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Resumo 
 

 
 
ROSA, Rodrigo Otavio V. F. Consciência e Representação: Intencionalismo em Dretske. 
Rio de Janeiro, 2010. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Lógica e 
Metafísica – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
como requisito parcial para a obtenção do Grau de Mestre em Filosofia.  
 
 
 
Essa dissertação tem como objetivo apresentar e discutir a teoria representacionista da mente 
elaborada por Fred Dretske, mais especificamente, a sua tese denominada de “intencionalismo 
extremado”. Ao afirmar que o caráter fenomenal de toda experiência é idêntico ao seu 
conteúdo representacional, o intencionalismo extremado enfrenta uma série de importantes 
objeções. Nesse trabalho, exporemos em maiores detalhes duas delas, pois as consideramos 
cruciais: o argumento da “inversão de espectros” (Shoemaker) e o argumento da “Terra 
Invertida” (Block). Ambas postulam que experiências podem representar um mesmo conteúdo 
intencional com características fenomenais totalmente distintas. Concluímos que a despeito de 
sua aceitação no meio acadêmico e de sua aparente plausibilidade, o intencionalismo de 
Dretske é falso, pois não é capaz de contornar as objeções anteriormente citadas.   
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: consciência fenomenal; representação; conteúdo mental. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 
 
 

ROSA, Rodrigo Otavio V. F. Consciência e Representação: Intencionalismo em Dretske. 
Rio de Janeiro, 2010. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Lógica e 
Metafísica – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
como requisito parcial para a obtenção do Grau de Mestre em Filosofia.  

 
 
 
 
This dissertation has the aim to present and discuss the representational theory of mind 
elaborated for Fred Dretske, more specifically, the thesis called “strong intentionalism”. To 
claim that the phenomenal character of all experiences is identical to their representational 
content, the strong intentionalism faced to various important objections. In this work, we will 
expose two of them: the “inverted spectrum” (Shoemaker) and “inverted earth” (Block) 
arguments.  Both postulates that experiences can represent the same intentional content with 
phenomenal character totally different. We think that despite your acceptance in academic life 
and your apparent plausibility, Dretske’s intentionalism is false, because it’s not strong 
enough to get round the Shoemaker and Block objections.  
 
 
Key-words: phenomenal consciousness; representation; mental content. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

  
Entenderemos por representacionismo a tese de que “todos os fatos mentais são fatos 

representacionais”, ou seja, todos os estados mentais são estados representacionais. Em 

contrapartida, entenderemos por intencionalismo a tese segundo a qual o caráter 

fenomenal das experiências é idêntico (intencionalismo extremado: strong 

intentionalism) ou ao menos superveniente ao seu conteúdo representacional 

(intencionalismo moderado: weak intencionalism). Na versão externista defendida por 

Dretske, o caráter fenomenal não seria uma propriedade intrínseca às experiências, mas 

antes dos objetos exteriores à mente (embora não necessariamente exteriores ao corpo). 

Desse modo, como o conteúdo representacional das experiências (e com ele os próprios 

estados sensoriais) seria determinado, em parte, pelo ambiente exterior ao sujeito 

(externismo perceptual), e como o caráter fenomenal seria idêntico a tal conteúdo 

(intencionalismo), segue-se que qualidades sensoriais das experiências deveriam ser 

entendidas como propriedades (complexas) instanciadas pelos objetos exteriores à mente 

com os quais o sujeito estaria em contato direto (acquaintance).  

Enquanto o externismo perceptual é uma tese amplamente aceita (embora existam 

importantes exceções), tanto o representacionismo quanto o intencionalismo (nas suas 

mais diferentes versões) são altamente polêmicas, a despeito da sua grande popularidade 

no meio acadêmico. Contra o representacionismo de Dretske, alega-se, por exemplo, que 

sensações corporais, emoções e humores não seriam estados representacionais em 

sentido próprio, ou seja, não seriam estados mentais dotados de conteúdos 

representacionais com determinadas condições de satisfação. E contra o intencionalismo 

externista extremado, recorre-se aos inúmeros casos de inversão de espectro que indicam 
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que experiências poderiam representar tanto um mesmo conteúdo com características 

fenomenais inteiramente diversas ou, ao contrário, um mesmo caráter fenomenal com 

conteúdos intencionais diferentes.  

Essa dissertação está consagrada ao exame crítico do representacionismo e 

intencionalismo defendido pelo seu maior expoente, Fred Dretske. O trabalho está 

dividido em três grandes capítulos. Como o “intencionalismo externista extremado” de 

Dretske identifica o caráter fenomenal da experiência ao seu conteúdo representacional, 

o primeiro passo consiste em esclarecer o que venha a ser a consciência em sentido 

fenomenal. Enquanto na tradição filosófica a consciência é concebida sob a forma de um 

conceito primitivo, ou seja, um conceito que não é passível de explicações ou reduções a 

conceitos ainda mais elementares, na filosofia de Dretske a consciência passa a ser 

entendida a partir da noção capital de representação. No entanto, como veremos, a 

consciência se diz em diferentes sentidos, sendo a noção de consciência fenomenal 

aquela que suscita os maiores problemas para a filosofia da mente contemporânea. 

Assim, o primeiro capítulo da dissertação está inteiramente dedicado ao esclarecimento 

de como se entender a consciência em sentido fenomenal. 

Uma vez esclarecido como devemos compreender esse tipo específico de consciência, 

o passo seguinte é esclarecermos o que entendemos por conteúdo representacional. 

Também aqui observamos um distanciamento crucial da tradição filosófica. Enquanto na 

tradição o conceito de representação é compreendido nos termos de uma relação 

intencional entre estados mentais de um sujeito e objetos e propriedades que não 

precisariam existir (Brentano), na filosofia contemporânea ele passa a ser entendido a 

partir do conceito mais elementar de conteúdo. Um estado mental representa na medida 

em que projeta determinadas condições de satisfação ou correção sobre o mundo. 

Quando tais condições estão satisfeitas, o conteúdo é verídico ou acurado e, como tal, a 
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própria experiência; caso contrário o conteúdo e a experiência são inverídicos. Essa 

análise do conteúdo representacional das experiências será decisiva para entendermos 

tanto o representacionismo quanto o intencionalismo extremado de Dretske e, por isso, o 

segundo capítulo da dissertação está consagrado ao esclarecimento do conceito de 

conteúdo representacional e das teses representacionista e intencionalista.  

Após explicarmos o representacionismo e o intencionalismo de Dretske, nosso 

próximo passo consiste no exame das principais objeções movidas contra os mesmos. 

Mais especificamente, o terceiro e último capítulo da dissertação será consagrado às 

diferentes polêmicas suscitadas pelo intencionalismo extremado de Dretske. Como 

buscaremos assinalar, a despeito dos inúmeros esforços de Dretske e Michael Tye em 

contornar tais dificuldades, essas objeções nos parecem decisivas.  Nosso diagnóstico é, 

portanto, negativo. A despeito da sua plausibilidade inicial e da sua popularidade no 

meio acadêmico contemporâneo, o intencionalismo é falso.  
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Capítulo I  
 

OS DIFERENTES SENTIDOS DA CONSCIÊNCIA  

 
INTRODUÇÃO 

 

A palavra “consciência” é reconhecidamente ambígua. Isso se deve principalmente ao 

fato de não se tratar de um termo técnico, mas antes de uma expressão mundana que 

empregamos freqüentemente em diferentes contextos cotidianos e com os mais variados 

propósitos (cf. Kriegel, 2003). Por essa razão, é caracterizada como um “termo guarda-

chuva” ou “um conceito mestiço” 1. Para Block, encontramos casos semelhantes ao 

examinarmos a história da ciência. Aristóteles, por exemplo, utiliza-se da expressão 

“velocidade” tanto para denotar velocidade média quanto para indicar velocidade 

instantânea. Segundo Kuhn, essa indistinção originou uma confusão conceitual relevante 

(Kuhn, 1964). No caso específico da consciência, o problema maior seria o seguinte: é 

bastante freqüente observarmos conceitos diferentes sendo empregados como se fossem 

os mesmos (Cf. Block, 1995).  

Nesse capítulo, empreenderemos uma análise comparativa dos diferentes conceitos de 

consciência presentes na literatura e na linguagem comum. São eles: a distinção (A) 

entre a consciência em sentido fenomenal e a consciência de acesso, (B) entre 

consciência da criatura e estado consciente, (C) entre consciência transitiva e 

consciência intransitiva, (D) entre uma forma conceitual e uma forma não-conceitual de 

                                                
1 Conferir Dennett (1991) para a primeira caracterização e Block (1995) para a segunda. 
Antony (2002) discute em detalhes a diferença entre ‘conceitos’, ‘tipos’ e ‘significados’ 
para a consciência. Nessa dissertação, não discutiremos a real necessidade dessas 
distinções, pois no parece dispensável aos nossos propósitos. 
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consciência, (E) entre a consciência de objetos e a consciência de fatos, por último, (F) 

entre a consciência em sentido fenomenal e a consciência em sentido introspectivo.  

Com essa análise preliminar e pré-teórica dos diferentes conceitos de consciência, o 

nosso propósito consiste em (i) distinguir a consciência fenomenal de uma série de 

outros fenômenos mentais aparentados, demarcando assim sua especificidade e (ii) 

assinalar de que forma o sentido fenomenal de consciência que nos importa se reporta 

aos demais sentidos e conceitos de consciência.  

 

1.1. A CONSCIÊNCIA FENOMENAL E CONSCIÊNCIA DO ACESSO COGNITIVO E 
RACIONAL 

 

De acordo com Block (1995), a consciência em sentido fenomenal não se deixa 

definir de forma não-circular, ou seja, todas as tentativas de definição do termo 

consciência nessa acepção incluiriam o próprio termo como parte constitutiva da 

definição. O melhor que poderíamos fazer, então, seria fornecer exemplos e sinônimos. 

Assim, podemos afirmar, em primeiro lugar, que a consciência fenomenal seria a forma 

mais elementar de consciência pertencente essencialmente a toda e qualquer experiência 

e apenas contingentemente a pensamentos e crenças. Além disso, podemos exemplificar 

a consciência fenomenal como a forma de consciência presente essencialmente nas (i) 

sensações corporais (prazeres, dores, coceiras, dormências, etc.), (ii) percepções, (iii) 

emoções (felicidade, tristeza, raiva, etc.) e (iv) humores (ansiedade, depressão, 

exaltação, etc.) e apenas acidentalmente nas atitudes proposicionais (crenças, desejos, 

etc.). Segundo Chalmers, “um estado mental é consciente <na acepção fenomenal> se 

ele possui uma qualidade sensorial associada à experiência” (Chalmers, 1997, p.4). 

Entretanto, a locução “what it is like to be” (grosso modo “como é ser tal e tal criatura”, 
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ou “como é encontrar-se em tal e tal estado mental”) é a expressão empregada com 

maior freqüência na literatura anglo-americana como caracterização da consciência em 

sua acepção fenomenal. Segundo célebre descrição elaborada por Nagel: 

Fundamentalmente um organismo possui estados mentais conscientes se e 
somente se existe algo que é como ser tal organismo <there is something it is like 
to be that organism> - alguma coisa como ser para o organismo <something it is 
like for the organism>. Chamamos a isso de caráter subjetivo da experiência. 
(Nagel 1974, p.436). 

 

Além de fornecermos exemplos e sinônimos, também podemos entender a 

consciência em sentido fenomenal contrastando-a a diferentes formas de consciência. 

Em seu já mencionado trabalho (1995), Block opõe consciência fenomenal à consciência 

de acesso, caracterizada como o tipo de consciência que diz respeito a todos e a apenas 

aqueles estados mentais cujo conteúdo representacional é pressuposto pelo pensamento, 

pelo relato verbal e pelo controle voluntário da própria conduta. Em contrapartida, 

estados conscientes em sentido fenomenal não são necessariamente intencionais, pois 

não se referem em princípio a objetos e propriedade para além deles próprios. Segundo 

Block, quando sentimos dores, coceiras, arrepios etc. (sensações corporais), ou quando 

nos entristecemos ou nos alegramos (emoções), ou ainda quando estamos ansiosos, 

deprimidos ou bem dispostos etc. (humores), nos encontramos em estados mentais 

conscientes em sentido fenomenal que nada representariam.  

