar conta de toda a extensão da avaliação, 
ela pode ser rejeitada em sua totalidade.
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entre as funções da psicologia popular, de acordo com stich & 
ravenscroft (1994), estaria descrever a nós mesmos e aos outros. Di‑
zemos, por exemplo, que somos “amáveis”, “indecisos” e “crentes”. 
além do propósito descritivo, a psicologia popular fornece um ar‑
cabouço conceitual a partir do qual seria possível explicar o com‑
portamento. Dizemos que uma pessoa bebeu água porque estava 
com “sede” ou que ela foi à missa porque “crê” em Deus ou que ela 
discutiu com alguém porque estava “brava”. outra função da psi‑
cologia popular seria a previsão do comportamento. continuando 
com os mesmos exemplos, levando ‑se em conta o fato de que a 
pessoa “crê” em Deus, é provável que ela vá à missa; já que a pessoa 
está com “sede” é provável que ela beba água; e por estar “brava” é 
possível que ela discuta com alguém.

Partindo da premissa de que a psicologia popular é uma teoria 
sobre a cognição e o comportamento, o próximo passo do elimina‑
tivista é negar a sua validade. churchland (1981, 1988/2004) for‑
nece ao menos três razões que dão suporte ao eliminativismo. a 
primeira está na obscuridade da psicologia popular: seus conceitos 
e suas explicações trazem mais indagações do que respostas. o pre‑
sente capítulo seria um exemplo claro desse fato: qual a natureza da 
mente? como o mental se relaciona com o físico? como conhe‑
cemos a mente? afinal, o que é a mente? a consequência imediata 
da eliminação da psicologia popular seria o desaparecimento dessas 
questões, já que com os conceitos eliminamos, também, a ontologia 
da mente.

a segunda razão, por sua vez, é fruto de uma “lição indutiva da 
história dos conceitos” (churchland, 1988/2004, p.84). na his‑
tória da filosofia e da ciência há casos de conceitos que possuíam 
um papel explicativo sobre um fenômeno, mas que acabaram por 
ser descartados em troca de outros que cumpriam melhor a função. 
acreditava ‑se, por exemplo, que quando alguma coisa queimava 
havia a liberação de uma substância volátil denominada “flogisto”. 
era o flogisto que mantinha o fogo aceso e, assim que toda a subs‑
tância era liberada, o fogo se apagava. mais tarde, porém, notou ‑se 
que o processo de combustão não implicava a perda, mas sim o con‑



50 DIEgo ZILIo

sumo de uma substância: o oxigênio. a teoria do flogisto se mos‑
trou radicalmente errada: não era possível nem mesmo reduzi ‑la à 
nova teoria, o que resultou em sua eliminação. outro exemplo, 
mais próximo da psicologia, está nas histórias de possessões demo‑
níacas. antigamente, pessoas com distúrbios psicológicos, como 
psicoses, eram acusadas de estarem possuídas pelo demônio ou de 
serem bruxas. a possessão era a causa das suas condições. no en‑
tanto, embora não se saiba exatamente quais são as causas de di‑
versas condições psicológicas, hoje em dia elas não são atribuídas às 
possessões. esse é um exemplo interessante, pois, mesmo sendo 
uma ciência incompleta, a psicologia já é capaz de eliminar teorias 
provavelmente incorretas.

finalmente, a terceira razão está no fato de que o reducionismo 
é um projeto bastante exigente. Basta analisar os problemas enfren‑
tados pelas teorias centralistas listados na subseção 1.1.3 e as con‑
dições de satisfação da redução interteórica para constatar que há 
grandes chances de que esse projeto dê errado. Porém, uma neuro‑
ciência que abandone o projeto reducionista está livre da psicologia 
popular. o que está em questão não é a capacidade para descrever, 
explicar e prever o comportamento humano e, assim, apresentar 
uma teoria da natureza da mente por meio da neurociência reducio‑
nista ou por meio da neurociência eliminativista. esse é um pro‑
blema em aberto, que depende exclusivamente do desenvolvimento 
das neurociências. a questão é que, além de ter que lidar com as 
chances de sucesso ou fracasso das neurociências, o projeto re‑
ducionista ainda teria que tratar dos problemas da redução inter‑
teórica. aos eliminativistas, por sua vez, só restaria esperar pelos 
avanços das neurociências.

