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Zumbis, cobras, sombras, morcegos: 
anotações introdutórias sobre a filosofia da mente 
e a consciência-de-si 

Já no título este texto procura mimetizar a retórica da Terceira Cultura 
ao mesmo tempo que critica suas intenções. Para aqueles não familiari
zados com o empreendimento, trata-se de um projeto capitaneado pelo 
agente literário norte-americano, eventualmente escritor e compilador 
de coletâneas de divulgação científica, John Brockman (1995) . Ele se 
propõe a difundir concepções e trabalhos de pesquisadores e pensadores 
a partir de uma proposta que visa a superar as 'duas culturas', a dos 
intelectuais literários e a dos cientistas, tal como sugerido pelo historia
dor da ciência CP. Snow (citado por Brockman) no livro As duas cultu
ras e a revolução científica, de 1959 . 

Na segunda edição de 1964 , Snow aponta para a possibilidade de 
estas 'culturas' dialogarem sem mediações, a fim de superarem a suposta 
brecha presente no contexto anglo-saxônico. Diagnóstico atual de 
Brockman: permanece a falta de diálogo, pois aparentemente o primeiro 
grupo não valoriza suficientemente o segundo, que, por sua vez, não 
tem suas idéias devidamente divulgadas pelo primeiro. Tratamento: ci
entistas e pensadores devem assumir o lugar de intelectuais da terceira 
cultura para comunicarem-se diretamente com o 'público' (tornando-o, 
ao mesmo tempo, 'seu' público) através de produções elaboradas por 
eles próprios. 

Curiosamente, para a consecução de tais objetivos, faz-se o louvor 
de uma ideologia tecnocientífica ('tecnocultura') cujo maior ímpeto não 
é o de "buscar a verdade, mas [sim o de] buscar a novidade [...]. Criar 
novidades como vias para a verdade e experiência" (Kelly 1998 :992 ) . 
Assim, é preciso assumir uma posição pragmática, na qual é reduzida a 
importância da teoria para se fazer ciência na atualidade, pois a "terceira 
cultura cria novas ferramentas mais rapidamente do que novas teorias, 
porque ferramentas levam a novas descobertas mais depressa do que 
fazem as teorias" (idem). 

Por outro lado, uma das metas primordiais da proposta é a de "tor
nar visíveis os significados mais profundos de nossas vidas, redefinindo 



quem e o que somos" (Brockman 1995 :17 ) . É infundado vislumbrar 
nesta afirmação a presença de vestígios de elementos de 'auto-ajuda' 
existencial veiculáveis por próceres das tecnociências em função dos efei
tos vertiginosos da proliferação de inovações tecnológicas? Percebemos 
ao nosso redor como tais circunstâncias geraram novas e múltiplas con
figurações socioculturais e alteraram matrizes simbólicas constitutivas 
da identidade. Aparentemente, a dita terceira cultura tenciona proporcio
nar algo mais, entremeado em sua proposição de 'instrução científica', 
ou seja, pretende atuar como uma possível fonte de narrativas com o 
intuito de proporcionar significados para as grandes questões da exis
tência humana (quem somos, de onde viemos, para onde vamos...), usu
almente tratadas pelas tradições místicas e religiosas e pela filosofia. 

Podem as narrativas da tecnociência ocupar no Ocidente o papel 
outrora atribuído aos discursos mitológicos estruturantes das sociedades 
humanas? Em meio à retórica da divulgação pública da ciência, são dis
cutidos os dilemas, as limitações e as perplexidades do fazer científico 
na atualidade? Os intelectuais da terceira cultura serão bem sucedidos 
em seus intentos? Perguntas com diminutas margens de serem respondi
das satisfatoriamente em razão não só do caráter recente desta empresa, 
como também de sua polêmica (e assustadora para alguns) ideologia, 
que todavia admitamos, traz temas e questões vigorosas para as discus
sões sobre a subjetividade nos vertiginosos tempos atuais, pleno de novi
dades tecnológicas. 

Em outras palavras, o plano brockmaniano é um emprendimento 
merecedor de nossa atenção não somente em sua faceta de 'educação 
científica' de leigos, mas sobretudo por ressaltar as implicações atuais 
dos discursos da ciência na instituição de sentidos identitários 
organizadores das sociedades modernas, aquilo que Castoriadis (1999) 
chama de 'significações imaginárias sociais'. 

Esta impressão reverbera tanto no amplo material de variados auto
res (mormente anglo-saxônicos) encontrado no site de Brockman 
(www.edge.org), como na grande quantidade de livros de divulgação 
científica que é consumida, em graus variados, por pesquisadores, inte
lectuais e leitores interessados do primeiro e do terceiro mundo. Um dos 
precursores mais destacados desta tendência foi o astrônomo Carl Sagan, 
cujos livros (e a série televisiva 'Cosmos') tiveram grande repercussão 
junto ao público leigo. 

Por outro lado, merece destaque o fato de a proposta de Brockman 
admitir e apresentar posições polêmicas. Vemos, por exemplo, em seu 
site, lado a lado, a produção de cientistas com posições bastante dife
rentes como Brian Goodwin e Steven Rose, de um lado, e Richard 
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Dawkins e Steven Pinker, de outro. Ε no livro-manifesto de Brockman 
"A terceira cultura" (1995) coabitam textos de Francisco Varela e de 
Daniel Dennett... 

Pois bem, uma das questões fundamentais que os pensadores da ter
ceira cultura procuram responder é 'quem somos', modalizada pela per
gunta 'como funciona a mente?', que deverá ser resolvida mediante a 
construção de uma 'mente funcionante' (Kelly 1998) . Para construir uma 
mente, é preciso reconhecê-la e, para tanto, antes é preciso conhecê-la. 
Cabe, então, debatermos se é possível conhecer a mente humana e suas 
manifestações. 

Antes de esboçar qualquer encaminhamento a esta indagação, tor
na-se imprescindível informar a dupla pretensão do presente capítulo. 
A princípio, ele se propõe a apresentar, de modo pretensamente sintético 
e acessível, tópicos potencialmente abstrusos como os enfoques desen
volvidos pela chamada filosofia da mente. Em seguida, abordar sumaria
mente o que se entende por 'conhecer' e Ό que' se pretende conhecer. 
Isto, em si, traz gigantescas dificuldades (tanto de caráter ontológico 
como epistemológico) por implicar o objeto de estudo com o investiga
dor (e seus instrumentos) ao estudá-lo. 

Para ir adiante, dirigiremos tal discussão para a tensão relativa a 
duas supostas modalidades de o que se procura conhecer, ou seja, o 
'desconhecível' - incognoscível - ou o 'desconhecido' - cognoscível? 
Sabemos que a filosofia se configura como o campo que aborda a pri
meira dimensão (no caso da epistemologia, a própria tensão) e as ciências 
empírico-lógicas, a segunda. No entanto, presenciamos, desde a metade 
do século X X , a um progressivo, e agora vigoroso, avanço do segundo 
campo sobre o primeiro. Há autores (da terceira cultura, claro) que in
clusive explicitam a meta de deslocar a própria distinção entre o desco
nhecido cognoscível e incognoscível da filosofia/epistemologia para o 
território tecnocientífko (Traub 1997) . 

Pois bem, a mente humana (em especial, a propriedade de 
autoconsciência) se apresenta como um emblema desta tensão territorial. 
Há os que consideram a consiciência-de-si tratável exclusivamente em 
termos metafísicos e correlatos. No outro extremo, há os que encaram a 
mente como um objeto abordável pelas ciências empírico-lógicas, no 
caso, as chamadas neurociências, um ramo das ciências cognitivas, que 
inclui outras vertentes como a lingüística, a psicologia cognitiva e a inte
ligência artificial. Neste caso, aqueles que consideram como válida so
mente a abordagem cientifica da 'mente' em geral tendem a considerar a 
consciência como algo de pequena importância (Searle 1997) . 



Importa salientar que neste, digamos assim, campo 'minado', tam
bém procuram ter seu lugar os saberes (meta)psicológicos de caráter 
psicanalítico, nos quais o inconsciente se tornou um dos principais eixos 
na abordagem do psiquismo no século X X . No âmbito da psicanálise, 
nossos pensamentos e ações conscientes são em grande parte determinados 
pela influência de aspectos inconscientes (melhor dito: do Inconsciente). 
Sob tal ótica, uma abordagem dirigida à consciência tende a ser desvalo
rizada em função de esta ser vista como algo secundário (ou, quem sabe, 
mal explorado por Freud, de quem chega-se a conjeturar a autoria de 
manuscritos perdidos sobre o assunto). 

No entanto, a partir da produção das ciências cognitivas e também 
de sua ampla difusão junto ao público não-especializado, cada vez mais 
são enfatizadas e discutidas noções como intencionalidade1, memória, 
capacidade de reconhecimento, emoções, subjetividade, qualia e consciên
cia, todas elas aspectos do mesmo processo: a mente. 