Mas se estados mentais podem ser conscientes na acepção fenomenal sem serem 

conscientes na acepção do acesso cognitivo e racional, a recíproca também parece ser 

verdadeira: estados mentais podem ser conscientes na acepção do acesso cognitivo e 

racional sem serem conscientes em sentido fenomenal. Pensamentos matemáticos são 

exemplos relativamente triviais de estados mentais conscientes na acepção do acesso 

cognitivo e racional que jamais se tornam conscientes na acepção fenomenal. Em 
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princípio, apenas as percepções seriam estados mentais conscientes tanto em sentido 

fenomenal quanto em sentido do acesso cognitivo e racional. Ao mesmo tempo em que 

representa um determinado objeto ou propriedade, a percepção possui uma qualidade 

sensorial que lhe é inerente essencialmente (consciência fenomenal) sendo o conteúdo 

por ela representado pressuposto para o pensamento e o controle voluntário das nossas 

ações (consciência do acesso cognitivo e racional).  

Entretanto, podemos imaginar situações em que estados perceptuais estão privados de 

consciência de acesso, embora permaneçam conscientes em sentido fenomenal. Se 

alguém, por exemplo, “está percebendo as estrelas” em estado de torpor ocasionado por 

embriaguês, de modo a não ser capaz de raciocinar sobre ou a partir do conteúdo da sua 

percepção, ainda que consciente em sentido fenomenal, tal estado perceptual não será 

consciente na acepção do acesso. Mas a recíproca é mais uma vez verdadeira. Podemos 

conceber situações pouco comuns onde os estados perceptuais se encontram privados de 

consciência em sentido fenomenal, mas permanecem conscientes na acepção do acesso 

cognitivo e racional. Block menciona os casos de “visão cega” <blindsight> como 

exemplo de estados perceptuais não-conscientes em sentido fenomenal, embora 

conscientes na acepção do acesso. Pessoas com visão cega possuem amplas áreas 

(escotomas) cegas nos seus campos visuais devido a danos na região do córtex occipital. 

Quando instigados, no entanto, podem fazer afirmações bastante acuradas a respeito 

dessas áreas. Assim, embora o estado mental no qual esses indivíduos se encontram seja 

desprovido de consciência em sentido fenomenal, eles permanecem conscientes na 

acepção do acesso, uma vez que o conteúdo por eles representado é pressuposto pelo 

pensamento, pelo relato verbal e pelo controle deliberativo da sua conduta. 

A pergunta fundamental a fazer recai sobre as relações existentes entre a consciência 

em sentido fenomenal e a consciência na acepção do acesso cognitivo e racional. Para 
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Block, a consciência do acesso cognitivo e racional seria uma condição suficiente para 

qualquer forma de consciência. Assim, Block sustenta que zumbis – ou seja, réplicas 

físicas e funcionais de seres humanos - seriam conscientes na acepção do acesso 

cognitivo e racional mesmo sem possuiriam qualquer forma de consciência fenomenal. 

A consciência fenomenal não precisa, com efeito, ser parte integrante de um pensamento 

para que esse seja consciente na acepção do acesso. Um indivíduo poderia padecer do 

mal da visão cega e ainda assim possuir inúmeros outros estados mentais 

fenomenalmente conscientes. Embora possamos aceitar os casos de blindsight como 

exemplos de estados conscientes na acepção do acesso, mas sem consciência fenomenal, 

não parece plausível conceber que criaturas inteiramente desprovidas de consciência 

fenomenal possam ser conscientes em qualquer outro sentido, uma vez que nos parece 

correta a consideração de que a consciência fenomenal seja a forma mais básica de 

consciência (Cf. Dretske, 1995; Tye, 2000). 

 

1.2. ESTADO CONSCIENTE E CRIATURA CONSCIENTE  
 

Segundo Rosenthal (1993), empregamos a palavra “consciência” para caracterizar 

tanto estados de uma criatura (“state-consciousness”) quanto a própria criatura portadora 

desses estados (“criature consciousness”). Uma criatura está consciente quando se 

encontra cognitivamente desperta. Naturalmente, a noção trivial de criatura consciente 

admite gradações. Em contrapartida, um estado mental consciente é ou bem um estado 

sensorial (sensações corporais, humores, emoções etc.) ou uma atitude proposicional 

(crença, pensamento, juízo, desejo, temo, etc.).  

Também falamos de consciência em sentido transitivo e em sentido intransitivo 

(Rosenthal, 2002). Empregamos a palavra consciência em sentido transitivo para 
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caracterizar a consciência que uma criatura possui de algo. A consciência em sentido 

intransitivo, por sua vez, é empregada para caracterizar um estado no qual a criatura se 

encontra. No sentido técnico cunhado por Rosenthal, a consciência transitiva seria 

sempre um tipo de consciência de criatura, enquanto a consciência intransitiva um tipo 

de estado consciente da criatura. Para evitar ambigüidades a esse respeito, Rosenthal 

reserva a expressão “estado de consciência” <state consciousness> para exprimir a 

consciência em sentido intransitivo e a expressão “consciência transitiva” para exprimir 

o sentido no qual o sujeito está consciente de algo (Rosenthal, 1993, p.356).  

Agora, a pergunta fundamental que se coloca incide sobre a relação entre a 

consciência em sentido fenomenal e a distinção presente entre as consciências transitiva 

e intransitiva. Existiriam pelo menos duas teorias reducionistas da consciência 

fenomenal que pretendem reduzir esse tipo de consciência em sentido intransitivo a 

formas transitivas de consciência. De acordo com as teorias de “ordem superior” 

(higher-order theory: HO), um estado mental é intransitivamente consciente em sentido 

fenomenal quando ele é objeto (transitivo direto) da representação de um estado de 

ordem superior do sujeito (um pensamento ou uma percepção interna). Em 

contrapartida, segundo o intencionalismo, ou seja, teoria de “mesma ordem” da 

consciência (same-order theory: SOT), um estado mental é intransitivamente consciente 

em sentido fenomenal quando ele próprio representa transitivamente objetos, 

propriedades e relações exteriores à mente. Se nos restringimos às percepções (deixando 

de lado os casos controversos das sensações corporais, emoções e humores), um estado 

perceptual é intransitivamente consciente ou porque (i) ele é pensado ou percebido (ou 

seja, representado) transitivamente por um estado de ordem superior do sujeito (HO) ou 

porque (ii) ele torna seu portador transitivamente consciente de algo que ele próprio 

(estado) representa (SOT).  
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1.3. CONSCIÊNCIA EM SENTIDO INTROSPECTIVO  
 

 

Considerando a oposição trivial entre criatura consciente e estado consciente, 

podemos falar inicialmente de uma “autoconsciência” da criatura (isto é, da 

autoconsciência em sentido próprio) e da consciência de um estado mental em que a 

criatura se encontra. Nesse segundo caso, autoconsciência ou “consciência de si” nada 

mais seria do que se entende na literatura de hoje por “consciência introspectiva” ou 

“autoconhecimento”, ou seja, a consciência que possuímos dos nossos estados mentais 

particulares. É neste sentido que Leibniz define a “apercepção” como a consciência ou o 

conhecimento dos próprios estados internos (Cf. Gennaro, 1999). No exato momento em 

que escrevo, possuo, por exemplo, consciência de que penso na definição proposta por 

Leibniz. Mas o primeiro a definir a consciência introspectiva foi seguramente Locke: 

Apenas a Reflexão pode nos dar idéia do que é a percepção. Cada um saberá melhor o 
que é percepção refletindo acerca do que ele mesmo faz, quando vê, ouve, sente etc., 
ou pensa, do que qualquer explicação de minha parte. (Locke, 1693, Livro II, Cap.9). 
 
Entretanto, para além dessa consciência dos nossos estados particulares, também 

possuímos consciência de nós mesmos enquanto sujeitos desses estados mentais. Essa 

segunda forma de consciência, Kant denomina de “apercepção pura ou transcendental”, 

em oposição à mera introspecção, por ele designada de “apercepção ou consciência 

empírica”. Assim, devemos distinguir a consciência que possuímos dos nossos próprios 

estados (introspecção) da autoconsciência em sentido próprio que possuímos de nós 

mesmos como sujeitos ou portadores de tais estados (Cf. Longuenesse, 2006). 

Dois exemplos nos permitem ilustrar perfeitamente bem a distinção fundamental 

entre a consciência introspectiva que se tem dos próprios estados mentais particulares da 

simples consciência fenomenal inerente à própria experiência. Suponhamos que um 

filósofo caminha pela rua em direção a sua casa. Durante o percurso, entretido em seus 
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pensamentos, ele se mantém na direção correta. Contudo, ao chegar em casa se dá conta 

de que havia realizado sua caminhada sem ter de fato consciência de suas percepções do 

caminho. Com efeito, não parece razoável supormos que o filósofo distraído não tenha 

tomado consciência do seu percurso, afinal, ele chega ao seu destino tal como tinha 

planejado. Ninguém pode supor, portanto, que o indivíduo não tenha percebido de algum 

modo o percurso que realizava. Sendo assim, ele, como criatura, está consciente ou 

desperto (não é um sonâmbulo). Ademais, suas percepções são estados mentais 

fenomenalmente conscientes. Quando dizemos, portanto, que o indivíduo caminhava 

distraído, sem consciência, o que temos em mente é a forma introspectiva de consciência 

ou autoconhecimento. Absorto pelos seus pensamentos, ele não teria consciência 

introspectiva das suas percepções do trajeto.  

Tomemos agora como exemplo uma situação bastante corriqueira. João, um 

adolescente, toma um ônibus no seu longo trajeto de volta da escola em Botafogo para 

sua casa no subúrbio. Logo ao sentar em um assento disponível, vem-lhe um impulso 

irresistível por urinar. Esse impulso o faz entreter imediatamente o seguinte pensamento 

reflexivo:  

(1) Penso que estou precisando urinar. 

Como muitos dos que já se encontraram nessa situação, ele logo se apercebe que 

quanto mais ele entretém o pensamento (1), mais a vontade aumenta e com ela o impulso 

de urinar corre o risco de sair do seu controle. Então ele deliberadamente pega um livro 

da sua pasta e se coloca a pensar em outras coisas. Quase uma hora se passa e João 

finalmente chega a sua casa, mas logo ao chegar sai em disparada para o banheiro mais 

próximo, a fim de evitar urinar nas próprias calças.  

Nos momentos de distração, nos quais estava entretido com a sua leitura, parece 

razoável supormos que o impulso de João por urinar se tornou de algum modo 
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inconsciente. Entretanto, como a sensação de desconforto permaneceu durante todo o 

período do seu trajeto da escola de volta para a casa, não podemos deixar de reconhecer 

que João ainda se encontrava em um estado mental consciente. A solução para esse 

aparente paradoxo consiste em supor que, quando distraído pela leitura, João não estava 

introspectivamente consciente do seu desejo de urinar, ou seja, não estava entretendo o 

pensamento reflexivo (1) ou percebendo (internamente) que ele estava com o desejo de 

urinar. Mas como o desconforto permaneceu durante todo o período, não podemos 

deixar de reconhecer que ele se encontrava em um estado mental consciente na sua 

acepção mais básica e fundamental: no sentido fenomenal.  

Se essa descrição estiver fenomenologicamente correta, então, contrariamente às 

teorias de ordem superior (HO), um estado mental não se torna consciente em sentido 

fenomenal em razão do fato de ser tomado por um pensamento ou experiência de ordem 

superior. Em sentido fenomenal, estados mentais, como o desejo de urinar, são 

inerentemente conscientes, ou seja, seu ser consiste justamente em ser sentido. Se o 

estado mental no qual João se encontra ao sentir um desejo de urinar é consciente no 

sentido fenomenal em que há uma sensação típica de como é sentir um desejo de urinar, 

então o fato de tal estado ser tomado como um objeto por um pensamento como (1) ou 

por uma experiência de ordem superior é absolutamente irrelevante para a consciência 

fenomenal que lhe é inerente.  

Assim como no exemplo apresentado por Dretske (1995, pp.104-5) onde o motorista 

distraído está inconsciente das suas percepções da estrada, no sentido introspectivo em 

que ele próprio não está pensando que está percebendo a estrada, João está 

momentaneamente inconsciente do seu impulso por urinar no sentido introspectivo em 

que ele não está entretendo o pensamento reflexivo (1). Ao focar seu pensamento na 

leitura para se distrair do desejo irresistível de urinar, João simplesmente não suprimiu 
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tal desejo nem tampouco a consciência (fenomenal) que lhe é característica e inerente. 