1.1.5 teorias do aspecto dual

com o propósito de estabelecer o caráter definitório da mente, o 
dualismo cartesiano postulou a existência de duas substâncias dis‑
tintas, a mental e a física. no entanto, essa manobra trouxe à tona o 
problema mente ‑corpo: como é possível que a mente exista e exerça 
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influência no mundo físico? a primeira parte da questão não se co‑
loca no dualismo cartesiano, pois, desde o princípio, a teoria de 
Descartes já postulava a realidade do cogito. a existência da mente 
enquanto substância imaterial não estava em questão, sendo, inclu‑
sive, o ponto de partida do sistema cartesiano. a Descartes restou 
apenas a tarefa de provar como a relação entre a mente e o corpo era 
possível, mas a localização do ponto de contato entre esses dois 
mundos na glândula pineal estava longe de ser uma resposta ca‑
bível. o problema mente ‑corpo, portanto, se coloca fundamental‑
mente a partir da visão fisicalista de mundo (Zilio, 2010). De acordo 
com Kim (1999, p.645), o fisicalismo é a tese segundo a qual “tudo 
o que existe no mundo espaço ‑temporal é uma coisa física, e de que 
todas as propriedades das coisas físicas são ou propriedades físicas 
ou propriedades intimamente relacionadas à sua natureza física”. 
o behaviorismo filosófico, as teorias centralistas e o eliminativismo 
são exemplos de teorias fisicalistas – a despeito de suas diferenças, 
todas possuem o mesmo objetivo: mostrar que é possível esgotar 
tudo o que concebemos como “mental” a partir de uma análise fisi‑
calista do mundo, sem ser preciso admitir, assim, a existência de 
uma substância imaterial. o fisicalismo pretende, em poucas pala‑
vras, explicar a mente sem ter que ir além do mundo físico.

as teorias do aspecto dual surgem principalmente como críticas 
dirigidas às teorias fisicalistas. extraído de nagel (1986/2004), o 
termo “aspecto dual” indica que há no mental uma dualidade entre 
subjetivo e objetivo; uma dualidade que seria intransponível pelo fi‑
sicalismo. Por serem essencialmente objetivas, as pesquisas cientí‑
ficas fundamentadas pelos parâmetros fisicalistas – em especial, as 
neurociências – não dariam conta da subjetividade. contudo, ao 
mesmo tempo em que pretendem negar o fisicalismo, as teorias do 
aspecto dual não sustentam a dualidade pela postulação da exis‑
tência de uma substância imaterial. Para esclarecer esse projeto, 
comecemos com os argumentos apresentados por Jackson (1982, 
1986).

Jackson (1982, 1986) pede que imaginemos o caso de mary, 
uma neurocientista interessada em estudar os processos cerebrais 
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referentes à percepção visual. entretanto, mary vivia trancada em 
um quarto preto e branco, suas investigações sobre o funciona‑
mento do cérebro eram realizadas através de um monitor preto e 
branco e seus livros eram também todos em preto e branco. enfim, 
mary vivia em mundo preto e branco. mas mesmo assim mary se 
tornou uma neurocientista de renome na área da percepção visual. 
ao longo dos anos de estudo ela conseguiu delimitar todos os pro‑
cessos cerebrais referentes à percepção visual. observando o fun‑
cionamento do cérebro, mary sabia identificar quais os objetos que 
os sujeitos experimentais experienciavam naquele momento. con‑
seguia, inclusive, identificar as características desses objetos, prin‑
cipalmente as suas cores. assim, se um sujeito experimental via 
uma “maçã vermelha”, mary conseguia identificar que era uma 
“maçã vermelha”. eis a questão: o que acontecerá quando mary 
sair do quarto preto e branco ou quando ela tiver acesso a um mo‑
nitor ou a livros coloridos? ela aprenderá algo novo? isto é, algo 
além do que ela aprendera pelos seus estudos neurocientíficos a 
respeito da percepção visual? a resposta de Jackson (1982, p.130) é 
positiva: “é indiscutível que o seu conhecimento prévio era incom‑
pleto. mas ela possuía todas as informações físicas. Portanto, há 
mais para se ter do que isso, e o fisicalismo é falso”. em outras pa‑
lavras, mary sabia tudo o que se podia saber sobre a neurofisiologia 
da percepção visual, especialmente no que concerne à percepção de 
cores. todavia, ao sair do quarto e entrar em contato com coisas de 
outras cores, ela adquiriu novos conhecimentos. assim, há mais 
para se conhecer do que as informações neurocientíficas, o que sig‑
nifica que a estratégia fisicalista não abrange tudo o que conce‑
bemos como “mental”. há um trecho do artigo de Jackson (1982, 
p.127) que pinta com cores fortes essa tese:

Diga ‑me tudo o que existe para dizer sobre o que está aconte‑
cendo em um cérebro vivo, os tipos de estados, seus papéis fun‑
cionais, suas relações com o que está acontecendo em outros 
momentos e em outros cérebros, e assim por diante, e sendo eu 



A NATUREZA ComPoRTAmENTAL DA mENTE 53

tão inteligente quanto se deve ser para juntar tudo isso, você não 
terá me dito nada sobre o desprazer da dor, o prurido da coceira, 
a angústia do ciúme, ou sobre a experiência característica de 
provar um limão, de cheirar uma rosa, de ouvir um barulho alto 
ou de ver o céu.

a tese de Jackson ficou conhecida como argumento do conheci‑
mento, já que é o limite do conhecimento de mary a respeito das 
características da mente que estaria em questão. mary sabia tudo o 
que se podia saber sobre o cérebro, mas não tudo o que se podia 
saber sobre a mente. faltava ‑lhe o conhecimento acerca das expe‑
riências que acompanham a vida mental. mary conseguia correla‑
cionar processos cerebrais com percepções de “maçãs vermelhas”, 
mas ela nunca havia experienciado a cor “vermelha”. ao sair do 
quarto e ver uma “maçã vermelha”, mary percebeu que seu conhe‑
cimento neurofisiológico não era o bastante, pois, se o fosse, nada 
de novo ocorreria com a sua saída.

outro famoso argumento sobre o aspecto dual subjetivo‑
‑objetivo foi proposto por nagel (1974). Para o autor, o que torna o 
problema mente ‑corpo intratável é a consciência. Um organismo é 
consciente se é cabível perguntarmos como é ser tal organismo, e 
“ser”, nesse sentido, é o que caracteriza o aspecto subjetivo da expe‑
riência. em seu texto, nagel (1974) afirma que nunca saberemos 
como é ser um morcego porque nunca seremos capazes de adotar o 
ponto de vista de um morcego. os morcegos possuem um sistema 
perceptivo bastante diferente em relação ao dos seres humanos: 
eles percebem o mundo externo a partir de “sonares” capazes de 
circunscrever a geografia do ambiente. especificamente, os mor‑
cegos emitem ondas sonoras que ao se chocarem com os objetos do 
ambiente causam ecos. os ecos, por sua vez, servem como estí‑
mulos auditivos a partir dos quais os morcegos podem estabelecer 
as características geográficas do ambiente. trata ‑se de uma forma 
de perceber o mundo bastante diferente da nossa e é justamente por 
isso que nagel (1974) afirma que nunca saberemos como é ser um 
morcego, isto é, que nunca saberemos como é ter uma experiência 
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subjetiva de se locomover pelo mundo através do ponto de vista re‑
sultante do sistema de sonares dos morcegos.