Apesar do imbricamento entre estas noções, a questão da consciên
cia se impõe com mais intensidade, provavelmente em função da dimen
são chamada 'ipseidade', a consciência-de-si. O principal argumento para 
a ênfase nesta questão parece estar vinculado ao 'fato' de este aspecto 
específico se configurar como um dos temas que geram mais perplexida
de nos estudos sobre o mental (e, também, confessemos, na economia 
psíquica de cada um de nós). O que faz a consciência ser enigmática é 
sua subjetividade, sua singularidade. Debate-se inclusive se é cabível 
considerá-la como um problema epistêmico, ou seja, como algo passível 
de ser abordado pelos saberes, protocolos e instrumentos do âmbito ci
entífico verificacionista (Searle 1998) . 

Ε importante destacar, todavia, que, ao lado da questão epistêmica 
"como conhecer a mente", devemos levar em conta a dimensão ontológica 
"o que vem a ser 'isto'?", e nestas condições, a ontologia de 'primeira 
pessoa', como propõe Searle (1997). Quando enquadramos a mente como 
objeto de estudo, não se trata tão-somente das mentes de outras pessoas 
(terceiras), isto é, de ele/ela, mas sim de 'eus' que são eles/elas. Além 
disto, diante das imprecisões e do desconhecimento próprio a esta or
dem de fenômenos, as categorias com que o campo neurocientífico ope
ra podem apresentar acentuadas inadequações em suas definições, mui
tas vezes conducentes a conclusões equivocadas (ver Searle 1997) . 

1 No sentido filosófico, 'intencionalidade' diz respeito a aspectos de 'relacionalidade', 
ou seja, à competência, que de alguma forma, está referida na relação à alguma coisa; 
atitude mental a propósito de qualquer coisa. Ver Dennett ( 1 9 9 7 ) . 



Segundo Horgan (1996) , a consciência adquiriu um estatuto de pro
blema tratável através de investigações empíricas após cientistas de re
nome, como Francis Crick e Gerald Edelman, produzirem especulações 
teóricas acerca da organização e do funcionamento neurobiológicos da 
mente. A partir da premissa de que estados cerebrais causam estados 
mentais, um dos pontos cruciais dos trabalhos sobre a consciência reite
rado por Searle (1998) incide sobre o 'problema dos qualia'. Como lidar 
com as propriedades subjetivas, pessoais e singulares que acompanham 
a experiência consciente? Qualia é o plural de quale, uma palavra latina 
que se refere à qualidade abstraída como uma essência universal, inde
pendentemente de algo, por exemplo, dor, brancura ou dureza. Aliás, o 
filósofo norte-americano considera o termo enganoso por ele deixar im
plícita a idéia de o quale de um estado consciente ser dissociável da expe
riência consciente totalizada e ser abordado à parte. Em outras palavras, 
ignorar a dimensão subjetiva da consciência inviabilizaria qualquer pos
sibilidade de concebê-la. 

Outro tópico crucial é se podemos considerar a consciência sob a 
hipótese de ela se constituir tão-somente como um epifenômeno. O que 
seria isto? Aliás, esta é uma formulação curiosa. A forma dicionarizada 
indica tratar-se de "fenômeno cuja presença ou ausência não altera o 
fenômeno que se toma principalmente em consideração" (Ferreira 1986) . 

Temos, então, de averiguar, um pouco melhor, a idéia de 'fenôme
no' . Fenômeno provém do grego: phainomenon, que se origina de 
phainestai (aparecer); este se liga a phainein (que irá originar 'fantasia') 
e a phaos (brilhar), phos (luz) - latim: phosphorus, a estrela da manhã; 
gr. phosphoros, portador da luz (Webster's 1994) . Seguindo Ferreira, 
pode ser, entre outras acepções: "qualquer modificação operada nos 
corpos pela ação de agentes físico/químicos; [...] tudo que é percebido 
pelos sentidos ou pela consciência; [...] tudo o que se observa de extraor
dinário no ar ou no céu; [...] filos.: objeto de experimentação; fato; [...] 
filos.: que se manifesta à consciência; [...] tudo que é objeto de experiên
cia possível, i.e, que se pode manifestar no tempo e no espaço segundo 
as leis do entendimento - númeno" (Ferreira, 1986 , grifos nossos). Por 
sua vez, 'númeno' seria "objeto inteligível por meio da razão". Em gre
go, nous tem o sentido de espírito como 'princípio intelectivo' ou razão 
que permite a intelecção de objetos (Ferreira 1986) . 

Em psicologia, o uso mais comum designa uma propriedade não 
funcional ou um produto derivado. Por exemplo: colocar a língua para 
fora da boca quando se escreve, balançar os pés quando se digita. 
Os epifenômenos seriam meros subprodutos, mas que podem ser perce¬ 



bidos (registráveis em vídeo, gravador). 'Epifenômeno' consistiria então 
em uma manifestação secundária ligada a uma manifestação primordial. 
Portanto, não é absurdo considerar epifenômenico o fato de o conheci
do ex-jogador de basquetebol Michael Jordan, em certos momentos de 
impressionante desempenho no jogo, colocar a sua língua para fora da 
boca (será que caso assim não o fizesse, ele teria a mesma eficácia? Se 
porventura não, já não mais teríamos aí um epifenômeno). 

Em filosofia, o uso tradicional aponta para a inevitável constatação 
de que se algo é epifenômeno, implica ser um efeito, mas que, por si só, 
não produz efeitos no mundo. O significado filosófico é mais forte e 
conforme Dennett (1995) , produz um conceito inútil. Para autores como 
ele, a idéia de consciência é problemática, tanto que sua correspondente 
'definição' (?) computacional, como veremos adiante, é bastante polê
mica e fonte de muitas controvérsias. Aliás, os domínios das ciências 
cognitivas, em geral, e o chamado terreno da filosofia da mente, em 
particular, aparecem como um impressionante campo de produção, com 
intensas (nem sempre fecundas) batalhas argumentativas entre seus re
presentantes. Nestas circunstâncias, há esclarecimentos de posições di
ante de eventuais mal-entendidos e previsíveis alegações de leituras equi
vocadas. Isto, claro, entremeado de algumas críticas mordazes e insinu
ações de caráter mais pessoal. Apesar do irresistível deleite provocado 
ao acompanharmos as diatribes destes pensadores - algo que vivifica um 
tipo de texto marcado pela dimensão elaboradamente intelectualizada -
os atritos resultantes destas lutas de prestígio produzem mais 'calor' do 
que 'luz' (como diria um conhecido jornalista econômico...). Exemplos 
podem ser percebidos no ensaio-resenha com textos publicados origi
nalmente no New York Review of Books elaborado pelo filósofo John R. 
Searle ( 1 9 9 8 ) acerca de vários trabalhos de outros filósofos e 
neurocientistas sobre a consciência, estando incluídas aí réplicas de Daniel 
Dennett e David Chalmers, dois dos autores resenhados, e tréplicas de 
Searle. 

Na verdade, tais polêmicas servem como indicador da considerável 
ignorância que envolve o campo. Por não haver nem palavras finais nem 
vocabulário satisfatório (por exemplo: a antinomia 'mental' x 'material', 
onde 'material' = 'físico', logo 'mental' = 'não-físico'), as discussões são 
inconclusivas. Ε pior, podem levar a concepções equivocadas, senão 
absurdas, em comparação com as experiências cotidianas que temos a 
respeito de nossa subjetividade. Por estas razões, não são descritas neste 
texto postulações acerca da consciência como objeto 'desconhecível' ou 
'desconhecido' a partir dos conhecidos e ambíguos enfoques dualistas e 
monistas. Assim, optou-se por descrever de modo condensado (com pro¬ 



váveis limitações de inteligibilidade) pontos de vista de determinados 
autores, procurando mostrar tanto sua criatividade, como as nítidas dis¬ 
crepâncias entre as respectivas posições. Em suma, o que está em ques
tão é a idéia (ou crença) quanto à capacidade de projetos neurocientíficos 
virem algum dia a desvendar o problema da mente humana e de sua 
peculiar capacidade de consciência-de-si.2 

Antes de nos determos em nossa proposta central de trabalho, é im
portante situar o campo da chamada filosofia da mente em relação ao 
das ciências cognitivas. Para tanto, torna-se necessário proceder a um 
breve histórico com base sobretudo em dois autores: Varela ( 1 9 8 9 , 1 9 9 1 ) 
e Dupuy (1995) . 