Seu desejo continua a existir durante todo o penoso período em que João estava preso ao 

ônibus entretido com a sua leitura. A rigor, a única coisa capaz de suprimir tal impulso, 

juntamente com a consciência fenomenal que lhe é característica, é sua satisfação, ou 

seja, o ato de urinar.  

Segundo as teorias de ordem superior (HO), a consciência introspectiva depende ou 

de um pensamento de ordem superior (Rosenthal, 1993) como (1) ou de uma experiência 

de ordem superior (Lycan, 1996) (i.é, uma percepção interna ou monitoramento interno 

do próprio sistema cognitivo) que representa um determinado estado mental, no exemplo 

anterior, um impulso por urinar como seu estado mental. Para Rosenthal, portanto, 

enquanto a consciência em sentido fenomenal exigiria um mero pensamento de ordem 

superior que represente um estado de ordem inferior, a consciência introspectiva exigiria 

um pensamento de ordem superior, mas que representasse o estado de ordem inferior 

como um estado do sujeito. Assim, enquanto a consciência em sentido fenomenal seria 

impessoal, a consciência em sentido introspectivo seria sempre a consciência que 

alguém possui dos seus estados. O caráter essencialmente pessoal da forma introspectiva 

de consciência nos permite entender de que modo ela desempenha um controle de 

impulsos ou desejos.  

Embora a abordagem do pensamento de ordem superior (HOT) da consciência 

fenomenal nos pareça contra-intuitiva, sua abordagem da consciência introspectiva não 

apresenta maiores dificuldades. Em pelo menos três aspectos centrais ela se assemelha à 

abordagem representacionista da mesma ordem (SO) de Dretske. Em primeiro lugar, 

ambas as abordagens concordam quanto à arquitetura cognitiva da consciência 

introspectiva: ela se estrutura sempre na forma de um estado de ordem superior 

representando outro de ordem inferior. Ademais, ambas as abordagens também estão de 
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acordo quanto ao fato de que a consciência introspectiva sempre se caracteriza como 

uma forma conceitual de consciência na qual o sujeito dispõe dos conceitos envolvidos 

na especificação do conteúdo representado. Por último, ambas as abordagens também 

reconhecem que a consciência introspectiva tem sempre uma forma pessoal (e não a 

forma impessoal da consciência fenomenal).  

Mas se inconsciente no sentido introspectivo de consciência é um estado mental 

qualquer de ordem inferior que não é objeto de outro estado mental de ordem superior 

(uma atitude proposicional), inconsciente no sentido fenomenal de consciência seria o 

estado sensorial de um sujeito que padece do mal conhecido na literatura especializada 

como visão cega <blindsight>. O sujeito em tal estado mental alega não estar 

percebendo nada. Entretanto, quando exortado, ele é capaz de opinar <guess> com alto 

grau de acerto sobre as propriedades dos objetos no seu campo visual. Em outras 

palavras, embora o sujeito tenha consciência no sentido do acesso racional e cognitivo 

das propriedades instanciadas pelos objetos no seu campo visual, a sua experiência seria 

inteiramente desprovida de características ou qualidades sensoriais.  

 

1.4. CONSCIÊNCIA DE OBJETOS, DE PROPRIEDADES E DE FATOS 
 

A consciência transitiva, como a própria expressão indica, é aquela caracterizada 

gramaticalmente pelo fato de exigir ou um objeto direto ou uma oração direta como 

complemento de um verbo transitivo. Quando o complemento do verbo transitivo direto 

for um objeto, temos uma consciência de objeto, o que na tradição filosófica se 

denominava “intuição sensível”: percebo a bola, vejo a tela, etc. Mas quando o 

complemento do verbo transitivo for uma oração subordinada completa (“that-clause”), 

temos uma forma proposicional de consciência: percebo que isso é uma bola.  
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Dretske nos fornece cinco casos bastante ilustrativos do que seriam a consciência de 

objetos, de propriedades e de fatos ou proposições (Dretske, 1999). No primeiro dos 

casos, ele nos convida a imaginar a observação do ponteiro de minutos de um relógio. 

Suponhamos, em primeiro lugar, que o ponteiro se mova muito lentamente e, além disso, 

que a minha observação não dure mais que um minuto. Como nada se interpõe entre 

mim e o relógio, percebo claramente um objeto singular no meu campo visual, um 

ponteiro de minutos em movimento. Entretanto, na medida em que o ponteiro se move 

muito lentamente, não sou capaz de perceber seu movimento (propriedade abstrata). E 

ademais, como a minha observação é quase instantânea, tampouco sou capaz de perceber 

o fato que o ponteiro está se movendo.  

No segundo caso, Dretske nos convida a imaginar a observação do mesmo ponteiro 

de minutos, supondo agora que a nossa observação perdure por alguns minutos. Agora 

sou capaz de observar que o ponteiro ocupa uma posição diferente que ocupava há 

alguns minutos atrás. Assim, além da percepção do próprio ponteiro (um objeto 

singular), torno-me também consciente do fato que o ponteiro está se movendo. No 

entanto, como o ponteiro de minutos continua a se mover muito lentamente, ainda não 

sou capaz de perceber o movimento do ponteiro (propriedade). 

No terceiro caso, somos convidados a imaginar uma situação bastante corriqueira. 

Estou dirigindo um veículo, quando observo um veículo próximo em movimento e sou 

levado a supor, equivocamente, que é o meu próprio veículo que estaria a se mover o 

que me faz acionar o freio. Nesse terceiro caso, estou percebendo tanto o veículo (objeto 

singular) quanto seu movimento (propriedade), mas não sou capaz de perceber ou tomar 

consciência do fato que ele está a se mover.  

No quarto caso, estou de volta a observar o mesmo relógio. Desta vez, contudo, estou 

a observar o ponteiro de segundos. Enquanto o movimento do ponteiro de minutos me 
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era imperceptível, o movimento do ponteiro de segundos é visível. Nessa nova situação, 

portanto, sou capaz de perceber não apenas o ponteiro (objeto singular), como também 

tanto seu movimento (propriedade) quanto o fato que ele está se movendo. Quando, em 

situações como essa, somos capazes de perceber um fato mediante a percepção tanto do 

objeto singular quanto da propriedade que constituem tal fato, possuímos o que Dretske 

denomina uma consciência direta do fato (É importante não confundirmos aqui a 

consciência direta de um fato com o que muitos autores denominam consciência 

imediata de um estado mental no sentido de uma consciência que independe de 

observações ou inferências). Em contrapartida, quando percebemos um fato mediante a 

percepção de objetos e propriedades que não o constituem, percebemos o fato 

indiretamente, o que Dretske denomina percepção secundária <“displaced perception”> 

(1995, pp.40-44). Assim, se percebemos diretamente que o ponteiro de segundos está se 

movendo, percebemos apenas indiretamente que o ponteiro de minutos também está se 

movendo (cf. Dretske, 1999, p.105).  

No quinto e último caso, não percebemos nem um objeto singular nem suas 

propriedades abstratas nem o fato que tal objeto possui tais propriedades. Existem 

inúmeros objetos inobserváveis tais como elétrons que possuem propriedades 

igualmente inobserváveis como “spin”. Só me tornei consciente do fato que elétrons 

possuem spin lendo livros de química. Mas antes dessas leituras, houve um tempo em 

que eu nem tinha consciência elétron (objeto singular), nem do spin (propriedade) nem 

tampouco do fato que ele possuía tal propriedade. 

Nesse momento, a pergunta que devemos fazer é sobre a relação entre a consciência 

em sentido fenomenal com a distinção presente entre consciência de objetos, consciência 

de propriedades e consciência de fatos. Em princípio, a consciência em sentido 

fenomenal poderia ser entendida tanto como uma forma de consciência de objetos, 
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quanto como uma forma de consciência de propriedades instanciadas pelos objetos. 

Assim, existe uma qualidade sensorial presente na experiência de perceber um ponteiro 

do relógio, como também existe uma qualidade sensorial própria à experiência de 

perceber seu movimento. Entretanto, na medida em que os objetos percebidos sempre 

poderiam ser substituídos por outros qualitativamente idênticos ou simplesmente 

inexistir (no caso das alucinações) sem alteração das características fenomenais da 

experiência, tudo parece sugerir que a consciência em sentido fenomenal seja a 

consciência não dos objetos, mas antes das propriedades que esses objetos instanciam.  

   

1.5. FORMAS CONCEITUAIS E NÃO-CONCEITUAIS DE CONSCIÊNCIA 
 

A oposição entre consciência de objetos e consciência de fatos nos remete à oposição 

entre formas conceituais e não-conceituais de consciência. É inegável que somente a 

partir dos trabalhos de Dretske (1969 e 1981) a tese do “não-conceitualismo” adquire um 

sentido mais preciso. A consciência não-conceitual que possuímos de objetos, 

propriedades e fatos é aquela na qual o sujeito não precisa dispor daqueles conceitos 

necessários para a especificação canônica dos objetos, propriedades ou fatos que sua 

experiência esteja representando.  

Em seu mais recente trabalho (2009), Tye assinala que essa definição inicial ainda é 

marcada por uma série de ambigüidades (pp.103-104). Em primeiro lugar, a consciência 

não-conceitual é muitas vezes entendida como a consciência de proposições 

representadas por pensamentos e crenças. A única diferença residiria no fato que o 

sujeito não disporia dos conceitos envolvidos na especificação do conteúdo. Entretanto, 

segundo a posição defendida por Dretske, a consciência não-conceitual não seria 

idêntica à consciência de conteúdos proposicionais dos pensamentos e crenças, uma vez 
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que ela seria mais refinada <fine-grained>. É em torno dessa segunda compreensão do 

não-conceitualismo que se articula a grande maioria dos argumentos contemporâneos em 

defesa dos conteúdos não-conceituais da experiência.  

Segundo Dretske, por exemplo, somos capazes de discriminar sensivelmente um 

número infinitamente maior de matizes de cores do que podemos conceituar. Seria 

impossível especificarmos mediante conceitos tudo que experimentamos mediante os 

sentidos. Como a consciência em sentido fenomenal independe tanto da capacidade de 

conceituar o que percebemos quanto da própria capacidade de pensar, tudo parece 

indicar que essa forma de consciência seja a consciência não-conceitual das inúmeras e 

complexas propriedades representadas pela nossa experiência.  

 

CONCLUSÃO  
 

Do presente capítulo, devemos reter algumas distinções que serão cruciais para a 

compreensão da consciência em sentido fenomenal. Como observamos, a consciência 

em sentido fenomenal não se deixa definir de forma não circular. Além de exemplos e 

sinônimos, o melhor que podemos fazer é compará-la com outras formas de consciência. 

Em primeiro lugar, a consciência em sentido fenomenal se opõe à consciência no sentido 

do acesso cognitivo e racional. Enquanto esta é entendida como uma forma de saber ou 

cognição que resulta no controle racional da própria conduta do agente, a consciência em 

sentido fenomenal deve ser entendida como um sentir inerente às experiências ou àquilo 

que elas representam.  

Devemos ressaltar que, enquanto tal, a consciência fenomenal é prioritariamente a 

consciência manifesta pelos estados sensoriais e apenas em sentido derivado uma forma 

de consciência da criatura. A despeito das chamadas teorias de ordem superior, ela não 
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deve ser confundida com a consciência em sentido introspectivo. Enquanto por meio da 

consciência introspectiva nos tornamos conscientes dos nossos próprios estados mentais 

(sensoriais ou não), a consciência em sentido fenomenal seria inerente aos próprios 

estados sensoriais. Mas, como por meio das nossas experiências nos tornamos 

conscientes de objetos e propriedades, tudo parece sugerir que a consciência em sentido 

fenomenal nada mais seja do que a consciência das próprias propriedades representadas 

pela experiência. Ademais, tal forma de consciência independe da compreensão 

(conceitual) do tipo de propriedade que a experiência representa. Assim, chegamos 

naturalmente à suposição de uma conexão essencial entre o caráter fenomenal da 

experiência e o seu conteúdo representacional. Como veremos no próximo capítulo, 

existem duas formas básicas de compreendermos esta conexão essencial entre conteúdo 

e caráter fenomenal: ou bem explicamos o conteúdo representacional da experiência a 

partir da consciência do seu caráter fenomenal ou o inverso, isto é, explicamos de forma 

reducionista a consciência do caráter fenomenal da experiência como a consciência do 

seu conteúdo representacional.  