Poder ‑se ‑ia indagar, porém, que uma descrição do funciona‑
mento da percepção dos morcegos acabou de ser apresentada, e que 
isso significa que sabemos como é ser um morcego? Para nagel 
(1974), não podemos formar mais do que uma concepção esquemá‑
tica sobre como é ser um morcego. nós estamos presos aos nossos 
próprios sistemas perceptivos e aos nossos próprios pontos de vista, 
e é apenas a partir dessa nossa constituição que podemos mera‑
mente imaginar como é ser um morcego. nagel (1974), por outro 
lado, está interessado em saber como é ser um morcego sob o ponto 
de vista de um morcego, e isso, conclui o autor, é impossível. em 
suas palavras:

meu ponto […] não é que nós não podemos ter conhecimento 
sobre como é ser um morcego. eu não estou lançando esse pro‑
blema epistemológico. meu ponto é, mais precisamente, que até 
mesmo para formar a concepção de como é ser um morcego (e a 
posteriori conhecer como é ser um morcego) é preciso adotar o 
ponto de vista do morcego. (nagel, 1974, p.442)

o problema do ponto de vista é mais fundamental do que o pro‑
blema do conhecimento apresentado pelo exemplo da mary (Jack‑
son, 1982). antes é preciso estar no mesmo ponto de vista para só 
assim conhecer o que é ser um morcego. sem estar no mesmo ponto 
de vista só podemos tecer concepções esquemáticas, baseadas prin‑
cipalmente em nossa capacidade de imaginar, a partir do nosso 
próprio ponto de vista, como é ser qualquer organismo consciente. 
o exemplo do morcego é um caso extremo, já que o seu sistema 
perceptivo é notadamente diferente do nosso, mas o problema do 
ponto de vista persiste até mesmo entre os seres humanos.6 talvez 

6. nagel (1974, p.440) afirma que “o problema não é limitado aos casos exóticos, 
pois ele existe até entre as pessoas”.
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possamos imaginar ou conceber como é ser outra pessoa de ma‑
neira mais clara ou acurada por conta do fato de que possuímos os 
mesmos sistemas perceptivos, mas, mesmo assim, nunca podere‑
mos saber como é adotar o ponto de vista daquela pessoa. É impor‑
tante ressaltar, nesse momento, o que nagel (1965, 1974, 
1986/2004, 1998) entende por “ponto de vista”. Ponto de vista, 
para o autor, não significa o conhecimento privilegiado que temos da 
nossa própria mente defendido pelo dualismo cartesiano. não é, 
portanto, o ponto de vista epistemológico. ao que parece, o sentido 
proposto por nagel é o de que o ponto de vista é a subjetividade 
que torna cada organismo único e incapturável por uma análise 
meramente objetiva, ou até mesmo por uma análise subjetiva a par‑
tir dos nossos pontos de vista singulares, isto é, a partir de nossas 
existências singulares.7

aos argumentos de nagel (1965, 1974, 1986/2004, 1998) e de 
Jackson (1982, 1986) foi atribuído um teor dualista, mas não do 
tipo substancial (e.g., churchland, 1988/2004; teixeira, 2000). 
Por um lado, ao passo que a negação da completude explanatória 
do fisicalismo invariavelmente coloca esses autores no patamar do 
dualismo, já que uma explicação física completa não esgotaria tudo 
o que concebemos como “mental”, o que significa que deve haver 
algo mais que o “físico”, por outro lado, esse posicionamento não 
nos leva necessariamente ao dualismo cartesiano. assim afirma 
nagel (1986/2004, p.45):

a falsidade do fisicalismo não requer substâncias não físicas. 
requer apenas que haja coisas verdadeiras sobre os seres cons‑
cientes que não possam, dada a sua subjetividade, ser reduzidas 
a termos físicos. Por que o fato de o corpo possuir propriedades 
físicas não seria compatível com o fato de possuir também pro‑
priedades mentais [...]?

7. malcolm (1988) apresenta uma análise meticulosa das concepções de “ponto 
de vista” e de “subjetividade” propostas por nagel. 
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Para nagel (1986/2004, p.26), o mental, assim como o físico, 
deveria ser visto como um “atributo geral do mundo”. Dessa  
forma, as ideias de nagel (1965, 1974, 1986/2004, 1998) e de Jack‑
son (1982, 1986) originaram o posicionamento denominado dua‑
lismo de propriedade, segundo o qual há apenas um mundo, mas  
um mundo que contém tanto propriedades físicas quanto proprie‑
dades mentais.