Ciências cognitivas: um brevíssimo histórico 
Em duas obras distintas3, Francisco Varela (1989 , 1991) relata a (mes
ma) história das ciências cognitivas a partir do movimento cibernético. 
Segundo ele, a primeira etapa - fase cibernética de primeira ordem - vai 
de 1943 a 1956 . Em 1943 , são publicados dois textos considerados se
minais: 1) na revista Philosophy of Science (número 1, do volume 10) , 
"Behavior, purpose & teleology", de Arturo Rosenblueth (fisiologista 
que trabalhava com Walter Cannon), Norbert "wiener (matemático apli
cado) e Julian Bigelow (engenheiro). Seus objetos de estudo (comporta
mentos) são tratados como dispositivos que transformam mensagens de 
entrada em mensagens de saída, incluindo a retro-alimentação (feedback) 
para não se reduzir a um mero behaviorismo; 2) "A Logical calculus of 
ideas immanent in nervous ac t iv i ty" , de Warren M c C u l l o c h 
(neuropsiquiatra) e Walter Pitts (matemático). A busca dos mecanismos 
materiais e lógicos que constituem a mente, ou seja, a fundação de uma 
neurofisiologia mental a partir da idéia de uma "máquina como um ser 
lógico-matemático encarnado na matéria do organismo; é [...] uma 'má
quina natural' ou uma 'máquina lógica', sendo aqui, natureza e lógica 
perfeitamente equivalentes uma à outra" (Dupuy 1 9 9 5 : 5 4 ) . 

2 Searle ( 1 9 9 7 ) aborda detalhadamente questões sobre a postura materialista e seus 
problemas. Como sabemos, o campo costuma ser 'classificado' conforme proposi
ções dualistas - de substância e de propriedade - e monistas - idealistas e materialis
tas - sendo estas últimas passíveis de adotar posições behavioristas, fisicalistas e 
funcionalistas. Ver a este respeito, Searle ( 1 9 9 7 , 1 9 9 8 ) . 

3 Na realidade, nem tanto, pois a obra de 1 9 9 1 The embodied mind: cognitive science 
and human experience consiste em uma reescritura in totum do livro Connaitre: les 
sciences cognitives, de 1 9 8 9 , revista e ampliada, presumivelmente em função das con
tribuições de seus co-autores Evan Thompson e Eleanor Rosch. 



No período de 1946-1953, dez conferências com o objetivo de edificar 
uma ciência geral do funcionamento da mente são patrocinadas pela 
fundação filantrópica Josiah Macy Jr. , reunindo matemáticos, lógicos, 
engenheiros, neurofisiologistas, psicólogos, antropólogos, economistas. 
Só existem as atas a partir do sexto encontro: O nome dos conjunto de 
eventos é esclarecedor: "Circular causal and feedback mechanisms on 
biological and social systems". 

Em 1949 , na sexta conferência, com a participação do físico austríaco 
Heinz von Foerster como secretário do ciclo, é incluído o nome 
"Cybernetics" como título principal, cunhado por Wiener em 1947, vindo 
a ser o título de sua conhecida obra Cybernetics: control and 
communication in the animal and the machine, publicada em 1 9 4 8 . 
A etimologia provém do grego kubernetes, timoneiro. Sentimos muito 
bem até hoje os efeitos dessa nova 'marca'... São claros os intuitos da 
proposta cibernética: "conhecer é produzir um modelo do fenômeno e 
efetuar sobre ele manipulações ordenadas [...]" (Dupuy 1995 :27) onde 
deve ser ressaltado o caráter lógico (conjuntista-identitário) destas ma
nipulações e de suas regras. 

Também devem ser considerados fundantes os trabalhos de Alan 
Turing e sua primeira e conhecida formalização matemática da noção 
abstrata de máquina para decidir se o cálculo de predicados é possível. 
Em suma, um modelo abstrato primordial de computador, um instru
mento de cálculo que opera mediante símbolos. Acrescente-se ainda a 
obra clássica de Claude Shannon e Warren Weaver: Mathematical theory 
of communication (1949) . 

Em suma, segundo Varela, os resultados do movimento cibernético 
podem ser sintetizados da seguinte forma: preferência pelo uso da lógica 
matemática para entender o funcionamento do sistema nervoso e do 
raciocínio humano; invenção dos computadores; criação da disciplina 
generalizadora chamada Teoria dos Sistemas, que procura formular os 
princípios gerais que regeriam os sistemas complexos; surgimento da 
teoria da informação, a teoria estatística sobre a transmissão de sinais e 
os canais de comunicação; primeiros protótipos de robôs parcialmente 
autômatos. 

Ε importante salientar que antes de 1946 não havia qualquer destas 
idéias/instrumentos, tão evidentes na produção de transformações no 
cotidiano atual. Em 1956 , o movimento perde a unidade: alguns inte
grantes principais envelhecem, outros morrem pouco tempo depois. Re
manescentes produzem a idéia segundo a qual a mente é um mecanismo. 

A segunda etapa é chamada 'cognitivista' e vai de 1956 até o final 
dos anos 1970 . Em 1956 , ocorreram encontros nas universidades de 



Cambridge e Dartmouth de onde se difundiram os trabalhos de Herbert 
Simon, Noam Chomsky e Marvin Minsky. Para Varela, tais autores são 
os responsáveis pela estruturaração das bases da moderna ciência 
cognitiva. Seguindo o biólogo chileno, o pressuposto principal é que a 
inteligência (inclusive a humana), em suas características essenciais, se 
parece com um computador. Assim, a cognição pode ser definida como 
a computação 4 de representações simbólicas, consistindo em atuar sobre 
a base de representações que adquirem concretude sob a forma de um 
código simbólico no cérebro. Por sua vez, o pensamento consiste em 
computação material/física de símbolos. 

Enfim, conhecer é o que faria o cientista ao abordar seus objetos 
seguindo os aforismas da cibernética de primeira ordem: 'pensar é cal
cular' e 'conhecer é ser capaz de simular o fenômeno'. As metas princi
pais deste ponto de vista são: descobrir as substâncias/moléculas/estados 
cerebrais que correspondem a estados mentais (humor, desejos, crenças) 
e produzir a inteligência artificial. Portanto, um vivente, agente intencio
nal, atua mediante a 'representação' de elementos relevantes das situa
ções em que se acha. 

Ε evidente que as baratas fogem da luz e do movimento, porém o 
porquê de isto acontecer pode variar conforme o olhar biológico se dirija 
para a proposta do que seja 'conhecimento'. Como veremos, isto apare
ce na cibernética de segunda ordem, que postula que 'conhecer é viver, 
que é conhecer'... 

Esta via enuncia como críticas principais: a computação simbólica 
opera adequadamente, com as representações? Há pertinência na noção 
de representação? Como compatibilizar representações sociais com psi
cológicas? Todas elas questões com sérias implicações teór ico-
metodológicas. 

Ε possível entender as representações em termos neurais como fa
zem Varela, Rosch e Thompson (1991) . Para eles, há dois sentidos bási
cos de se pensar nas representações cognitivas. Um sentido 'fraco' e pouco 
controvertido: como interpretação do mundo, no sentido de que um 
mapa 'representa' aspectos de uma área geográfica. A frase 'as nuvens 
cobriram o sol' representa bem o fato de o sol não estar visível devido à 
nebulosidade. Não há maiores repercussões epistemológicas ou 
ontológicas nestes casos; e um sentido 'forte', com compromissos 
epistemológicos/ontológicos, que surge quando generalizamos a partir 

4 Importa apontar que Dupuy ( 1 9 9 5 ) critica o uso abusivo desta descrição por analo
gia, pois as bases das ciências cognitivas foram estabelecidas antes do surgimento de 
uma teoria funcionalista dos computadores. 



da idéia mais fraca para elaborar uma teoria complexa acerca do funciona
mento da percepção, da linguagem e da cognição em geral. Em outras 
palavras, a hipótese de que um sistema opera sobre uma base de inter
pretações internas. Esta visão teórica postula sinteticamente que: 1) o 
mundo é preexistente; 2) suas características podem se especificar antes 
do estabelecimento de nossa capacidade cognitiva; 3) o modo em que 
conhecemos este mundo preexistente ocorre por meio da representação 
interna de seus atributos. 

Varela e seus colaboradores admitem a simplificação deste esquema, 
mas assinalam que as idéias da mente como uma rede emergente e autô
noma de relações de informação ocupou um lugar central. Como deli
mitar essas representações, qual é o seu substrato neural? Se há um fluxo 
e refluxo de energia nos circuitos neurais, onde termina a informação e 
onde começa o comportamento? 

O impacto cognitivista repercutiu fragorosamente nos domínios da 
psicologia experimental para além do período proposto pelo grupo de 
Varela. Harré & Gillett mostram como este campo sofreu os impactos 
de duas 'revoluções cognitivas'. Enquanto a primeira envolvia pesquisas 
centradas nas resultantes comportamentais a partir de suposições sobre 
hipotéticos mecanismos processadores de informação, ou seja, a partir 
da analogia cérebro/computador, a segunda se baseia nos trabalhos do 
segundo Wittgenstein (Harré & Gillett, 1994) ao criticar seus pontos de 
vista representacionais iniciais em relação ao que seria a compreensão 
humana. Só é possível entender o comportamento de um indivíduo quan
do apreendemos os significados que conformam as ações desta pessoa, 
ou seja, em linhas gerais, há inadequação da concepção representational 
diante do que seria a compreensão e os fenômenos de atribuição de sig
nificados. Estes só podem ser abordados mediante o estudo de1 o que as 
pessoas faziam com as palavras e outros sistemas de simbolização não 
computáveis materialmente (jogos lingüísticos), conforme suás formas 
de levar suas vidas. Os significados configuram os comportamentos dos 
humanos, conforme complexas regras e práticas nos contextos em que 
estes se movimentam (idem). 