No próximo capítulo, examinaremos em que sentido a experiência representa e, mais 

especificamente, como Dretske entende o seu conteúdo representacional.  
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CAPÍTULO II  

 

O INTENCIONALISMO EXTREMADO DE DRETSKE 

 

INTRODUÇÃO  
 

Como observamos no primeiro capítulo, o conceito de consciência é mestiço: a 

consciência pode ser dita em diferentes sentidos. A consciência em sua acepção fenomenal 

é a que suscita os maiores problemas e, por essa razão, trataremos cuidadosamente dela 

nessa dissertação. Sobre as experiências, afirma-se que todas possuem um caráter 

fenomenal. Teóricos representacionistas acrescentam que experiências possuem também 

um aspecto intencional, de modo que não poderiam deixar de ter, além do seu aspecto 

fenomenal, um conteúdo representacional. Vale lembrar que os problemas que envolvem a 

consciência e a intencionalidade são as duas preocupações centrais na filosofia da mente 

contemporânea (Chalmers, 2004). Nada mais natural, portanto, do que supor que haja uma 

conexão entre esses dois aspectos cruciais da experiência. Existiriam duas maneiras de 

entendermos a conexão entre consciência fenomenal e conteúdo representacional das 

experiências: ou bem explicamos o conteúdo representacional da experiência a partir da 

consciência do seu caráter fenomenal, ou o inverso, isto é, explicamos de forma 

reducionista a consciência do caráter fenomenal da experiência como a consciência do seu 

conteúdo representacional. É no quadro dessa segunda alternativa que se insere o projeto 

de Dretske de naturalização da consciência em sentido fenomenal e da mente em geral. 

Esse capítulo examinará a forma naturalista e reducionista como Dretske concebe a 

conexão entre esses dois aspectos da experiência, através da análise da tese geral segundo a 
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qual todos os fatos mentais são fatos representacionais (que denominaremos doravante de 

representacionismo) e da tese particular de que o caráter fenomenal da experiência é 

idêntico à propriedade exterior representada (que denominaremos de intencionalismo 

externista extremado). O capítulo compreende os seguintes tópicos: apresentamos 

inicialmente uma caracterização preliminar da natureza do conteúdo representacional. Na 

seqüência, empreenderemos uma análise sumária das diferentes formas em que este 

conteúdo poderia assumir na obra de Dretske. Embora o autor jamais tenha se pronunciado 

a respeito, sustentamos que o conteúdo representacional da experiência seria para Dretske 

um conteúdo singular.  

Em um terceiro momento, buscamos caracterizar de que forma o referencialismo 

semântico de Kripke e Putnam, principalmente, repercute na concepção de Dretske sobre a 

referência que os estados sensoriais fazem aos objetos, propriedades e relações que 

representam. Aqui desejamos explicitar como, para o autor, esses estados sensoriais se 

referem a objetos e propriedades na forma de re. Nas duas seções que se seguem, pretendo 

mostrar que Dretske concebe o conteúdo da experiência como sendo de natureza não-

proposicional e não-conceitual. O ápice do capítulo é o exame da naturalização do 

conteúdo representacional da experiência proposta por Dretske: busca-se fornecer uma 

explicação reducionista para o conteúdo representacional em termos não-intencionais, 

fazendo uso apenas de noções matemáticas, físicas e biológicas.  

O desdobramento natural é uma análise do representacionismo e do intencionalismo 

em Dretske. Na penúltima seção, intitulada “intencionalismo externista”, pretendemos 

mostrar de que modo o intencionalismo extremado do autor, quando associado ao seu 

externismo sensorial, resgata as intuições filosóficas presentes nos problemas denominados 

(i) “hiato explicativo” <explanatory gap> (Levine, 1983), (ii) “problema difícil” <hard 
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problem> (Chalmers, 1997) e, em parte, do cenário dos (iii) zumbis proposto também por 

Chalmers.  

 

2.1. CONTEÚDO REPRESENTACIONAL: PRELIMINARES 

 

Para a compreensão acurada do intencionalismo extremado de Dretske é necessária 

uma explicação preliminar sobre a tese do caráter intencional da experiência.  Por isso, 

precisamos esclarecer o que queremos dizer com a noção de intencionalidade. Se 

aceitarmos a definição clássica de Brentano (1874) segundo a qual a “intencionalidade é a 

marca do mental” <Intentionalität als Merkmal des Geistigen>, passaremos a descrever 

nossa atividade mental através de um vocabulário que descreve estados mentais em termos 

intencionais, ou seja, todo e qualquer estado mental seria acerca de ou em direção a (ou se 

refere a) algo. Brentano supunha que a característica especial da intencionalidade do 

mental deve ser entendida como uma relação absolutamente peculiar entre estados do 

sujeito com algo - nas palavras do autor - “inexistente” ou que “não precisaria existir”. Por 

essa razão, estados intencionais apresentariam a seguintes características: em primeiro 

lugar, eles necessariamente versam sobre alguma coisa. Em segundo lugar, em razão de 

seu suposto caráter intrínseco, eles se direcionariam a algo que não precisaria existir.  

Segundo Dretske, falar que estados intencionais versam <aboutness> sobre algo 

significa falar da capacidade que um estado possui de se referir a outro (1995, p.28). 

Assim, um sujeito S vê P, ouve P ou tem pensamentos acerca de P quando os estados 

mentais de S se referem ou são acerca de P. Mas nossas experiências e pensamentos se 

referem não apenas a objetos, mas também a propriedades e a fatos ou estados de coisas. 

Quando vejo uma bola de golf, por exemplo, não percebo apenas determinado objeto em 



23 

 

meu campo visual, mas percebo também sua cor, sua forma, sua textura, o seu movimento, 

etc. (Dretske, 1995, p. 29). Para Dretske, nossas alucinações também se referem a tais 

propriedades sob a forma de universais não-instanciados. E além de objetos e propriedades, 

estados mentais se referem também a fatos. Retomando o exemplo do capítulo anterior, 

percebemos não apenas o ponteiro dos segundos e seu movimento. Nossos estados 

perceptuais também nos referem ao fato de que tal ponteiro está se movendo (Dretske, 

1999).   

Na tradição da filosofia continental, o termo direcionalidade significa uma qualidade 

intrínseca ao estado mental por meio do qual ele pretende se referir a algo. Uma vez que 

um ato possuiria direcionalidade a algo independentemente de existir ou não um objeto, 

algo além do próprio objeto deveria ser capaz de explicar o próprio ato intencional. Isso é o 

que Husserl denominava o noema do ato. Em analogia com a noção de sentido <Sinn> em 

Frege, caberia ao noema husserliano determinar qual seria o objeto sobre o qual o ato 

intencional versa. Além disso, Husserl denomina de époche o ato de redução 

fenomenológica capaz de suspender nossos juízos ou pressuposições acerca da diferença 

entre entidades reais e fictícias. Essas duas noções, portanto, seriam cruciais para a 

compreensão “internista” da direcionalidade tal como elaborada por Husserl (Follesdal, 

1990, 2006). Para Dretske, no entanto, tal concepção de direcionalidade é insustentável, 

uma vez que a capacidade de fazer referência dos estados mentais não é determinada por 

qualidades intrínsecas do estado.  

Desde Chisholm (1957), a tradição analítica passou a entender a direcionalidade como 

a relação existente entre um estado mental e um determinado conteúdo proposicional. 

Pensamos que as denominadas “ações discursivas” <speech-acts> fornecem aqui um 

modelo lingüístico para entendermos o que significa representar: estados mentais 

representam estados de coisas ou proposições do mesmo modo que ações discursivas 
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representam estados de coisas e proposições. Também pensamos plausível afirmar que 

todos nós possuímos intuições bem claras acerca de como enunciados representam suas 

condições de verdade, como promessas representam suas condições de cumprimento, como 

ordens representam as condições da sua obediência etc. (Cf. Green, 2007). Da mesma 

forma, estados mentais também representam determinadas condições de correção que 

quando satisfeitas tornam tal conteúdo representacional e, por conseguinte, o próprio 

estado mental em questão verídicos.  

Dizer de um estado intencional que se direciona a algo dito “inexistente” ou a algo que 

“não precisaria existir” significa apenas que tais estados se direcionam a um determinado 

conteúdo proposicional que não precisaria ser correto. Uma vez que só podemos falar de 

conteúdo onde existe a possibilidade de representação errônea da realidade, a capacidade 

de representar de forma errônea seria, então, a característica primária da intencionalidade. 

Crenças, juízos, pensamentos, asserções etc. têm o poder de “dizer” que k é F quando k não 

é F. Com efeito, eles têm a capacidade de “dizê-lo” mesmo quando k não existe (Cf., 

Dretske, 1995, p.28).  

Mas não são apenas as chamadas atitudes proposicionais que possuem um conteúdo 

representacional.  Experiências de uma forma geral, e percepções em particular, também 

parecem o possuir. O que significa dizer, então, que um estado sensorial porta um 

conteúdo? Significa dizer que ele, tal como uma atitude proposicional, também projeta 

determinadas condições de correção sobre o mundo que são ou não satisfeitas. 

Intuitivamente, quando tais condições estão satisfeitas, consideramos tais estados 

verídicos, quando não estão satisfeitas o consideramos ilusório ou inverídico, da mesma 

forma que consideramos crenças como verdadeiras ou falsas, dependendo de como o 

mundo se comporta. Assim, percebo uma maçã vermelha a uma determinada distância 
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quando um estado sensorial representa uma condição de correção: ele será verídico quando 

houver uma maçã no local e quando ela for vermelha.  

Como veremos ao longo desse capítulo, Dretske sustenta que todos os fatos mentais 

são fatos representacionais (representacionismo), ou seja, não apenas juízos, crenças, 

pensamentos ou memórias, mas também percepções possuiriam conteúdo representacional. 

Aliás, Dretske vai mais longe e assegura que até mesmo sensações corporais (dor, coceira 

etc.), emoções (alegria, tristeza etc.) e humores (depressão, melancolia etc.) seriam 

representações. A partir dessa análise preliminar do que seja um conteúdo 

representacional, a nossa tarefa agora é averiguar qual forma teriam os conteúdos 

representacionais da experiência.  

 

2.2. CONTEÚDOS RUSSELLIANOS E FREGEANOS 

 

Nas teorias clássicas sobre conteúdo proposicional, denominam-se russellianos ou 

singulares aqueles conteúdos proposicionais compostos pelos próprios referentes de termos 

singulares e pelas próprias propriedades expressas por predicados. Assim, o conteúdo 

proposicional da afirmação “esse cubo é amarelo” seria constituído pelo próprio cubo e 

pela propriedade de ser amarelo. Desse modo, um conteúdo russelliano ou singular seria 

verdadeiro quando um determinado objeto possuísse as propriedades que um determinado 

proferimento lhe atribui.  

Em contrapartida, denominam-se fregeanos aqueles conteúdos constituídos não pelos 

objetos e propriedades referidos, mas antes por seu modo de apresentação. Frege nunca 

tornou explícito o que ele próprio entendia por “modos de apresentação”, mas podemos 

depreender de seus célebres artigos que modos de apresentação seriam condições acerca 
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da extensão, ou, em outras palavras, condições de identificação dos objetos, propriedade 

e relações representadas por uma ação discursiva. Como um mesmo objeto e uma 

mesma propriedade podem ser apresentados sob os mais diferentes modos de 

apresentação, o conteúdo proposicional de um proferimento será verdadeiro apenas 

quando o objeto apresentado pelo seu modo de apresentação no conteúdo possuir a 

propriedade (ou propriedades) apresentada pelo seu modo de apresentação no conteúdo 

(Cf. Chalmers, 2004, 2010).  

Essa distinção tradicional entre conteúdos russellianos e fregeanos também está 

presente na filosofia da mente e, de forma muito especial, na filosofia da percepção. A 

forma mais simples de concebermos o conteúdo da experiência é entendê-lo como uma 

proposição russelliana constituída pelas próprias entidades e suas propriedades. Assim, 

por exemplo, se realizamos uma experiência visual representando um cubo vermelho, o 

conteúdo da experiência seria a proposição estruturada contendo o objeto que é visto 

parecendo um cubo vermelho e a propriedade de ser um cubo vermelho. Esse conteúdo 

teria a forma [o,P], na qual o seria o próprio objeto percebido e P a propriedade que o 

aparenta possuir.  