1.2 o que é a mente?

ainda falta uma delimitação clara sobre o que os autores citados 
na seção anterior entendem por “mente” e sobre quais seriam as 
suas características que devem ser levadas em conta nas discussões 
da filosofia da mente. em síntese, é preciso fazer um mapeamento 
do conceito de mente. Quando trata da mente, Descartes refere ‑se 
especificamente ao pensamento, de cuja existência não se pode du‑
vidar, já que a dúvida é, também, um pensamento. Uma definição 
mais precisa do termo é encontrada na seguinte passagem do autor 
(1642/1984, p.113): “eu uso esse termo para incluir tudo o que 
está dentro de nós de tal modo que estamos imediatamente cons‑
cientes. assim, todas as operações da vontade, do intelecto, da 
imaginação e dos sentidos são pensamentos”. Portanto, o termo 
“pensamento”, tal como utilizado por Descartes, abrange a mente 
como um todo. Por outro lado, principalmente no âmbito da 
ciên cia cognitiva e da psicologia cognitiva, o pensamento é normal‑
mente caracterizado como uma atividade cognitiva responsável 
pela manipulação de informações adquiridas do ambiente com a 
finalidade de executar comportamentos manifestos. o pensa‑
mento, assim definido, estaria relacionado com os processos de ra‑
ciocínio e de resolução de problemas (sternberg, 1996/2000; Zilio, 
2009). enquanto a definição cartesiana abarca a mente em seu sen‑
tido mais geral, a definição cognitiva salienta apenas esse aspecto 
processual, mas ambas são importantes para entender o alcance do 
conceito de mente.
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Já os behavioristas filosóficos, além do pensamento, tratam de 
conceitos mentais como crenças, desejos, intenções e conhecimento. a 
teoria da identidade, entretanto, defende que as explicações beha‑
vioristas filosóficas não abrangeriam processos como sensações, 
percepções e imagens mentais. tanto o funcionalismo da máquina 
quanto o funcionalismo causal, por sua vez, trata dos mesmos pro‑
cessos enumerados pela teoria da identidade, mas abandonam a 
ideia de que seja possível identificar os estados mentais com es‑
tados físicos específicos. o eliminativismo também trata dos 
mesmos processos, mas, baseando ‑se no argumento de que são 
apenas ilusões linguísticas da psicologia popular, elimina ‑os en‑
quanto estados mentais. as teorias do aspecto dual tratam da cons‑
ciência, mas ressaltam a sua propriedade qualitativa, isto é, a 
experiência de estar em um estado consciente ou de ter um ponto de 
vista particular e afirmam que é justamente essa característica que 
assegura a subjetividade da mente.

Por meio dessa breve varredura terminológica é possível apre‑
sentar a mente a partir de cinco dimensões conceituais: (1) pensa‑
mento; (2) intencionalidade e conteúdos mentais; (3) percepção, 
imagem mental e sensação; (4) consciência; e (5) experiência. a di‑
mensão conceitual (1) diz respeito ao pensamento tal como definido 
pela ciência cognitiva e pela psicologia cognitiva, ou seja, envolve a 
definição mais estrita do termo. isso se justifica porque, por ser bas‑
tante geral, a definição de Descartes abrange praticamente todas as 
dimensões conceituais de classificação da mente. Já a dimensão 
conceitual (2) trata da intencionalidade, que, na definição de searle 
(1983/2002, p.1), é a “propriedade de muitos estados e eventos 
mentais pela qual estes são dirigidos para, ou acerca de, objetos e 
estados de coisas no mundo”, incluindo, portanto, estados mentais 
como crenças, desejos e intenções. essa definição de intencionali‑
dade leva a outra questão: a dos conteúdos mentais. a intenciona‑
lidade é caracterizada pela ideia de que os estados mentais são 
sempre “sobre algo” ou “direcionados para algo” e esse “algo” são os 
conteúdos dos estados intencionais. são os conteúdos que diferen‑
ciam um estado mental M1 de um estado M2. Pensar sobre um 
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problema de aritmética é diferente de pensar sobre o significado 
dos poemas de fernando Pessoa. crer que o mundo vai acabar  
daqui a vinte anos é diferente de crer que o sol nascerá amanhã.  
a pergunta central a respeito dos conteúdos mentais é: o que os 
determina? os conteúdos seriam determinados pela própria mente 
ou pelos estados de coisas do mundo (Kim, 1996)? a questão da 
determinação dos conteúdos mentais é também, em geral, carac‑
terizada como o problema do significado. entender o que significa 
estar em um estado mental seria a chave para a resposta ao pro‑
blema dos conteúdos mentais (Kim, 1996).