No terreno atual das ciências cognitivas, estas questões ainda admi
tem encaminhamentos distintos como possíveis tentativas de resposta. 
Há muitas situações, como diz Atlan (1991) , em que diferentes teorias 
podem parecer 'dar conta' do mesmo fenômeno, uma vez que há teorias 
subdeterminadas pelos fatos. Em certos casos, podem coexistir teorias 
diferentes, não equivalentes, capazes de predizer fatos observáveis com 
a mesma eficácia. 



A terceira etapa pode ser chamada de vários modos: emergência ou 
conexionismo ou complexidade. Refere-se ao final dos anos 1970/início 
da década de 1980 até os dias de hoje, com seus desdobramentos. Em 
síntese: os sistemas complexos (como as redes neurais) apresentam: 
a) grande quantidade de elementos de diversas categorias com funções 
especializadas; b) organização hierarquizada destes elementos; impor
tância das interfaces hierárquicas; grande variedade de relações entre 
elementos e níveis (conectividade); c) interações que não seguem pa
drões lineares; d) abandono de cena dos símbolos; e) substituição da 
computação simbólica por operações numéricas não-lineares, que go
vernariam os sistemas adaptativos complexos. 

O movimento chamado cibernética de segunda ordem começa a 
ser difundido por seus pensadores. De um lado, Ross Ashby, Gregory 
Bateson, Heinz von Foerster e seus discípulos mais conhecidos: 
Humberto Maturana e Francisco Varela (que criaram a noção de 
'autopoiese') e o grupo de Henri Atlan (que opera com a idéia de 'auto-
organização'). 'Conhecer o conhecer' é o mote e, assim, a biologia se 
torna cognitiva ao abordar a consciência de si e tornar-se epistemologia. 
Por outro, Warren McCulloch (que investigou as condições de possibi
lidade formais e materiais de todo o conhecimento) e seu principal 
pupilo Stuart Kauffman, que, com seu grupo no Santa Fe Institute, 
dedicam-se principalmente às abordagens evolucionistas baseadas em 
sofisticadas modelizações matemáticas e simulações computacionais 
(Dupuy 1 9 9 5 ) . 

Heinz von Foerster (1991) , físico nascido em Viena e especialista em 
engenharia elétrica, foi um dos precursores da noção de informação 
como elemento responsável pelos fenômenos da auto-organização dos 
organismos viventes. Estes trabalhariam a informação em processos 
recursivos, autônomos e auto-referentes, a organização de si próprios e 
da realidade se fazendo em círculos infinitos em uma associação da in
formação à vida e ao conhecimento. Isto ocorre no humano pela 
especificidade de sua mente, pois esta é ciente da própria ciência, de 
operar com ciência. 

Tais proposições aproximaram a cibernética, a biologia, a ontologia 
e a epistemologia tanto no sentido das perguntas sobre o conhecer como 
nas possíveis respostas ao problema do conhecimento. A cibernética se 
voltava para si própria e propunha como seus enunciados as questões do 
que seriam: existir e conhecer (von Foerster, 1991) . Surgem então os 
modelos 'complexológicos' emergentes, cujo interesse, segundo Atlan, 
"está em fazer compreender como se produzem estruturas e funções que 



desempenham o papel de criações de significado aos olhos de um obser
vador objetivo. A partir daí, confunde-se estes modelos com a experiên
cia imediata e singular de nossa subjetividade. (...) Confundimos a for
ma de criatividade que percebemos e descrevemos em certos fenômenos 
naturais com a criatividade de nosso espírito" (Atlan 1 9 9 1 : 110) . 

Em geral , quando abordamos fenômenos evolut ivos em 
macromoléculas e aí aplicamos noções informacionais, procedemos a 
transposições analógicas/metafóricas ('nomadismo') de conceitos entre 
ordens de organização distintas, afirmando que: 

a) a evolução se dá por seleção natural no nível (molecular) dos 
conteúdos de informação algorítmica, a partir dos 'programas' genéti
cos, como pensa a biologia genocêntrica (Monod, Jacob). 

b) os sistemas biológicos resultam das formas com as quais organis
mos trocam 'informação' com seus meios, maneira considerada pela biolo
gia organocêntrica (Gould, Goodwin, Kauffman). 

A partir de b), nós sujeitos-observadores os estudamos como obje¬ 
tos-observados sob a forma de acoplamentos, sob a premissa de que 
intercambiar/ processar informação é conhecer, que, por sua vez, é vi
ver... Tal é a posição do que podemos chamar biologia epistemocêntrica 
(Atlan, escola chilena). 

Ε perceptível a tentativa de cientificização naturalizadora da 
epistemologia funcionar como cimento que vincula as ciências cognitivas 
em suas diversas vertentes. As questões sobre os fundamentos de objeti
vidade de nosso conhecimento seriam então passíveis de receber respos
tas pelas ciências empírico-lógicas. A dita filosofia da mente é um ramo 
da filosofia analítica que invade com a bandeira da cientificidade o ter
reno de outros saberes e entra em 'luta territorial' com correntes filosó
ficas (filosofia da consciência, fenomenologia, existencialismo), corren
tes psicológicas (behaviorismo e psicanálise) e correntes das ciências so
ciais e humanas de cepa estruturalista (Dupuy 1995) . 

Sob esta perspectiva, a filosofia da mente pode ter tipificadas suas 
abordagens do campo da consciência em quatro grandes propostas de 
'inteligibilidade'. Seguindo Penrose (1994) estas são as seguintes: 

a) ponto de vista da inteligência artificial 'forte': a mente como um 
todo pode ser explicada em termos de processos computacionais; 

b) ponto de vista da inteligência artificial 'fraca': atividades cere
brais causam a consciência e podem ser simuladas, mas isto não implica 
que a simulação apresente propriedades mentais. Há algo mais que com
putação na consciência; 



c) processos cerebrais causam a consciência, mas não podem ser si
mulados em computador; 5 

d) a consciência não pode ser explicada de nenhuma forma em ter
mos científicos. 

A seguir, abordaremos sumariamente cada uma destas vias, esco
lhendo, como veremos, determinados autores como seus respectivos re
presentantes, com as desvantagens implícitas de escolhas desta ordem, 
pois não especificam as particularidades de cada 'representante' em re
lação a outros da corrente. No âmbito deste capítulo, tal opção implica 
em não abordar scholars importantes como, por exemplo, Francis Crick 
(1994) e David Chalmers (1996) , cujas resenhas e críticas das respecti
vas obras podem ser encontradas em Searle (1998) . Uma revisão analíti
ca mais extensa das várias correntes pode ser encontrada em Rey (1997) , 
que, por sua vez, oferece uma versão do realismo mental que torna ex
periências subjetivas 'crenças', 'esperanças' e 'desejos' passíveis de des
crições representacionais de caráter algorítmico. 

Zumbis - Dennett e o modelo das versões múltiplas da mente 
Para Dennett, em La consciencia explicada, obra de 1 9 9 1 , as atividades 
mentais são efetuadas no cérebro através de processos paralelos de in
terpretação e ordenação de estímulos sensorials. A informação é processada 
em frações de segundo e sofre 'edições', eventuais acréscimos, subtra
ções, alterações ou correções em diferentes níveis. Experimentamos um 
produto unificado de variados processos interpretativos em diversos sí
tios cerebrais. O cérebro se ajusta a este produto, que é utilizado para 
participar das demandas da situação e orientar a conduta. Não há uma 
audiência testemunhando uma representação para chegar à produção 
da consciência, que ocorreria em um local último (o cine-teatro 
cartesiano). 

Para Dennett, a consciência é a resultante de uma sucessão encadeada 
de eventos, à mercê dos processos geradores de interpretação em vários 
locais do cérebro. Com isto, produzimos narrativas a partir de um 'nú
cleo' que constitui um 'centro de gravidade narrativa' - o eu/si-mesmo -
sujeito como criador de ficções. O 'eu' é uma abstração que se define 

5 Penrose ( 1 9 9 8 ) reformula o item c ao subdividi-lo em duas modalidades: 'fraco' e 
'forte', ele próprio se localizando nesta última. O 'c fraco' estaria referido à posição 
de que seria possível, de alguma forma, encontrar na física certos tipos de ação não-
computacional. J á o 'c forte' implicaria no fato de o conhecimento da física atual ser 
incompleto, insuficiente para descrever a mente humana. 



pela multiplicidade de atribuições e interpretações que compuseram a 
biografia do corpo vivente. 

O fluxo da consciência enseja distintas versões do que se passa: for
matos provisórios em diferentes etapas de elaboração em contínua revi
são. A consciência humana, portanto, é uma 'máquina virtual' desprovida 
de um controlador central, articulada como grupos de circuitos resul
tantes de elementos em uma rede conexionis ta que passa por 
processamentos distribuídos em paralelo (máquinas von Neumann). 
A rede é dependente de inputs da cultura e das experiências do indiví
duo - os efeitos 'meme' - termo e idéia de Richard Dawkins para 
'as unidades de transmissão cultural', melodias, frases, modas, que são 
'transmitidas' entre cérebros humanos para atuarem de modo relativa
mente ordenado e planejado (antecipatório) diante das demandas postas 
pela vida, a realidade, a natureza e o ambiente. 