Existiriam duas formas de “russellianismo”. Segundo uma forma extremada, o 

conteúdo representacional da experiência incluiria tanto os objetos como as suas 

respectivas propriedades. Na prática, o conteúdo russelliano extremado de uma 

experiência visual complexa incluiria inúmeros objetos possuindo uma conjunção de 

diferentes propriedades: localizações, formatos, cores, tamanhos e assim por diante. Mas 

de acordo com uma forma moderada de russellianismo na filosofia da percepção, o 

conteúdo representacional da experiência envolveria a propriedade que os objetos 

aparentam possuir, mas não os próprios objetos que aparentam possuí-las. Assim, 

conteúdos russellianos moderados teriam a forma de proposições existenciais: “existe 
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um cubo vermelho localizado em L”. Uma das razões para a adoção da versão moderada 

é a necessidade de tornar compreensível como duas experiências podem representar o 

mundo da mesma forma se elas são experiências de objetos numericamente distintos. 

Outra razão é tornar compreensível como duas experiências podem representar o mundo 

da mesma forma mesmo quando uma delas é uma alucinação e simplesmente nenhum 

objeto é percebido. 

A forma alternativa de entendermos o conteúdo representacional da experiência é 

como uma proposição geral constituída por modos de apresentação dos objetos e 

propriedades, ao invés dos próprios objetos e propriedades. A concepção fregeana do 

conteúdo da experiência é motivada pelas mesmas considerações que motivam 

concepções análogas no campo da filosofia da linguagem: o problema do significado 

cognitivo. Na filosofia da linguagem, precisamos introduzir modos de apresentação da 

referência para podermos individuar os estados doxáticos dos falantes de forma a 

eliminar contradições. Assim, se alguém afirma que Cícero era um grande orador, mas 

nega que Túlio o fosse, e se Túlio e Cícero são a mesma pessoa, então nosso falante tem 

que estar se referindo ao indivíduo em questão sob diferentes modos de apresentação. 

Mutatis mutantis, se a uma mesma pessoa um mesmo objeto ora aparece sensivelmente 

como sendo um cubo vermelho, ora como não sendo, é porque ela o está representando 

sob diferentes modos.  

O problema agora é sabermos o que seriam esses modos de apresentação sensoriais. 

Segundo sugestão de Chalmers (2004; 2010), tais modos de apresentação sensoriais dos 

objetos, relações e propriedades poderiam ser formalmente entendidos como uma função 

de mundos possíveis centrados (nos quais o sujeito e o tempo estão ao centro) a 

extensões, como a propriedade de causar normalmente a experiência com tal e tal 

caráter fenomenal em mim. Assim, por exemplo, a minha experiência da cor vermelha 
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representaria a propriedade física que os corpos possuem de refletir um determinado 

espectro da luz, mas mediante o modo de apresentação de ser a propriedade que 

normalmente causa sensações de vermelho.  

Embora Dretske nunca tenha se pronunciado explicitamente a respeito, essa forma 

fregeana de conteúdo parece incompatível com seu projeto naturalista e reducionista: em 

tal definição não eliminamos o caráter fenomenal, mas antes o pressupomos (voltaremos 

a esse ponto quando tratarmos do caráter fenomenal da experiência). Com efeito, não 

podemos descartar a priori outras interpretações fregeanas acerca do conteúdo da 

experiência. Entretanto, tudo parece indicar que Dretske o compreenda como um 

conteúdo russelliano extremado, constituído não apenas pelas propriedades, mas também 

pelos objetos que as instanciam. Assim, quando Dretske caracteriza o modo de re de 

representação ele afirma:  

Obviamente, meu uso da palavra “algo” na descrição de S representando algo 
como sendo azul não é um quantificador existencial. Pode acontecer que S esteja 
representando erroneamente algo como sendo F quando existe algo (digamos, no 
quarto ao lado) que é F (1995, p.26). 
 

 
Segundo Dretske, minha percepção daquele objeto como sendo F é verídica quando 

exatamente aquele objeto for F e não algum outro objeto qualitativamente idêntico que por 

ventura também satisfaça a propriedade de ser F. É nesse sentido que para o autor o 

conteúdo da experiência é “russelliano extremado”, pois as suas condições de veridicidade 

incluem o próprio objeto percebido e não apenas as propriedades que ele sensivelmente 

aparenta possuir. 
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2.3. REFERENCIALISMO NO DOMÍNIO DA EXPERIENCIA 

 

Em artigo seminal, Marcus (1961) inaugura a denominada “nova teoria da 

referência”, cujos insights foram consolidados pelos trabalhos de Donnellan (1966), Kripke 

(1972), Putnam (1975) e Kaplan (1979). A tese mais importante para nossos propósitos é 

aquela que afirma que nomes próprios, dêiticos e termos de espécies naturais se referem 

rígida e diretamente às entidades designadas. Devemos esclarecer preliminarmente que 

dizer que um termo lingüístico se refere diretamente significa dizer que se refere sem a 

mediação de um modo de apresentação (ou seja, uma condição de identificação). Neste 

sentido, o designador direto possui por conteúdo a própria entidade referida e não seu 

suposto modo de identificação, o que significa dizer que o conteúdo é singular, na acepção 

apresentada na seção anterior. Em contrapartida, dizer que um termo linguístico se refere 

rigidamente significa dizer que ele se refere a uma mesma entidade em todos os mundos 

possíveis.  

O referencialismo semântico repercutiu fortemente na filosofia da mente e, mais 

especificamente, na filosofia da percepção. Em primeiro lugar, como observamos na seção 

anterior, o conteúdo representacional das experiências é entendido por inúmeros autores, 

dentre os quais o próprio Dretske, como um conteúdo singular constituído pelas próprias 

entidades referidas ao invés dos seus supostos modos de apresentação. A singularidade do 

conteúdo da experiência implica reconhecer que a veridicidade, digamos, do meu estado 

perceptual sobre essa caneta azul exige que essa caneta (e não de nenhuma outra 

qualitativamente idêntica que satisfizesse uma mesma condição de identificação qualquer) 

possua essa propriedade de ser azul.  

Mas isso implica reconhecer que os estados sensoriais se referem diretamente, ou seja, 

sem a mediação de modos de apresentação. Há dois sentidos relevantes nos quais a 
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percepção se refere de forma direta àquilo que ela representa. Percebemos os objetos e suas 

propriedades e relações diretamente, em primeiro lugar, no sentido em tal percepção não é 

mediada pela percepção de supostas entidades intermediárias que fariam a interface entre o 

sujeito e o mundo, tais como impressões sensíveis, idéias e os chamados dados sensoriais 

(1995, pp.127-8). Assim, a nossa percepção dos objetos é ela própria direta e não mediada, 

pois o que perceberíamos seria o próprio objeto, e não sua aparência. Ademais, só 

tomamos ciência do nos nossos próprios estados ao tomarmos ciência dos objetos, relações 

e propriedades que tais estados sensoriais representam (p. 41). 

Além disso, estados sensoriais também se referem diretamente no sentido em que tal 

referência não é determinada por nenhum modo de apresentação, ou seja, sem que a 

referência tenha que satisfazer determinadas condições de identificação. Em suas próprias 

palavras, “quando realizo uma experiência acerca de um objeto, nada na minha experiência 

dele determina de qual objeto estou realizando a experiência” (1995, p.33). Por essa razão, 

Dretske caracteriza a referência mental dos estados sensoriais às respectivas entidades por 

eles representadas como de re: “o que determina a referência (...) não é como o objeto é 

representado, mas certa relação contextual ou relação causal externa” (1995, p. 24). Ele 

ilustra a oposição entre representações sensoriais de re e de dicto a partir da oposição entre 

uma pintura de um cavalo preto e uma “pintura de cavalo preto”. No primeiro caso, não 

são modos de apresentação que determinam a referência em questão, mas, como vimos, a 

relação contextual ou relação causal externa C (p. 25). Assim, não há nada no estado 

sensorial que o torne acerca desse ou daquele objeto.  

Mas se Dretske endossa explicitamente a tese da referência direta da experiência nos 

dois sentidos supra-indicados, cabe ainda a pergunta se ele também endossaria o chamado 

“realismo ingênuo” na filosofia da percepção. Há naturalmente diferentes compreensões do 

que venha a ser o realismo ingênuo. Se entendermos este binômio como a reiteração da 
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tese de que não percebemos o mundo mediante a percepção de entidades intermediárias, 

então Dretske é inequivocamente um realista ingênuo. Entretanto, se entendermos por tal 

binômio a tese segundo a qual a experiência seria uma mera relação direta entre o sujeito e 

os respectivos objetos percebidos, então certamente Dretske não é um realista ingênuo. 

Para ele, experiências possuem um conteúdo representacional. Não se segue do fato trivial 

de não percebermos as nossas próprias representações internas de um gato, que possamos 

perceber um gato sem representá-lo mediante algum estado sensorial (interno).  

 

2.4. CONTEÚDO NÃO-PROPOSICIONAL 
 

 

Mesmo considerando o conteúdo representacional das experiências como singular, 

ou seja, constituído pelos próprios objetos, propriedades e relações representadas, ainda 

não sabemos se tal conteúdo possui para Dretske uma estruturação proposicional. A 

primeira pista nesse sentido radica na distinção estabelecida por Dretske entre a 

consciência de entidades (ou objetos) e a consciência de fatos. Como assinalamos no 

capítulo anterior, ele nos fornece cinco casos para ilustrar porque devemos distinguir a 

consciência de objetos da consciência de propriedades e, decisivamente, da consciência 

de fatos (Dretske, 1999). Em linhas gerais, quando somos capazes de perceber um fato 

mediante a percepção tanto do objeto singular quanto da propriedade que constituem tal 

fato, possuímos o que Dretske denomina uma consciência direta do fato. Em 

contrapartida, quando tomamos ciência de um fato mediante a percepção de objetos e 

propriedades que não o constituem, percebemos o fato indiretamente, o que Dretske 

denomina “percepção secundária” <displaced perception>. Desse modo, se percebemos 

diretamente que o ponteiro de segundos está se movendo, percebemos apenas 
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indiretamente que o ponteiro de minutos também está se movendo. Como observamos 

na seção anterior, esse é o caso da consciência que possuímos dos nossos próprios 

estados mentais: tomamos ciência dos nossos estados mentais ao tomarmos ciência do 

que eles representam.  

Vale lembrar que embora a percepção (ou a consciência direta de fatos) dependa da 

percepção dos objetos e propriedades que constituem tal fato, Dretske não está 

afirmando com isso que seríamos capazes de perceber objetos independentemente de 

quaisquer propriedades. Segundo Dretske, “experiências são, com efeito, de objetos, 

mas não se pode realizar a experiência de um objeto sem realizá-la sob algum aspecto” 

(1995, p. 31). E acrescenta mais a frente: “não se pode ver, cheirar ou tocar um objeto, 

sem percebê-lo como possuindo determinadas propriedades” (p.31). Assim, a distinção 

entre consciência de um fato e consciência de uma entidade não deve ser confundida 

com a distinção entre consciência proposicional e consciência não-proposicional.  

Em diversos momentos de sua obra (1993; 1995; 1999), Dretske parece sugerir que 

no conteúdo das experiências conscientes, objetos e propriedades não se combinam de 

forma proposicional. Assim, ele caracteriza, por exemplo, o conteúdo de experiências 

auditivas e visuais por meio de locuções como “ouvir o piano sendo tocado”, “estar 

visualmente consciente da cor da camisa”, ao invés de locuções do tipo “ouvir que o 

piano está sendo tocado” ou “estar visualmente consciente que a cor da camisa” (Cf., 

1995, pp.8-12). Embora não se pronuncie claramente a respeito, tudo parece indicar que 

para Dretske, quando empregamos proposições para especificar um determinado 

conteúdo representacional, estamos sempre pressupondo que o agente possui as 

capacidades conceituais necessárias para compreender o que ele estaria representando. 

Em suma, conteúdos proposicionais são sempre conceituais, no sentido trivial segundo o 
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qual o agente dispõe dos conceitos necessários para compreender o que ele representa 

(voltaremos a esse ponto na próxima seção sobre os conteúdos não-conceituais). 

Diante dessa constatação, faz-se necessária a seguinte pergunta: já que o conteúdo 

representacional não se estrutura proposicionalmente, de que forma ele se estruturaria? 

Mesmo composto por objetos, relações e propriedades, a sugestão mais adequada seria 

entendê-lo como um conteúdo icônico, tal como um mapa ou um quadro. Dretske é 

explícito a respeito quando afirma que “experiências são como quadros a esse respeito, 

elas são modos de re de representação” (1995, p.24). O conteúdo representacional 

icônico apresenta quatro características fundamentais. Primeiramente, como já 

adiantamos na secção anterior, ele é o modo de re de representação, ou seja, uma forma 

de representação cuja referência não é determinada por elementos intrínsecos à própria 

representação, mas antes pelas relações contextuais e causais externas. Segundo, ele é 

sempre um conteúdo “perspectivo”, ou seja, representado a partir do ponto de vista 

egocêntrico do próprio sujeito. Em particular na visão, os elementos da percepção se 

apresentam sob a forma de um “mapa” dos objetos em relações com as suas 

propriedades a partir de um ponto de vista egocêntrico, situado no próprio sujeito. 