a dimensão conceitual (3), por sua vez, abrange os processos de 
percepção, imagem mental e sensação. as imagens mentais seriam 
experiências perceptivas que ocorrem na ausência dos estímulos 
perceptivos. Por exemplo, podemos ver uma “bola vermelha” que 
está no ambiente externo através do nosso sistema perceptivo vi‑
sual, mas também podemos “ver” a “bola vermelha” mesmo com 
os olhos fechados, através de imagens que só seriam acessíveis ao 
“olho da mente”. Por outro lado, as sensações seriam experiências 
perceptivas que envolvem basicamente estados internos do sujeito, 
tais como as sensações de “dor” e de “prazer”. a diferença entre 
sensações e percepções estaria no fato de que as segundas envolve‑
riam estimulações externas que, em princípio, são acessíveis a mais 
de um sujeito, enquanto as primeiras envolveriam estimulações 
acessíveis apenas ao sujeito que as possui. a dimensão conceitual 
(4), por seu turno, abarca a consciência como conhecimento de si,  
de acordo com a qual um sujeito é consciente no sentido de estar 
ciente dos (ou de conhecer os) seus próprios estados mentais, cor‑
porais e comportamentais (chalmers, 1995, 1996). finalmente, a 
dimensão conceitual (5) trata da experiência, isto é, do caráter subje‑
tivo da consciência segundo a qual um sujeito é consciente apenas 
se for concebível perguntar como é ser esse sujeito no sentido de ao 
menos imaginar como seria adquirir o seu ponto de vista particular.

essa divisão é meramente metodológica, servindo apenas ao 
propósito de facilitar a busca de uma definição da mente funda‑
mentada no behaviorismo radical. É evidente que não há uma linha 
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demarcatória clara entre as dimensões conceituais de classificação 
da mente. talvez seja mais correto – e seguro – sustentar que as di‑
mensões se entrelaçam e que são interdependentes. todavia, essa 
classificação encontra suporte, por exemplo, na divisão feita por 
chalmers (1996, p.11 ‑2) entre dois conceitos de mente:

o primeiro é o conceito fenomênico de mente. esse é o conceito 
da mente como experiência consciente, e do estado mental como 
um estado mental experienciado conscientemente. [...] o se‑
gundo é o conceito psicológico de mente. esse é o conceito da 
mente enquanto base explanatória ou causal do comportamento. 
nesse sentido, um estado é mental se tiver algum papel causal na 
produção do comportamento, ou, ao menos, se tiver um papel 
apropriado na explicação do comportamento. [...] em geral, 
uma característica fenomênica da mente é caracterizada con‑
forme o que significa para um sujeito tê ‑la, enquanto uma carac‑
terística psicológica é caracterizada conforme o papel associado 
[a ela] na causalidade ou explicação do comportamento.

a mente psicológica seria aquela relacionada à explicação do 
comportamento e basicamente todas as dimensões conceituais da 
mente contêm características que supostamente contribuem para 
as causas do comportamento. Por outro lado, a mente fenomênica 
trata essencialmente do aspecto dual entre subjetivo e objetivo, se‑
gundo o qual a experiência de estar em um estado mental, ou me‑
lhor, de ter um ponto de vista particular, é uma propriedade mental 
intransponível pela objetividade da ciência.

1.3 behaviorismo radical: uma teoria  
do comportamento “sem mente”?

analisar o problema ontológico e o problema conceitual da 
mente pela óptica do behaviorismo radical pode parecer, à primeira 
vista, uma tarefa impossível. afinal, tal como comumente se supõe, 
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o behaviorismo radical seria uma psicologia “sem mente”, e, se não 
há mente, não há problemas.8 entretanto, antes de qualquer con‑
clusão precipitada sobre esse tema, é preciso entender o que é o 
behaviorismo radical.