Modelo do 'pandemônio de homúnculos' (não há um homúnculo na 
chefia que julgue os dados aos quais tem acesso), no qual várias configu
rações neurais lutam pelo poder de aceder à 'consciência'. Uma consci
ência de capacidades diversificadas, constituída por processos competi
tivos que desempenham papéis autônomos na atividade cerebral. Em 
outros termos, a consciência dennettiana consiste em um 'máquina de 
computação' desprovida de conteúdos mentais subjetivos (qualia) pró
prios. Sob esta perspectiva, não há como distinguir entre humanos 
(vivos) e zumbis (sem consciência) que mimetizem o comportamento 
humano; como não parece ser possível a condição de 'zumbiedade' 
( ' zombiehood?) , se estes seres se comportam 'como' humanos, devem 
então ser conscientes. 

Searle (1998), no entanto, considera que para o autor de La consciencia 
explicada cada um de nós é uma entidade zumbiforme (uma criatura 
dennettiana?). Não há estados internos conscientes qualitativos (no sen
tido de qualia). Assim, o 'sofrimento' de zumbis e humanos são equiva
lentes e indistinguíveis. Em síntese, o estado consciente é a resultante da 
atuação de softwares em uma máquina paralela inteligente, ou seja, um 
máquina que aprende em suas interações com o meio e se dirige rumo à 
antecipação. 

Para 'resolver' o problema dos qualia na constituição da consciência, 
Dennett nega que a consciência seja conformada pelos conteúdos quali
tativos, subjetivos. Se, como enfatiza Searle, Dennett considera as expe
riências conscientes, quando muito, como epifenômenos, ou seja, apa
rência que recobre a realidade, "no que diz respeito à consciência, a 
existência da aparência é a realidade" (Searle, 1 9 9 8 : 1 3 0 ) . Se temos a 



impressão de ter experiências subjetivas é porque as temos... Dito de 
outro modo, se para explicar a consciência Dennett elimina tais estados, 
ele acaba propondo uma 'consciência inconsciente', ou seja, negando-a. 
Daí, não haver diferença entre zumbis que se comportam como nós e 
nós, outros... o que equivale a lançar a experiência dos qualia para baixo 
do tapete a fim de manter limpa a sua casa verificacionista empírico¬ 
lógica. Ε nós que nos sintamos confortáveis (e reconfortados) em meio a 
um asseio desses... 

Cobras - Edelman e a teoria da seleção dos grupos neuronals 
Neste trecho, tentamos resumir as intrincadas idéias do neurobiólogo 
Gerald Μ. Edelman, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 1972 
por trabalhos na área de imunologia. O pesquisador norte-americano 
concebeu uma teoria da consciência humana na qual os processos de 
categorização são fundamentais. Para isto, assume a necessidade de ligar 
a psicologia com a biologia, pois é preciso dar substrato material à mente 
a partir de uma determinada configuração morfológica resultante de 
processos evolucionários dependentes do contexto e da história. Edelman 
chama a sua 'teoria da seleção de grupos neuronals' de 'darwinismo 
neural' com o intento explícito de completar o projeto de Darwin no 
que se refere à compreensão do funcionamento mental (Edelman 1992 , 
1998) . 

A nossa tentativa de síntese se refere à obra Bright air, brilliant fire. 
On the matter of the mind, de 1992 , que procura resumir as idéias con
tidas em três obras anteriores: Neural darwinism: the theory of neuronal 
group selection (1987) , Topobiology: an introduction to molecular 
embriology (1988) e The remembered present: a biological theory of 
consciousness (1989) . Recentemente, Edelman (1998) elaborou um bre
ve apanhado de sua 'teoria', chamado Building a picture of the brain. 

Eis então as principais linhas de sua abordagem: 

• durante o desenvolvimento do cérebro do embrião, ocorre um pa
drão variável e singularizado de estabilização das sinapses cerebrais por 
efeito de distintas ações celulares (divisão, migração, morte, adesão e 
diferenciação). 

• há moléculas morforeguladoras ativadas por genes específicos que 
atuam em determinadas circunstâncias, na dependência de sua localiza
ção e de estarem circundadas por outras células que emitam sinais 
desencadeadores de sua atividade na mecânica de funcionamento das 
células e epitélios, dirigindo seu movimento e sua adesão umas às outras 



(segundo Edelman, topobiologicamente). Tais moléculas são de de três 
tipos: de adesão celular (MACs), de adesão ao substrato (MASs) e de jun
ção celular (MJCs) 

• tais ações são epigenéticas, isto é, não estão especificadas, em sua 
totalidade, pelos genes. Os arranjos sinápticos decorrem de vicissitudes 
relacionadas a duas formas de seleção: a) no desenvolvimento, pela ação 
das moléculas morforeguladoras, das mensagens dos fatores de cresci
mento e da morte celular seletiva, constituindo um repertório primário; 
b) no decorrer da experiência, tendo como efeito o fortalecimento ou 
enfraquecimento seletivos, conforme os eventos da história e do contexto 
do indivíduo, que geram um repertório secundário. 

• a unidade neural é constituída por grupos de neurônios que se 
vinculam e se especializam em determinadas funções sob a forma de 
'mapa'; este entra em um intrincado circuito de interações com outros 
múltiplos 'mapas' de neurônios, em processos recursivos e retroativos 
chamados reentradas. 

• os estímulos nos mapas (tanto internos como externos ao corpo), 
mediante reentradas, reconfiguram-nos, permitindo, junto com a me
mória, a ponte entre fisiologia e psicologia. 

• há uma cartografia global, um circuito dinâmico que abarca os 
vários mapas locais e suas reentradas (sensitivas ou motores), passíveis 
de entrar em relação com áreas cerebrais que não possuem mapas 
(hipocampo, gânglios da base, cerebelo). Portanto, esta cartografia se 
altera com o tempo e o comportamento, ajustando a atitude do animal 
às contingências de sua vida. 

• a resultante da cartografia global é a categorização perceptiva, que 
se dá por intermédio da atividade sensório-motora ao selecionar grupos 
neuronals específicos, que proporcionam a resposta e a conduta compa
tíveis com a situação vivida (luta, fuga, côrte, acasalamento e t c ) . 

• a categorização perceptiva ocorre com base em critérios de valor 
internos, ligados às características etológicas da espécie. Aparecem nas 
áreas cerebrais ligadas à regulação das funções corporais: atividades 
neurovegetativas, frequência cardíaca, respiração, respostas sexuais, res
postas alimentares e ações endócrinas. A categorização perceptiva se 
manifesta balizada pelos critérios de valor vinculados aos múltiplos even
tos de seleção sináptica referidos à experiência, no nível da cartografia 
global, ou seja, mapas correlacionando-se em contínuos circuitos 
reentrantes. 

• a categorização conceitual está ligada à consciência primária, esta
do próprio dos seres vivos com a capacidade de estarem cientes das coisas 



que se passam no mundo; há recursos cerebrais (ligação córtex-sistema 
límbico, novo tipo de memória conceituai de valor-categoria decorren
te, circuito reentrante entre tal memória e as cartografias globais em 
curso, ligadas à categorização perceptiva) capazes de produzir imagens 
mentais do presente; cenas: conjuntos de categorizações de eventos co
nhecidos ou não, organizados em termos espaço-temporais, passíveis de 
apresentarem ou não relações com outros eventos da mesma cena. Isto 
permite a possibilidade de aprendizagem com a experiência, com base 
nos sistemas de valor da espécie e em sua história individual passada. 
O cérebro tem a capacidade de gerar auto-categorizações conceituais a 
partir da correlação entre categorias perceptivas passadas com elemen
tos dos sistema de valor-categoria, que serão processados em conjunto 
com áreas cerebrais que fazem categorizações perceptivas sucessivas dos 
eventos experimentados na atualidade vivida. Este sistema deve ter im
portância adaptativa para a sobrevivência do indivíduo e, conseqüente
mente, para a espécie. 

• a consciência elaborada demanda o funcionamento das estruturas 
responsáveis pela consciência primária. Além disto, envolve a constitui
ção de uma idéia de si-mesmo (consciência de estarmos conscientes) 
socialmente construída, com a finalidade de conceber o mundo em rela
ção ao passado e ao futuro. Para tanto, demanda repertórios cerebrais 
capazes de categorizar os processos da consciência primária através de 
recursos simbólicos (que incluem a linguagem, capacidade de fala), ad
quiridos na convivência com outros falantes no interior de uma dada 
cultura. Torna-se possível a categorização semântica. Há libertação de 
parcelas do pensamento consciente das limitações colocadas pelo pre
sente imediato e, com o acesso às trocas sociais na comunicação e sua 
possibilidade amplificada de aprendizagem, surge a possibilidade de ante
cipação de situações futuras e as correspondentes propostas de planejá-las. 
Isto viabiliza a construção de modelos do mundo e permite desenvolver 
comparações, juízos e reconsiderar planos. A existência de uma subjeti
vidade pode ser concebida como recategorizações feitas pela consciên
cia elaborada de relações perceptivas, referidas tanto às modalidades 
sensorials como a combinações conceituais entre si, com a participação 
do sistema de memória inacessível à consciência, carregada de valores 
(inconsciente). 