Terceiro, existe um grau de isomorfismo entre a estrutura dos elementos da 

representação e a estrutura dos objetos e propriedades representados. Por último, como 

veremos mais a frente, a representação é analógica no sentido em que a informação é 

codificada analogicamente, ou seja, quando ela é transmitida por um sinal que veicula 

informações adicionais sobre outras propriedades do mesmo objeto (Dretske, 1981, 

p.135f.). Assim, a imagem visual de um livro, por exemplo, ao veicular informação 

sobre a sua forma, também veicula informações sobre a sua textura, sua cor, seu 

tamanho, etc.  
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2.5. CONTEÚDO NÃO-CONCEITUAL 

 

Na medida em que estados sensoriais se referem na forma de re às entidades que 

representam - e os próprios constituintes do conteúdo singular não se estruturem de forma 

proposicional - tudo parece indicar que tal conteúdo representacional seja de natureza 

não-conceitual. Em linhas gerais, um conteúdo não-conceitual é aquele onde o sujeito 

portador do estado sensorial que o representa não precisa dispor dos conceitos necessários 

para a compreensão do que representa. Com efeito, Dretske foi um dos primeiros 

filósofos na tradição analítica a opor os conteúdos não-conceituais das experiências aos 

conteúdos conceituais de crenças e juízos. Em seus primeiros trabalhos, o autor traçava 

essa oposição nos seguintes termos: haveria dois modos complementares de acesso à 

realidade, denominados de “ver epistêmico” e “ver não-epistêmico”. Segundo essa 

formulação, enquanto epistemicamente representamos as entidades mediante conceitos, 

não-epistemicamente representamos sensivelmente as entidades na medida em que “as 

diferenciamos do seu pano de fundo” (cf. 1969).  

Em sua importante obra de 1981, a mesma oposição é retraçada nos termos da 

distinção entre duas formas de codificação de informações, a forma analógica (não-

conceitual) e a forma digital (conceitual). Comparativamente, enquanto na percepção a 

informação recebida é codificada analogicamente, nas crenças e juízos a informação 

recebida é codificada digitalmente. Neste sentido, um estado perceptual E (sinal) veicula 

analogicamente a informação que determinado objeto o possui uma determinada 

propriedade Q, quando veicula simultaneamente a informação de que o mesmo objeto 

também possui uma série de outras propriedades G, P, R, etc. Em contrapartida, um 

estado doxástico D veicula informação na forma digital de que determinado objeto o 

possui uma determinada propriedade Q, quando não veicula nenhuma outra informação 
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adicional sobre o (retomaremos esse ponto na próxima seção). Assim, o que inicialmente 

fora formulado como uma distinção entre um modo epistêmico e um modo não-

epistêmico de acesso à realidade, posteriormente é compreendido como uma diferença 

entre duas modalidades de codificação de informação.  

Em um terceiro momento é reformulado, sobretudo nas obras de 1988 e 1995, nos 

termos da distinção entre dois tipos de indicadores de função. Nesse sentido, podemos 

falar de uma representação de natureza não-conceitual, quando o indicador de função é 

adquirido filogeneticamente através da seleção natural. Por sua vez, a representação de 

natureza conceitual possui o indicador de função adquirido através do aprendizado de que 

a situação em que o sistema se encontra é o resultado de um tipo de situação (fato 

indicador) que envolve outro tipo de situação. 

Em linhas gerais, conteúdos não-conceituais são entendidos nos seguintes termos: 

uma experiência E possui um conteúdo não-conceitual quando (i) E representa 

determinadas condições de veridicidade e (ii) o sujeito de E não precisa possuir os 

conceitos usados na especificação canônica das condições de veridicidade do conteúdo 

de E. Assim, por exemplo, quando um animal ou uma criança pequena percebe uma bola 

azul, ela se encontra em um estado sensorial consciente em sentido fenomenal, mas cujo 

conteúdo representacional é de natureza não-conceitual, uma vez que ela ainda não 

possui os conceitos de “bola” e de “azul” que lhe permitiriam compreender que “azul” é 

a propriedade que seu estado atribui ao objeto em questão e que “bola” é o tipo de objeto 

ao qual tal estado se refere.   

À luz de tal definição, nada impede que o conteúdo não-conceitual da experiência E 

seja idêntico ao conteúdo conceitual de um pensamento ou crença perceptual de uma 

terceira pessoa, uma vez que o que o torna um conteúdo de E não-conceitual é o simples 

fato do sujeito de E não necessitar dos conceitos necessários para especificar as 
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condições de veridicidade de E. Assim, a percepção da bola azul é verídica nas mesmas 

condições em que o pensamento que a bola é azul é verdadeiro, ou seja, quando o objeto 

tipificado pelo conceito de bola possuir a propriedade tipificada pelo conceito de azul. 

Pela mesma razão, o conteúdo não-conceitual da experiência E de um sujeito S também 

poderia ser idêntico ao conteúdo de uma crença perceptual básica (obtida sem 

inferência) do próprio S.  

 Nessa acepção, não são a rigor os próprios conteúdos representacionais da 

experiência que seriam não-conceituais, mas antes os estados sensoriais ou as 

experiências. Há duas maneiras de entendermos o não-conceitualismo. A primeira, 

segundo definição geral corrente, é essencialmente uma tese acerca de tipos de estados 

mentais. Reiterando, um estado seria conceitual quando exigisse do seu portador os 

conceitos necessários para a especificação canônica do seu conteúdo. A segunda se 

refere à própria estruturação e composição do conteúdo. Assim, não-conceitual seria o 

conteúdo não composto por conceitos.  

Desse modo, a definição corrente deixa em aberto três interpretações possíveis. (1) 

Experiências seriam estados não-conceituais com conteúdos conceituais que 

compartilhariam com pensamentos e crenças. (2) Experiências seriam estados não-

conceituais que possuiriam conteúdos refinados <fine-grained> similares a conteúdos de 

pensamentos e crenças. É em torno dessa segunda compreensão que se articula a grande 

maioria dos argumentos contemporâneos em defesa dos conteúdos não-conceituais da 

experiência. Assim alega-se, por exemplo, que somos capazes de discriminar 

sensivelmente um número infinitamente maior de matizes de cores do que podemos 

conceituar. Seria impossível especificarmos mediante conceitos tudo que 

experimentamos mediante os sentidos.  (3) Experiências seriam estados não-conceituais 

com conteúdos grosseiros <coarse-grained>.   
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Essa forma de não-conceitualismo é a única considerada por Tye (2009, p.104) como 

congruente com a experiência visual. Se por meio de conceitos sempre podemos 

representar os mesmos estados de coisas sob diferentes modos de apresentação, 

mediante os sentidos sempre representamos um mesmo estado de coisas. Em outras 

palavras, enquanto o conteúdo proposicional de crenças assumiria a forma de 

proposições fregeanas, constituídas por modos de apresentação ou condições de 

identificação dos respectivos referentes, o conteúdo não-conceitual das experiências ou 

estado sensoriais assumiria a forma de proposições russellianas, consistindo dos próprios 

objetos e propriedades. 

Embora Tye insista que tais conteúdos não se estruturem da mesma forma que os 

conteúdos conceituais dos pensamentos e crenças, nada impediria, em princípio, que eles 

também viessem a ser especificados por meio de conceitos quando o sujeito se 

encontrasse em outros estados mentais doxásticos. Desse modo, os estados não-

conceituais de Tye seriam apenas contingentemente não-conceituais e não 

essencialmente não-conceituais. Aliás, o próprio Tye parece reconhecer o caráter 

contingente dos seus conteúdos não-conceituais robustos, ao reiterar que o refinamento 

do conteúdo da experiência visual poderia ser expresso sem prejuízo algum por juízos 

demonstrativos baseados na experiência. 

A pergunta fundamental aqui é como devemos entender o não-conceitualismo de 

Dretske. Se a nossa interpretação de Dretske até aqui estiver correta, para o autor o 

conteúdo representacional da experiência é essencialmente não-conceitual, uma vez que 

se estrutura de forma icônica. E por possuir um caráter icônico, ele seria mais refinado 

<fine-grained> do que o conteúdo das crenças perceptuais, ou seja, um estado sensorial 

ao veicular a informação na forma analógica de que o é Q, veicula inúmeras outras 

informações, digamos, que o é R, que o é S etc. 
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2.6. A NATURALIZAÇÃO DO CONTEÚDO REPRESENTACIONAL 

 

Como observamos nas seções anteriores, o conteúdo representacional da experiência é 

entendido por Dretske como um conteúdo singular (constituído exclusivamente pelas 

entidades referidas), icônico (não-proposicional) e essencialmente não-conceitual (no 

sentido não apenas em que o sujeito não precisa dispor dos conceitos necessários para a 

compreensão do que ele representa, mas também no sentido em que seria mais refinado do 

que os conteúdos conceituais proposicionais das crenças perceptuais correspondentes). 

Além disso, enquanto a tradição filosófica se notabiliza por tomar o conteúdo 

representacional como uma noção primitiva (que assim não seria passível de análise em 

noções ainda mais elementares), o que caracteriza a abordagem de Dretske é justamente a 

tentativa de naturalização do conteúdo representacional com base em uma explicação que 

não apela para conceitos intencionais e mentais.  

A questão fundamental é saber como um conteúdo singular, icônico e não-conceitual 

representa, isto é, como se explica a própria conexão representacional/intencional entre 

estados sensoriais e os objetos, relações e propriedades que eles representam. O conceito 

matemático/estatístico de informação preenche a primeira lacuna. Suponhamos que r seja 

um estado ou um evento sensorial qualquer. Intuitivamente, para que r veicule a 

informação de que s é F é indispensável, antes de tudo, que r veicule informação suficiente 

sobre s como se tal informação fosse gerada pelo fato de que s é F. Assim, se s possuir 

uma determinada cor que veicula dois bits de informação, nenhum estado sensorial poderia 

veicular a informação de que s possui tal cor a não ser que r veiculasse pelo menos os 

mesmos dois bits de informação (1981, p. 63). É igualmente intuitivo supormos que r não 

poderia veicular a informação de que s é F a menos que s fosse F. Assim, se podemos e 
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devemos falar de representações errôneas <misrepresentation>, não faz sentido se falar em 

informação errônea <misinformation>.  

Embora necessária, a conjunção dessas duas condições ainda é insuficiente. O 

problema radica na possibilidade de que um sinal r veicule X bits de informação acerca de 

s e, embora s sendo F veicule os mesmos X bits de informação, o sinal r veicule a 

informação inadequada. Para retificar essa deficiência, temos que supor que a quantidade 

de informação que o sinal r veicule sobre s seja (ou inclua) a quantidade de informação 

gerada por s sendo F e não, digamos, por s sendo G. Se tomarmos k como o conhecimento 

receptor acerca das probabilidades que existem na fonte, a conjunção dessas três condições 

permite a Dretske definir o conteúdo informacional nos seguintes termos: um sinal r 

veicula a informação de que s é F quando a probabilidade condicional de s ser F, dado r e 

k, for igual a um (1981, p.65). Esse conteúdo se caracteriza como de re, uma vez que o que 

está sendo descrito é uma relação entre o aberto ‘x é F’ e um sujeito (Dretske, 1981, p.66). 

Entretanto, a exigência de que a probabilidade condicional deva ser igual a Um se 

coloca por demais excessiva. Uma cortina de fumaça veicula a informação de que há fogo 

sem que a probabilidade condicional de haver fogo seja igual a um, dado o sinal r, ou seja, 

a cortina de fumaça. Para contornar essa pequena dificuldade podemos dizer que um estado 

sensorial E veicula a informação de que s é F quando E co-varia nomologicamente com o 

fato que s é F em condições normais. Poderíamos também dizer, como Perry (1983), que 

um estado E veicula a informação de que s é F relativamente a uma condição <constraint>. 