skinner (1974, p.3) afirma que o “behaviorismo não é a ciência 
do comportamento humano; é a filosofia dessa ciência”. mas o que 
caracteriza essa filosofia da ciência? em outro texto, skinner (1963a, 
p.951) desenvolve a questão:

o behaviorismo […] não é o estudo científico do comporta‑
mento, mas a filosofia da ciência preocupada com o objeto de 
estudo e com os métodos da psicologia. se a psicologia é a ciência 
da vida mental – da mente, da experiência consciente – então ela 
precisa desenvolver e defender uma metodologia especial, o que 
ainda não foi feito com sucesso. se ela é, por outro lado, a ciência 
do comportamento dos organismos, humanos ou não humanos, 
então ela é parte da biologia, uma ciência natural para a qual mé‑
todos testados e altamente bem‑sucedidos estão disponíveis.

o behaviorismo radical é uma filosofia da ciência cujo foco de 
análise é o objeto de estudo e os métodos da psicologia e, para 
skinner, o objeto de análise da psicologia é o comportamento e  
os métodos adequados para o seu estudo são os apresentados pelo 
behaviorismo radical. assim, a psicologia seria a ciência do com‑
portamento – uma ciência que pode ser enquadrada no âmbito das  
ciências naturais.

entretanto, nessa passagem, skinner parece apresentar a “ciên‑
cia da mente” e a “ciência do comportamento” como duas possibi‑
lidades de definição da psicologia, o que poderia induzir, por sua 

8. carrara (2005) faz uma análise extensa e minuciosa sobre as críticas dirigidas 
ao behaviorismo radical, estando entre elas, inclusive, a da suposta rejeição de 
skinner à mente. Jensen & Burgess (1997), por sua vez, analisam como a obra 
de skinner é descrita e interpretada por textos de introdução à psicologia. em 
ambos os casos, os autores confirmam que o behaviorismo radical normal‑
mente é visto pelos seus críticos como uma psicologia “sem mente”.
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vez, algum tipo de dualismo entre mente e comportamento de 
acordo com o qual, se optarmos por estudar o comportamento,  
devemos deixar a mente de lado e vice ‑versa. essa não é, contudo, a 
posição behaviorista radical. Para skinner (1974, p.211), a ciência 
do comportamento deve apresentar “uma explicação alternativa da 
vida mental”. essa tarefa, inclusive, constitui “o âmago do beha‑
viorismo radical” (skinner, 1974, p.212). ou seja, sendo a ciência do 
comportamento, a psicologia não poderá deixar espaço para uma 
ciência da mente autônoma. o behaviorismo radical, portanto, não 
sustenta uma psicologia “sem mente”, mas uma psicologia que apre‑
senta um tratamento próprio dos fenômenos normalmente ca rac‑
terizados como “mentais”. especificamente, para skinner (1987b, 
p.784), “a mente é o que o corpo faz. É o que a pessoa faz. em  
outras palavras, ela é comportamento”.

sendo assim, talvez seja possível buscar na obra de skinner os 
fundamentos para a construção da teoria behaviorista radical da 
mente. Para tanto, será preciso apresentar pormenorizadamente as 
características do behaviorismo radical. essa apresentação deverá 
conter:

•	 Uma definição do objeto de estudo da psicologia, isto é, do 
comportamento – se a mente é comportamento, precisamos 
saber, então, o que é comportamento. 

•	 a apresentação do behaviorismo radical enquanto filosofia 
da ciência do comportamento. 

•	 as principais características do behaviorismo radical en‑
quanto sistema de explicação/interpretação do comporta‑
mento. 

•	 o detalhamento da teoria dos eventos privados e da teoria 
do conhecimento propostas por skinner, visto que elas são 
imprescindíveis para lidar com alguns temas da filosofia da 
mente (e.g., subjetividade, conhecimento privilegiado, cons‑
ciência e experiência).
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cumprir essas exigências é o principal objetivo do capítulo 2. 
espera ‑se, acima de tudo, que a análise do behaviorismo radical 
enquanto filosofia da ciência, somada à avaliação da teoria do com‑
portamento desenvolvida a partir de seus parâmetros, proporcione 
uma base sólida para a discussão dos problemas da mente deba‑
tidos no âmbito filosófico. 