Como diz Edelman: "os mecanismos de categorização funcionam 
por meio de cartografias globais que envolvem necessariamente o nosso 
corpo e a nossa história pessoal. Por isso, a percepção não é necessaria
mente verídica [...]. No nosso comportamento, somos dirigidos por uma 



memória-recategorização sob influência de alterações dinâmicas de va
lor. As crenças e os conceitos são individualizados apenas em referência 
a um meio ambiente aberto, cuja descrição não pode ser especificada 
antecipadamente. Os nossos modos de categorização e a utilização da 
metáfora pelo nosso pensamento [...] refletem estas observações" 
(Edelman 1992 : 2 2 0 ) . 

Há, portanto, requisitos cerebrais estruturais necessários para este 
modelo de consciência, mesmo primária, funcionar. Animais desprovi
dos de córtex não a possuem. Como especulação, animais de sangue 
frio, com configurações corticais primitivas, apresentariam sérias limi
tações para a ocorrência de tal fenômeno. Suas capacidades valorativas 
e memória de valor-categoria careceriam de um meio bioquímico estável 
o suficiente para as ligações requeridas para o sustento da consciência. 
Desta forma, cobras, dependendo da temperatura, a possuiriam. Já crus
táceos, não (Edelman, 1992) . 

Sob a ótica de Edelman, é importante assinalar que, em sua concep
ção da consciência humana, a nossa capacidade de percepção e de razão 
não encontra correspondência com processos de pensamento concebi
dos a partir das categorias construídas com base na lógica formal. Para 
testar suas hipóteses, Edelman e seu grupo construíram várias versões 
robóticas com a propriedade de "aprendizagem" por mapemantos de 
reentrada, sem com isto disporem de consciência. Esta é a razão de Penrose 
considerar a posição de Edelman como de tipo b. 

No número da revista Science dedicado à biologia do desenvolvi
mento neural, algumas das postulações topobiológicas e selecionistas de 
Edelman são referendadas por pesquisas atuais.Segundo o biólogo Martin 
Raff, editorialista da edição, nos últimos cinco anos o principal progresso 
no campo foi a identificação de muitas moléculas, intra e extra-celula¬ 
res, envolvidas nos processos de formação das redes sinápticas. Após as 
células precursoras terem se diferenciado em células neurais, ocorrem 
etapas em que complexas interações entre células, juntamente com pro
gramas intracelulares (que refletem a história celular), influenciam as 
'escolhas' feitas pelas células. Após cada seleção, conjuntos de genes são 
'ligados' e 'desligados'. Após a formação do neurônio, este frequente
mente migra para um novo local e envia o axônio para seu 'alvo'. São 
moléculas (atrativas ou repelentes) que orientam a ponta axonial em seu 
deslocamento. Uma vez atingido o local visado, os axônios se ramificam 
e suas extremidades estabelecem sinapses com células-alvo selecionadas 
(Raff 1996) . 

Para Searle (1998) , apesar do vigor e do alto grau de detalhamento e 
sofisticação da hipótese especulativa de Edelman, a maior dificuldade é 



partir de um cérebro com todas estas estruturas e funções e chegar às 
propriedades de subjetividade (qualia) dos estados de senciência (da or
dem do que seria o nível mais baixo de consciência ou o mais alto de 
sensitividade...) e de autoconsciência. O mapeamento por reentrada se
ria o responsável pela consciência, mas nada nos garante que a presença 
e a ação de todos estes mecanismos produzam a consciência e sua di
mensão subjetiva. 

Há posições radicalmente discordantes em relação às idéias de 
Edelman. Chamar a ' teoria da seleção dos grupos neuronals' de 
'darwinismo neural' não parece ser uma idéia sólida, mas sim uma 'me
táfora sedutoramente enganosa' (Rose 1997) . O próprio Edelman se 
defende em Bright air, brilliant fire das críticas de Francis Crick ao que 
este denominou de edelmanismo neural, pois o 'darwinismo neural', a 
rigor, não tem relação com as idéias de Darwin, como pretende o 
neurobiólogo norte-americano. 

Existem outras controvérsias, especialmente em relação à possibili
dade de os circuitos de reentrada se constituírem na forma correta de 
conceber a neuroanatomia funcional e à definição da consciência como 
algo contínuo, conforme a definição de William James 6 (Dennett 1995) . 
Parece, a nosso ver, que Dennett e Edelman não têm a consciência (ou 
não querem ter) de estarem encarando suas respectivas categorias de 
consciência como dessemelhantes. 

Pertinentes ou não as críticas, percebe-se a falta de 'boa vontade' 
entre eles. Isto transparece em comentários como "[Edelman] mostra 
com grande detalhe de que maneira diferentes tipos de perguntas devem 
ser respondidas antes de poder afirmar que dispomos de uma teoria com
pleta da consciência, mas também mostra que nenhum teórico pode apre
ciar as muitas sutilezas que apresentam os diferentes problemas nos di
ferentes campos. Edelman interpretou mal, e depois rechaçou com dureza, 
o trabalho de muitos aliados potenciais, de modo que isolou sua teoria 
do tipo de atenção, informada e compreensiva, que necessita, se quer 
vê-la livre de seus erros e seus defeitos" (Dennett 1995 :282η) . Por sua 
vez, Edelman não faz referência a nenhum dos trabalhos de Dennett em 
Bright air, brilliant fire. Um mal-estar similar (mas com referências recí
procas, transparece nos 'diálogos' entre Searle e Dennett, como citamos 
anteriormente). 

6 A consciência é definida por Edelman a partir dos critérios de William James: é 
individual; capaz de se modificar, porém contínua; intencional (lida com objetos/ 
seres independentes de si própria); seletiva no tempo (não esgota todos os aspectos 
dos objetos com que lida). 



À nossa distância, paira a impressão de existir entre estes pensadores 
algo mais que meras discordâncias acadêmicas... De qualquer forma, a 
posição de Dennett diante da noção de consciência jamesiana de Edelman 
é vigorosa. Sem entrar nas minúcias argumentativas, os eventuais vazios, 
lapsos e descontinuidades que a consciência sofre no cotidiano parecem 
ser preenchidos no regime da consciência de si em sua busca constante 
de ordenação, como se não tivessem ocorrido (Dennett 1995) . No inte
rior desta querela, uma questão parece emergir: qual é o estado de cons
ciência, tanto primária como elaborada, quando se dorme? Continua 
contínua ou varia conforme as fases do sono (quando se sonha) ? 

As críticas mais cruciais (e contundentes), porém, vêm do biólogo 
francês Henri Atlan ao apontar que os modelos neodarwinistas fazem a 
transposição da evolução filogenética para a ontogênese do cérebro e, 
com isto, reforçam as justificativas tanto do "materialismo mais rigoroso", 
como de um efeito colateral indesejado, o "espiritualismo mais desen
freado" (Atlan 1 9 9 1 : 1 0 6 ) . Para Atlan, o neodarwinismo sustenta a 
cientificidade do modelo de determinismo neurogenético e se alicerça 
em demasia na metáfora informática de um programa inscrito no genoma. 
Segundo o biólogo francês, "os termos do problema podem ser altera
dos, desde que matéria e espírito (ou pensamento) deixem de ser conce
bidos, ontologicamente, como candidatos a designar a realidade das coi
sas, e passem a sê-lo, epistemologicamente, como aquilo que os nossos 
métodos de conhecimento nos ensinam, de forma parcial e por cami
nhos diversos, sobre esta realidade" (ibid.: 107) . Em suma, Atlan não faz 
distinções entre as variadas proposições da vertente dita cognitivista. 

A nosso ver, de um lado, as propostas edelmanianas se diferenciam 
do ponto de vista dominante nas neurociências cognitivas mais "duras" 
por postularem, mesmo no interior do paradigma materialista 
neodarwinista, a inexistência de representações psíquicas e por não uti
lizarem a metáfora do cérebro como um computador. De outro, os ar
gumentos críticos de Atlan em relação ao "reducionismo do psíquico ao 
biológico (e ao físico)" (:109) não correspondem ao ponto de vista de 
Edelman, que distingue claramente os respectivos alcances e aplicações 
das teorias físicas e biológicas (cf. "Posfácio" Edelman 1992) . 

Sombras - Penrose e a dimensão quântico-neuromicrotubular 
da consciência 

O físico Roger Penrose, em três obras The emperor's new mind (1989) , 
Shadows of the mind (1994) e The large, the small and the human mind 
(1996) , propõe uma abordagem da mente baseada na mecânica quântica 



e em pressupostos originados do teorema da incompletude de Gödel. 
Para ele, não é possível conceber a consciência e suas relações com ou
tras instâncias mentais sem estes instrumentos de análise. A argumenta
ção do autor é extensa, detalhada e complexa, e se detém demoradamente 
nas descrições e explicações referentes às suas premissas. 