Assim, o que parece ser fundamental para o fluxo de informação é a existência de leis 

físicas em razão das propriedades presentes no estado ou sinal e das propriedades 

instanciadas pelos objetos indicados pelo estado ou sinal. Uma cortina de fumaça indica a 

existência de fogo, uma vez que o seguinte contrafactual é verdadeiro: não haveria tal 

cortina de fumaça caso não houvesse fogo. 
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Em razão da existência de diferentes propriedades dos estados e dos objetos e, por 

conseguinte, da existência de diferentes leis conectando o estado ao objeto por ele 

indicado, é sempre possível que um mesmo estado possa veicular diferentes informações. 

Assim, por exemplo, o estado de uma árvore com anéis de certo diâmetro indicam 

diferentes propriedades em razão de diferentes leis. Relativamente à determinada lei, 

digamos, ceteris paribus, os anéis não possuiriam tal diâmetro a menos que a árvore 

tivesse tal idade, o diâmetro dos anéis indicaria a idade da árvore. Mas relativamente à 

outra lei, digamos, ceteris paribus, os anéis não possuiriam tal diâmetro a menos que a 

região em que se encontra a árvore estivesse submetida a um determinado regime de 

chuvas, o diâmetro dos anéis indicaria o índice pluviométrico da região onde se encontra a 

árvore. A possibilidade que um estado possui de indicar inúmeros tipos de objetos, em 

razão de estar submetido a inúmeras leis físicas é conhecida na literatura como o 

“problema da disjunção”. 

Assim, a simples conexão nomológica entre as propriedades de um estado e as 

propriedades de um objeto que o estado indique não constitui uma condição suficiente para 

afirmarmos que o estado em questão representa o objeto e a propriedades indicados. Em 

primeiro lugar, como tudo na natureza se conecta segundo leis, todo e qualquer estado da 

matéria inanimada estaria representando algo, o que nos parece demasiado contra-

intuitivo. Ademais, cada estado da matéria estaria representando inúmeros objetos em 

razão das inúmeras leis existentes que conectam as propriedades do estado às propriedades 

dos inúmeros objetos indicados pelo estado. 

Existe ainda uma terceira dificuldade que se acrescenta às demais. Como observamos, 

estados sensoriais possuem conteúdo representacional na medida em que representam 

determinadas condições de veridicidade que, quando satisfeitas, tornam o conteúdo e, por 

conseguinte, o próprio estado verídico, mas, quando não satisfeitas tornam o estado e o seu 
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conteúdo inverídicos. Desse modo, só faz sentido falar de representação quando também 

faz sentido se falar da possibilidade de representações inverídicas <misrepresentation>. Em 

razão das próprias leis físicas a que estão submetidos os estados da matéria, esses não 

podem simplesmente deixar de indicar algum objeto em razão da existência de alguma 

propriedade que o conecte nomologicamente a alguma propriedade de algum objeto. 

Assim, se, em razão do solo infértil ou em razão do baixo índice pluviométrico da região, o 

diâmetro dos anéis da árvore não constitua um indicador confiável da idade da árvore, tal 

diâmetro se torna um indicador da própria infertilidade do solo ou do baixo índice 

pluviométrico da região. Em suma, enquanto o conceito de conteúdo representacional 

exige a possibilidade de ocorrências de representações inverídicas, o conceito de 

informação é incompatível com a idéia de uma indicação errônea.  

Assim, mesmo que a noção de informação constitua um primeiro passo, digamos, uma 

condição necessária para a naturalização do conteúdo representacional, ela certamente 

ainda é insuficiente. Para contornarmos as dificuldades supramencionadas, necessitamos 

de um elemento normativo ausente no mundo descrito física e matematicamente pelo 

conceito de informação. Precisamos poder dizer que o estado sensorial, indicando 

inúmeros objetos em razão das inúmeras leis físicas existentes, deva, no entanto, indicar 

apenas um tipo de objeto em razão apenas de uma única lei física. Não encontrando tal 

elemento normativo no mundo descrito fisicamente, Dretske foi buscá-lo nas ciências 

biológicas: o indicador de função. Desse modo, embora um estado sensorial indique 

inúmeras coisas em razão das inúmeras leis físicas a que está submetido, ele possui a 

função biológica, oriunda da evolução natural da espécie à qual o sujeito do estado 

pertence, de indicar apenas um determinado tipo de objeto em razão de uma única lei física 

(Cf., Dretske, 1995, p.31).  
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A aquisição do indicador de função depende de uma solução para o que Dretske 

denomina problema do design. Devemos supor, em primeiro lugar, que a realização de 

uma determinada ação M seja indispensável para a sobrevivência do indivíduo e da 

espécie. Digamos então que F seja uma propriedade dos eventos físicos imediatos que 

desencadeiam a atividade fisiológica da qual resultaria um estado neural N com 

determinadas características fenomenais CF. Na medida em que o estado neural N co-varia 

estatisticamente com a propriedade F em razão das suas características fenomenais CF, N 

passa a ser então “recrutado” por seleção natural como a causa da ação M. A partir desse 

momento, o estado neural N com o caráter fenomenal CF não apenas co-varia 

nomologicamente com a propriedade F. Ele também adquire a função de indicar a 

propriedade F.  

O que caracteriza fundamentalmente o indicador de função dos conteúdos não-

conceituais sensíveis é o seu estatuto sistêmico: o estado sensorial possui um indicador de 

função em razão do sistema ao qual ele pertence. Se um sistema como, por exemplo, um 

termômetro, tem a função de indicar a temperatura, e se um estado particular do sistema, 

digamos E, co-varia nomologicamente com a temperatura de 32 graus, então, como parte 

do sistema, ele tem a função sistêmica de indicar a temperatura de 32 graus. Como a 

referência é determinada de forma relacional, ou seja, pelo fato de que os receptores estão 

conectados ao objeto, esse indicador indica na forma de re. 

Por conseguinte, para que um estado sensorial de um organismo vivo possua um 

conteúdo representacional não basta que ele veicule tais ou quais informações: é 

igualmente indispensável que ele tenha adquirido a função de veicular um tipo específico 

de informação. Nesses termos, as três dificuldades mencionadas estariam contornadas. Em 

primeiro lugar, afastar-se-ia a acusação de recair em uma espécie de “pan-

representacionismo”. Ainda que indiquem tipos de objetos e propriedades, estados da 
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matéria inanimada não representam, pela simples razão de não possuírem, tal como os 

estados sensoriais de organismos vivos, indicadores de função. Mas ainda assim acabamos 

por atribuir conteúdo representacional a inúmeros organismos simples (a amebas ou 

bactérias, por exemplo) cujo comportamento talvez fosse mais bem compreendido como 

uma mera reação à estimulação proximal contida nos receptores sensíveis (Cf. Burge, 

2010). Assim, se é inquestionável, por exemplo, que um leopardo predador represente sua 

presa, ainda parece controverso dizermos, por exemplo, que bactérias anaeróbicas 

representem o norte simplesmente porque se orientam na direção de um ambiente com 

menos oxigênio. Mas deixaremos essa questão em aberto.  

Pensamos que tanto o problema da disjunção quanto o problema da possibilidade do 

erro (misrepresentation) se resolveriam através da introdução da noção de indicador de 

função. Sendo verdade que um estado sensorial pode indicar inúmeros tipos de objetos em 

razão das inúmeras leis físicas a que está submetido, ele então possui a função sistêmica de 

indicar um único tipo de objeto ou propriedade em razão de uma única lei natural. Assim, 

quando, porventura, ele deixa de indicar o que deve indicar (tal ou qual objeto e tal ou qual 

propriedade) e passa a indicar outros objetos ou outras propriedades em razão de outras leis 

físicas, ele passa a representar inveridicamente. É importante salientar, contudo, que um 

estado particular do sistema e o próprio sistema como um todo retêm a sua função 

indicadora mesmo quando não a cumprem (pensemos no coração ou nos rins de seres vivos 

e nos instrumentos defeituosos). 

Disso se segue que nem todos os estados da matéria que veiculam informação possuem 

uma função indicadora. O ângulo que uma coluna de fumaça faz no horizonte pode 

eventualmente informar sobre a velocidade do vento, mas isso, certamente, não é a função 

da fumaça. Se, por ventura, a angulação da coluna estiver indicando outra coisa, ela não 

estaria representando inveridicamente. Pela mesma razão, uma TV colorida pode vir a 
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representar erroneamente a cor, exatamente porque possui a função de detectá-la, enquanto 

uma TV em preto e branco não pode representar erroneamente as cores porque não é sua 

função indicá-las, uma vez que ela não foi projetada com esse propósito específico.  

Vale dizer que a naturalização proposta por Dretske não se limita aos conteúdos 

representacionais não-conceituais e não-proposicionais da experiência. Como adiantamos, 

a distinção crucial entre conteúdos conceituais e não-conceituais é inicialmente descrita 

por Dretske a partir de duas maneiras distintas de transmissão e codificação da informação 

veiculada por um sinal. Para que um estado sensorial E possua um conteúdo não-

conceitual, ele deve, em primeiro lugar, veicular informação sobre a propriedade F de um 

objeto o na forma analógica e, segundo Dretske, ao veicular informação de que o é F, E 

veicula também as informações de que o é G, R, S etc. Mas, como observamos, o estado 

sensorial E deve também possuir a função sistêmica de indicar a propriedade F do objeto o 

ao qual o receptor sensível do sujeito está conectado. Ademais, o indicador sistêmico tem 

origem filogenética na evolução natural da espécie à qual o organismo em questão 

pertence. 

Em contrapartida, para que um estado doxástico possua um conteúdo conceitual, ele 

deve, antes de tudo, veicular informação sobre a propriedade F de certo objeto o, mas 

agora na forma digital, ou seja, ao veicular informação de que o é F ele não veicula 

nenhuma informação adicional. Contudo, mais uma vez só podemos falar de conteúdo 

representacional sob a suposição da existência de um indicador de função. Enquanto o 

indicador de função dos conteúdos não-conceituais tem caráter sistêmico, ou seja, deriva 

sua função indicadora da função indicadora do sistema ao qual pertence, o indicador de 

função das representações conceituais é uma aquisição ontogenética: o indivíduo tem 

que aprender que o estado E no qual ele se encontra é uma ocorrência particular <token> 

de um tipo geral <type> (Dretske, 1995, pp.12-13). Assim, pouco importa que o estado E 
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do termômetro indique sistemicamente a temperatura de 36 graus, pois ele pode adquirir 

um indicador de função inteiramente distinto. Ele pode tanto indicar que o paciente está 

com 36 graus, como, alternativamente, que o paciente não está febril. Ora, como a 

referência aqui não é determinada pela conexão contextual entre o objeto e os receptores 

sensíveis, mas pela satisfação de alguma condição de identificação, a indicação é de 

dicto. 

Assim também se explica a distinção introduzida por Dretske entre representações 

naturais e convencionais. No primeiro caso, como observamos, os indicadores de função 

são originais, isto é, ou oriundos filogeneticamente da evolução natural da própria espécie 

à qual pertence o organismo, ou adquiridos ontogeneticamente por aprendizagem. Em 

contrapartida, nos sistemas convencionais próprios aos inúmeros artefatos humanos, os 

indicadores de função resultam das intenções humanas que constroem os artefatos com o 

propósito de indicar alguma coisa no mundo natural. Foram os próprios criadores dos 

termômetros, por exemplo, que conferiram aos mesmos a função de indicar a variação de 

temperatura. Com base na co-variação nomológica pré-existente entre a dilatação do 

mercúrio e o aumento da temperatura ambiente, criaram um instrumento de medição com a 

função de indicar a temperatura. Entretanto, se o representacionismo está correto ao 

caracterizar todos os fatos mentais como fatos representacionais, estes são certamente 

representações naturais (Cf., Dretske, 2004).  

 

2.7. O INTENCIONALISMO EXTREMADO DE DRETSKE 

 

O representacionismo é definido por Dretske como a tese de que todos os fatos mentais 

são fatos representacionais e todos os fatos representacionais são fatos acerca de funções 
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informacionais (Cf. 1995, p.xii, p.1). Entretanto, na medida em que representações 

sensíveis são de re, ou seja, a referência é determinada contextualmente pelo que Dretske 

denomina contexto C (1995, p. 25), é forçoso reconhecermos que nem todos os fatos 

acerca das representações são também representacionais, ou seja, representados pelo 

próprio sistema cognitivo. De modo geral, o representacionismo significa duas teses 

centrais. Em primeiro lugar, ao afirmar que todos os fatos mentais são fatos 

representacionais, Dretske está rejeitando a divisão tradicional fenomenológica entre 

estados mentais ditos intencionais, caracterizados pela sua transitividade, e estados ditos 

fenomenais, caracterizados pela ausência de intencionalidade. Assim, se o 

representacionismo estiver correto, sensações corporais, propriocepções conscientes, 

emoções, humores, e assim por diante, também seriam estados intencionais no sentido em 

que possuiriam um conteúdo representacional e, como tais, seriam verídicos ou 

inverídicos. É nesse sentido altamente controverso que podemos afirmar que a mente é 

para Dretske a “face representacional do cérebro” (1995, p.xiv). 