Para os nossos objetivos, não nos estenderemos na especificação destes 
aspectos. Mencionemos sucintamente o teorema de Gödel. Qualquer 
sistema consistente de axiomas, além de um determinado nível básico de 
complexidade, é incapaz de produzir proposições lógicas que possam 
ser confirmadas ou infirmadas por provas baseadas nestes mesmos axio
mas. Em outras palavras: um sistema lógico pode não ser suficiente para 
decidir sobre sua própria justificação. Se permanecermos 'dentro' do 
sistema, 'nunca' saberemos ao certo sua validade em termos de valor de 
verdade. Será que existe então um conjunto de procedimentos numéri
cos que 'representem' os predicados e sirvam para especificar a 
calculabilidade de um problema lógico-matemático? 

Desde que Turing desenvolveu sua máquina abstrata para definir os 
procedimentos sistemáticos para determinar se o cálculo é possível ou 
não, este se configurou como um problema de computabilidade. Na 
época, ainda não se dispunha da noção de algoritmo - conjunto de re
gras precisas que especificam uma seqüência de ações a serem executadas 
para solucionar um problema ou comprovar uma proposição. Em ter
mos mais simples, isto se refere a estabelecer se (e quando) um computa
dor vai parar (de computar) diante de um determinado cálculo proposto. 

Pois bem, aqui está em questão a abordagem mediante a modelização 
computacional de nosso comportamento consciente (críticas às IA forte 
e fraca). Nesta perspectiva, será possível simular as propriedades neurais, 
inclusive a experiência consciente? Conforme os pressupostos arrolados 
por Penrose, a resposta é negativa, pois a consciência apresenta proprie
dades não-computáveis. Para entendê-la, precisamos nos embrenhar no 
nível subneuronal, mais precisamente no interior de uma estrutura de
nominada esqueleto celular ou citoesqueleto dos neurônios, composta 
por microtúbulos. 

A partir de uma observação feita por Stuart Hameroff, anestesista da 
Universidade do Arizona, acerca da capacidade da anestesia inibir o 
movimento dos elétrons nos microtúbulos, Penrose postulou que tal 
arcabouço, além de sustentar a célula, desempenharia funções de con
trole para sua operação e teriam um papel fundamental nas ações 
sinápticas (Horgan 1996) . 

Tais estruturas estão compostas por uma proteína (dímero) chamada 
tubulina, cuja configuração é hexagonal, levemente deformada e com 



dois componentes: alfa e beta. Um dímero tubulínico pode existir em 
(no mínimo) dois estados ou 'conformações ' . Estas dariam aos 
microtúbules a potencialidade de atuarem digitalmente, com proprieda
des de propagação aos moldes de autômatos celulares; tais propriedades 
(computacionais), no entanto não seriam suficientes para a produção da 
consciência (Penrose 1997) . 

A substância citoesquelética se mistura aos fenômenos quânticos não 
computacionais. Por esta razão, a física ainda não é capaz de atingir esta 
ordem fenomênica. A consciência emergiria das interações entre os ní
veis neuronals micro e macro. O nível neuronal de explicação consistiria 
tão-somente em uma sombra do nível mais profundo, onde estaria a 
verdadeira sede dos fenômenos. 

Alguns de seus críticos o acusam de ser um vitalista (sem dúvida, 
algo pejorativo em tempos materialistas), pois suas teses são dificilmente 
confirmáveis pelos instrumentos empírico-lógicos da ciência atual. Searle 
(1998) critica a especulação penrosiana em dois pontos principais: por 
um lado, sua forma especulativa extremamente oblíqua e indireta de se 
pôr diante do problema da consciência: "se tivéssemos uma teoria mais 
bem elaborada da mecânica quântica e se essa teoria fosse não-
computacional, daí talvez pudéssemos explicar a consciência de uma 
forma não-computacional" (Searle 1 9 9 8 : 1 0 5 ) ; por outro, por não ad
mitir a IA fraca, uma vez que, mesmo supondo que é verdadeira a propo
sição da consciência não poder ser simulada computacionalmente, isto 
não implica necessariamente que a atuação e as propriedades de deter
minados níveis neurais, que participariam da gênese do fenômeno, não 
o possam. Por exemplo, pode-se simular processos de memória e apren
dizagem (como faz Edelman com seus robôs da série Darwin). A não-
computabilidade em um nível não impede a computabilidade em outros 
níveis subjacentes. 

Morcegos - Nagel e a consciência como mistério 
Thomas Nagel representa um grupo de pensadores para o qual a consci
ência é um mistério e não se constitui em um fenômeno cognoscível. Sua 
tese foi desenvolvida em artigo, já clássico, chamado "What is it like to 
be a bat?" Neste texto, o filósofo assinala, de início, que é a "consciência 
que torna o problema mente-corpo realmente intratável" (Nagel 1979) 
e critica a euforia reducionista que atinge o campo das pesquisas sobre 
os fenômenos mentais, independente de suas filiações teóricas. Para ele, 
a consciência consiste em um fenômeno amplamente distribuído na vida 
animal, apesar das dificuldades em estabelecer com precisão os limites 



que permitiriam admitir ou não a sua presença em organismos conside
rados menos complexos. 

Afirmar que um organismo experimenta a consciência implica, essen
cialmente, dizer que há algo da ordem de ser como tal organismo. Isto é 
denominado 'caráter subjetivo da experiência' (ou, também, qualia) e 
não pode ser compreendido ou analisado por nenhum dispositivo 
reducionista. Todos seriam logicamente compatíveis com sua ausência e 
não seria abordável nem em termos de estados funcionais/intencionais, pois 
isto também ocorre com autômatos que simulam ações humanas, nem em 
função da dimensão causal das experiências diante da conduta humana. 

Em princípio, não seria possível para qualquer esquema empírico¬ 
lógico redutivista lidar com a emergência da consciência como uma su
posta propriedade global, passível de generalização, a partir da análise 
de suas partes constitutivas e ao mesmo tempo incluir aspectos singula
res dos estados subjetivos. 

Nagel apresenta a tensão entre as dimensões subjetiva e objetiva, utili
zando como argumentação a questão Ό que é ser como um morcego?'. Se 
os morcegos possuem 'experiência', logo deve existir algo no registro 
da, digamos, morceguidade, ou seja, da condição de 'ser morcego'. So
mente podemos alcançar alguma idéia a este respeito através de nossa 
imaginação e de algum c o n h e c i m e n t o e to lóg i co sobre os 
microquirópteros, porém o problema permanece sendo o de divisar como 
seria a morceguidade para um morcego. Por mais que nos esforcemos, 
esta é indiscutivelmente uma tarefa impossível. 

Nesta linha de raciocínio também é impossível saber exatamente o 
que é ser como algo. Quando muito, podemos ter uma idéia superficial 
acerca dos tipos de experiência a partir do conhecimento da anatomia, 
da fisiologia e do etograma (inventário dos padrões comportamentais 
próprios a uma espécie animal) do morcego. Mas ainda assim isto está 
além de nossa capacidade de conceber os aspectos subjetivos específicos 
da experiência. O que, todavia, não impede de sabermos que aí existem 
dimensões subjetivas, mesmo se não dispomos de um vocabulário para 
descrever o que se passa. 

Nagel deixa claro que há dois pontos de vista: da primeira pessoa 
(subjetivo) e da terceira pessoa (objetivo). Podemos falar de nossas expe
riências subjetivas para outrém. O problema é 'outrém' saber exatamen
te como nós nos sentimos naquilo que enunciamos/manifestamos. Este é 
um problema de caráter ontológico subjetivo, como perguntar se as do
res existem ou não. Quando perguntamos se o mar existe ou não, há 
uma questão ontológica objetiva. 



É difícil apreendermos o aspecto objetivo de uma experiência. Por 
exemplo, o que sobraria do que é ser como um morcego, quando se 
remove o ponto de vista do morcego? (Nagel 1979) . A redução psicofísica 
não parece dar conta da subjetividade, pois não temos como generalizá-la, 
que é a meta primordial da investigação empírico-lógica. "Se admiti
mos que uma teoria física da mente precisa levar em conta o caráter 
subjetivo da experiência, precisamos admitir que nenhuma concepção 
nos dá uma chave de como isto poderia ser feito. O problema é único. 
[...]. Como é para tal coisa ser assim permanece um mistério" (Nagel 
1979) . 

Segundo Horgan (1996) , Nagel é um filósofo 'misterial' 7 de tipo fra
co, pois admite que a filosofia e/ou a ciência poderão algum dia preen
cher a lacuna entre as teorias materialistas e a experiência subjetiva. Há 
'misteriais' fortes, como Colin McGinn (1991) , que descartam tal possi
bilidade: nossas capacidades cognitivas são insuficientes para resolver a 
maior parte das grandes questões filosóficas. Ε evidente que há fortes 
controvérsias entre estas posições e a de outros filósofos da mente. 
O próprio Dennett (1991) também polemiza com estes autores.... 

Conclusão? 
Antes de encerrar esta discussão, é importante fazer referência ainda a 
um autor, que, em princípio, não pode ser categorizado pelo esquema 
penrosiano. Trata-se de Israel Rosenfield, ex-colaborador de Edelman. 
Mesmo não postulando uma hipótese detalhada como a de seu antigo 
colega, este pesquisador traz uma contribuição digna de atenção. Tanto 
para Rosenfield (1993) como para Atlan (1979) , não é possível conceber 
separadamente consciência e memória. Ambas estão imbricadas e 
implicadas entre si. Encarar a 'memória' de modo computacional - es
tritamente como experiências e aprendizados cuidadosamente armaze
nados nos cérebros e passíveis de serem trazidos à consciência - ignora 
que a memória é parte da estrutura da consciência. Estar consciente-de-
si significa possuir alguma noção auto-identitária, que depende da pre
sença do passado tal como se 'instalou' em nós (Atlan 1979) . 

Aqui, é interessante fazer uma pequena digressão: notar como o ter
mo 'memória' foi, por analogia com a respectiva faculdade humana, 
transposto para a capacidade de armazenamento de informação (no sentido 
de Shannon) desempenhado pelas máquinas de computação (poderia ter 

7 Tradução tentativa para mysterian, expressão trocista do filósofo Owen Flanagan a 
partir do conjunto de rock dos anos 1 9 6 0 Question mark and the mysterians (Horgan 
1996) . 



se chamado 'armazém' ou 'almoxarifado'...). Com a difusão ostensiva (e 
extensiva) das propostas das ditas ciências da inteligência artificial, esta 
idéia computacional de memória foi se deslocando para o lugar que lhe 
deu origem, atribuindo-lhe uma versão com fortes conotações 
maquiniformes. Como se a nossa capacidade de memória se 'configu
rasse' como um setor memorizador 'isolado', armazenante de informa
ções codificadas como símbolos e/ou algoritmos. 

Para Rosenfield, também é preciso levar em conta que a memória 
não se constitui em apenas uma modalidade fenomênica. Há memórias 
recentes e memórias remotas que se distinguem tanto qualitativa como 
estruturalmente. Memórias são diferentes maneiras de pensamento. 
As imagens conscientes seriam resultantes de "relações dinâmicas entre 
um fluxo de respostas coerentes em constante evolução, ao mesmo tem
po diferentes e derivadas de respostas prévias do que são parte do passado 
do indivíduo" (Rosenfield 1992: 85) . A memória (e a consciência) de 
cada um emergiria da relação entre as sensações corpóreas atuais e a 
idéia neuro-cerebral, cambiante e inconsciente, do corpo em suas mu
danças nas referidas sensações corpóreas. 

Então, a subjetividade dependeria da relação entre a "imagem cor
poral dinâmica" e a "dinâmica progressão de respostas coerentes a no
vos estímulos: estes mecanismos auto-referenciais são a base do sentir-se 
consciente e do conhecimento do indivíduo" (Rosenfield 1 9 9 3 : 8 5 ) , ou 
seja, dois processos concomitantes: subjetivação/ consciencização (para 
evitar o desgastado 'conscientização') do corpo como próprio e 
encarnação/incorporação da consciência/subjetividade (Prado Jr . , 1998) 
No caso de lesões cerebrais, pode haver destruição de determinados as
pectos da auto-referência e, por extensão, das dimensões de consciência/ 
subjetividade. 

A linguagem é a última forma de subjetividade, com propriedades 
auto-reflexivas e dependente das relações com os outros. Como frisa 
Searle, "nem toda consciência é consciência sobre o corpo, mas toda a 
consciência começa com a experiência do corpo através da imagem cor
poral" (Searle 1 9 9 8 : 2 0 0 ) . São, portanto, necessárias narrativas (ou me
diante outras formas, imagéticas, simbolizantes, sinestésicas - cf. Correa 
1998) identitárias. Processo contínuo de reordenação, busca de unida
de, integração identitária. Algo que se constrói sem parar, momento a 
momento. Nesta dimensão importa destacar o papel das chamadas uni
dades métricas (ritmo, música, canto, recitativos) nas formas de busca 
da unidade orgânica ao mesmo tempo dinâmica e semântica. Ε típico 
destas estruturas que cada parte leve à outra, que cada uma esteja referida 
ao resto, que, todavia, não podem ser usualmente percebidas ou 



relembradas em partes - somente, se tanto, em totalidades. Neste senti
do, elas buscam a reintegração do sentido de si (Zuckerkandl 1973 apud 
Sacks 1995) . 

Por ora, segundo Changeux ( 1 9 9 8 ) , de concreto sabe-se que há: 
a) sistemas diversos de neurônios moduladores, que monitoram estados 
de atenção, de vigília e de sono; b) fármacos capazes de atuar em nossos 
estados de humor e de consciência; c) mecanismos de 'ligação', coorde
nadores de estados de atividade e mantenedores da coerência funcional 
de grandes conjuntos neuronals. Em suma, sistemas de avaliação recursiva 
do 'não-si' sobre o 'si-próprio', passíveis de aprendizagem e que podem 
ser estudados nos símios despertos (Changeux & Ricoeur 1998) . Será 
que devemos assumir, como aponta Atlan ( 1 9 9 4 ) , que a consciência é 
(e será sempre), inapelavelmente, um fenômeno sui generis, pois o per
cebemos, mas só podemos abordá-lo pela experiência pessoal? 

De qualquer forma, é sempre importante levar em conta que tais 
questões, próprias da espécie humana, fazem com que sempre se cogite 
por que tal espécie causa tanta 'espécie'. O fato de ser dotada da capaci
dade de raciocinar e de ter consciência-de-si não lhe traz mínimas ga
rantias de que o seu comportamento não contenha doses consideráveis 
de insanidade. Talvez incontáveis manifestações de desatino possam cons
tituir-se como 'efeitos indesejáveis' gerados por uma configuração neural 
que possui estruturalmente algo de loucura e desrazão embutido em seus 
circuitos (Bourguignon 1994) . 

Ainda assim, entrar em contato com os trabalhos que procuram abor
dar a 'questão' primordial da consciência humana mostra os enormes 
esforços realizados por eminentes pensadores no sentido de propor hi
póteses especulativas para demarcá-la como objeto de estudo pertinente. 
Ε inevitável, no entanto, constatar a grande quantidade de posições di
vergentes. Conforme Searle (1997) , este é um campo da filosofia analí
tica contemporânea em que nunca se viu uma tal proliferação de afirma
ções implausíveis, como negar-se o fato de que apresentamos estados 
conscientes subjetivos que não podem ser eliminados, mesmo com quais
quer outras coisas postas no lugar... 

Uma suposição razoável para este pandemônio de alternativas deve-
se à necessidade de sustentar posturas científicas aceitáveis (materialistas) 
contra quaisquer outras que enveredem por enfoques com traços religio
sos, cartesianos ou não, em síntese, posições a-científicas (Searle 1997) . 
Além disto, o vocabulário tradicional empregado no campo (dualismo, 
monismo, materialismo, fisicalismo) parece ser insuficiente para propor 
soluções satisfatórias que expliquem como experimentamos o mundo e 
a nós próprios através de nossa consciência/subjetividade. 



É pena que Searle se arvore a produzir uma pérola sofismática ao 
apontar o 'chauvinismo neurônico' (expressão tomada emprestada de 
Ned Block) enunciando a impropriedade de "supor que somente entida
des com neurônio, como nós próprios, possam ter estados mentais" 
(ibid.:59). Diante desta afirmação, o ônus da prova torna-se imprescin
dível. Esperemos que algum dia este filósofo da linguagem nos demons
tre estados mentais (com qualia e tudo o mais) em substratos não 
neuronals, do mesmo modo que critica os defensores do 'funcionalismo 
de computador' ou da 'inteligência artificial forte'. 

Seguindo Atlan (1991) , o pensamento filosófico de segunda ordem -
o que pensa o ser que pensa - sofre com os obstáculos causados pelo 
chamado problema corpo-mente. Conforme as respectivas abordagens, 
são geradas uma multiplicidade de encaminhamentos. A filosofia da mente 
(neurofilosofia) é um deles. 

Sob esta ótica, dificilmente pode-se pretender o enunciado de verdade 
última, mesmo quando esta proposta de inteligibilidade da consciência 
procura ancorá-la no arcabouço tecnocientífico e busca a suposta firme
za das verdades produzidas sob a égide da Razão, como parece ser a 
intenção da terceira cultura. Isto ao menos (e não é pouco) nos esclarece 
acerca das dificuldades tanto de apresentá-la como um problema 
(estudável pelos dispositivos das ciências empírico-lógicas), como de 
assumi-la como um mistério insondável, próprio a pontos de vista irre
mediavelmente metafísicos ou de outros 'terreiros'... 