Mas o representacionismo possui um segundo significado, absolutamente crucial para a 

nossa dissertação. Ao afirmar que todos os fatos mentais são fatos representacionais, 

Dretske também pretende reduzir o chamado caráter fenomenal das experiências às 

próprias propriedades por elas representadas. Segundo suas próprias palavras, questões 

sobre os qualia de determinados estados “são questões acerca de quais propriedades tais 

estados têm a função sistêmica de indicar” (1995, p. 73). Assim, se quisermos conhecer o 

caráter fenomenal de certa experiência em determinado organismo, devemos investigar não 

o que se passa em seu cérebro, mas antes o que seus estados sensoriais têm por função 

sistêmica de indicar. Para não confundirmos esse desdobramento específico do 

representacionismo como tese geral, seguindo Tye (2009), denominá-lo-emos de 

intencionalismo.  
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Na literatura atual encontramos pelo menos duas importantes variantes de 

intencionalismo, os chamados intencionalismo moderado <weak intentionalism> e 

intencionalismo extremado <strong intentionalism>. Segundo o intencionalismo 

moderado, o caráter fenomenal da experiência sobrevém localmente ao conteúdo 

representacional da própria experiência, mais especificamente à propriedade física que a 

experiência representa de re de um determinado objeto. Dizer que o caráter fenomenal das 

experiências sobrevém localmente às propriedades físicas por elas representadas significa 

dizer que experiências que representam uma mesma propriedade possuem necessariamente 

um mesmo caráter fenomenal. Mas nada impediria que experiências com um mesmo 

caráter fenomenal representassem conteúdos diversos. Como Tye assinala, o problema do 

intencionalismo moderado é que ele não nos esclarece o que é afinal o caráter fenomenal 

(2009, p. 112).  

Quanto ao intencionalismo extremado haveria, em contrapartida, uma relação de 

identidade entre, por um lado, o caráter fenomenal da experiência e, por outro, o conteúdo 

representado. Não obstante, existem na literatura duas diferentes formulações para essa 

tese. Segundo Dretske e Tye, o caráter fenomenal seria simplesmente idêntico à 

propriedade física representada sistemicamente pela experiência (Dretske, 1995, p.65), ou, 

em outras palavras, idêntico a propriedade física que o estado tem por função sistêmica de 

indicar. No entanto, como para vários autores o caráter fenomenal da experiência é por 

definição uma propriedade ou dos sujeitos ou das próprias experiências, Chalmers propõe 

uma nova definição para o intencionalismo extremado, entendendo-a então como a tese de 

que o caráter fenomenal seria idêntico não à propriedade representada pela própria 

experiência, mas antes à propriedade da experiência de representar tal propriedade física 

(Chalmers, 2010, p. 342). Mas como para Dretske o caráter fenomenal não pode ser 
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considerado como uma propriedade da própria experiência (veremos isso na próxima 

seção), a formulação de Chalmers é simplesmente inaceitável.  

São várias as razões que motivam o intencionalismo extremado de Dretske. A primeira 

é o fisicismo que a tese enseja. Se o intencionalismo extremado estiver correto, a 

“subjetividade se torna parte da ordem objetiva” (1995, p. 65). Para fisicistas, não existem 

propriedades distintas das propriedades físicas do mundo natural. Portanto, a tese da 

irredutibilidade do caráter fenomenal a propriedades físicas (neo-dualismo ou dualismo de 

propriedades) é simplesmente inaceitável. Ademais, para fisicistas não podem existir fatos 

acessíveis apenas a uma pessoa. Se existem circunstâncias de tempo e lugar que tornem o 

conhecimento de algo acessível a apenas uma pessoa, não existem fatos que sejam 

incondicionalmente inacessíveis a terceiros. Se acreditamos que o caráter fenomenal das 

nossas experiências é inacessível a terceiros, é porque ainda não compreendemos a sua 

natureza (1995, p. 65).  

A adoção do intencionalismo extremado também encontra motivação com o fracasso 

das teorias fisicistas rivais: o type-fisicismo, segundo o qual o caráter fenomenal das 

experiências seria idêntico a um tipo de estado neurofisiológico do cérebro, e o 

funcionalismo, que afirma que o caráter fenomenal das experiências seria um papel 

funcional. O fracasso de ambas as formas concorrentes de fisicismo estaria patente nas 

principais intuições e cenários que recentemente motivaram o neo-dualismo de 

propriedades, a saber, o hiato explicativo <explanatory gap>, o problema difícil <the hard 

problem> e, sobretudo, a hipótese dos zumbis <zombies>.  
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2.8. HIATO EXPLICATIVO E HIPÓTESE DOS ZUMBIS 

 

Seguramente, podemos afirmar que sabemos como é realizar uma experiência visual de 

amarelo, o que é possuir a sensação de ansiedade ou o que é a sensação corporal de dor. Do 

mesmo modo, também possuímos uma compreensão, ainda que parcial e imperfeita, do 

que se passa objetivamente em nosso cérebro e no corpo quando realizamos as 

experiências mencionadas. Entretanto, quando comparamos um domínio ao outro, temos a 

impressão de um verdadeiro abismo. Quando nos relatam o que ocorre fisicamente quando 

percebemos a cor amarela, temos a clara impressão de que tal relato físico é incapaz de 

explicar o que estamos sentindo, já que tal relato ou explicação deixa de fora justamente o 

caráter fenomenal dos respectivos estados sensoriais. Intuitivamente somos levados a 

indagar: o que há de tão especial acerca desses processos ou estados neurofisiológicos do 

nosso cérebro? Por que eles produzem a sensação típica da percepção da cor amarela e não, 

digamos, a sensação da percepção da cor verde? A conclusão que se impõe é a de que o 

caráter fenomenal das experiências não poderia ser idêntico a algum tipo de estado 

neurofisiológico do nosso cérebro.  

O denominado “problema difícil” é uma extensão natural do hiato explicativo. Da 

mesma forma que podemos indagar coerentemente por que determinado caráter fenomenal 

estaria associado a tal e qual processo ou estado neurofisiológico, poderíamos indagar, 

agora de forma geral, porque qualquer caráter fenomenal das nossas experiências estaria 

associado a algum tipo de processo ou estado neurofisiológico. Mais uma vez, a intuição 

manifesta nesse problema parece excluir uma possível identidade entre o caráter fenomenal 

da experiência e um tipo de estado ou processo neurofisiológico.  

Quanto ao cenário dos zumbis, devemos inicialmente afirmar que zumbis são 

possibilidades epistêmicas: podemos conceber um mundo exatamente como o nosso em 
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todos os aspectos relevantes, onde nossas réplicas físicas e funcionais realizariam 

experiências, embora destituídas inteiramente de caráter fenomenal. Mas só existe um 

problema para o type-fisicismo e o funcionalismo, se supusermos adicionalmente que, 

além de possibilidades epistêmicas (concebíveis), os zumbis também sejam 

metafisicamente possíveis. Isso porque podemos, por exemplo, conceber que água não seja 

H2O, mas certamente não é metafisicamente possível que água não seja H2O. Entretanto, 

isso é justamente o que supõem os proponentes do cenário dos zumbis: eles seriam não 

apenas concebíveis, mas também metafisicamente possíveis. Mas vejamos o seguinte: se o 

caráter fenomenal das nossas experiências e os tipos de processos ou estados neurológicos 

são realmente idênticos, então não seria metafisicamente possível termos processos ou 

estados neurológicos sem possuirmos experiência com caráter fenomenal, e é exatamente 

essa possibilidade que o cenário dos zumbis contempla.  

 

Examinaremos na próxima seção se o fisicismo de Dretske, isto é, seu intencionalismo 

extremado é capaz de fornecer respostas, se não conclusivas, ao menos satisfatórias para 

essas três grande objeções iniciais.  

 

2.9. O INTENCIONALISMO EXTERNISTA 

 

Um dos conhecidos e celebrados desdobramentos do referencialismo semântico de 

Donnelan, Kripke e Putnam é o anti-individualismo (externismo) de Burge. Segundo o 

famoso experimento mental de Putnam, indivíduos física e funcionalmente idênticos, mas 

situados em mundos distintos pelo fato de “água” ser H2O em um deles e uma substância 

XYZ em outro, se encontrariam em um mesmo estado mental (compartilhariam do mesmo 

conceito de água), mas fariam referência a substâncias distintas. Contra tal suposição, 
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Burge sustenta que não apenas as referências seriam distintas, mas os próprios estados 

mentais seriam inteiramente diferentes: o cidadão que interage sistematicamente com H2O 

não apenas se refere a H2O como pensa em H2O como H2O. Segundo o externismo, 

estados doxásticos das chamadas atitudes proposicionais são individuados, em parte, por 

referência a padrões de relações causais existentes entre o indivíduo e as entidades do meio 

ambiente em que ele se insere. 

De acordo com Dretske, a tese externista se estende perfeitamente do âmbito das 

atitudes proposicionais para o plano das experiências: estados sensoriais também são 

individuados em parte por referência ao meio-ambiente no qual o organismo se insere. Para 

o autor, sua tese representacionista é uma tese essencialmente externista (1995, p.124). Se 

todos os fatos mentais (não apenas as atitudes proposicionais) são fatos representacionais 

(representacionismo), eles só podem ser plenamente individuados com base naquilo que 

representam, ou seja, com base nos tipos de objetos e propriedades com os quais o 

organismo interage de forma sistemática. Pela mesma razão, se o caráter fenomenal das 

experiências for idêntico à propriedade por ela representada (intencionalismo extremado), 

então só podemos conhecer tal caráter fenomenal se conhecermos as propriedades físicas 

que as nossas experiências representam. 

Mas em razão dos indicadores de função sistêmicos, o externismo sensorial em Dretske 

adquire uma dimensão evolutiva inexistente nos trabalhos clássicos de Burge. Como 

observamos, a noção de representação sensível se explica pela função de indicar 

sistemicamente as propriedades físicas com as quais os estados sensoriais co-variam 

nomologicamente. No entanto, como esse indicador de função sistêmico é determinado 

pela evolução biológica da espécie à qual o organismo pertence, os estados sensoriais, ao 

representarem, são individuados por referência não apenas aos tipos de objetos e 
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propriedades com os quais eles co-variam nomologicamente, mas também por referência à 

própria história da espécie à qual o organismo pertence.  

É necessário ressaltar que um dos corolários do externismo sensorial segundo Dretske é 

a rejeição do type-fisicismo e até mesmo da tese mais fraca da superveniência local do 

mental sobre o físico (segundo a qual dois estados sensoriais não poderiam diferir, ou seja, 

diferir quanto ao seu conteúdo, se eles fossem física e funcionalmente idênticos em todos 

os aspectos relevantes). O cenário supracitado da terra gêmea nos fornece uma boa 

ilustração. Como minha espécie evolui na terra, meus estados perceptuais de água não 

apenas co-variam nomologicamente com a substância H2O, mas também possuem a 

função sistêmica de indicar H2O. Em contrapartida, meu Doppelgänger na terra gêmea 

pertence a uma espécie que evoluiu na presença da XYZ. Seus estados perceptuais não 

apenas co-variam com XYZ, mas também adquiriram a função sistêmica de indicar tal 

substância. Assim, embora os nossos estados perceptuais sejam física e funcionalmente 

idênticos aos estados perceptuais das nossas réplicas na terra gêmea, eles ainda são 

distintos em um aspecto absolutamente relevante: como eles possuem indicadores 

sistêmicos de função distintos, eles representam, portanto, coisas distintas. Por isso, se 

Dretske estiver correto, não apenas nossos conceitos de água são distintos dos conceitos 

dos nossos duplos, mas também nossos estados perceptuais.  

Mas a rejeição da superveniência local não é a única conclusão que Dretske extrai do 

seu externismo sensorial. Segundo o autor, se estados sensoriais são representações (como 

quaisquer outros estados mentais) e, como tais, são individuados pelos objetos e 

propriedades que têm a função sistêmica de indicar, então o estado sensorial não se 

encontraria na cabeça <ain’t in the head>. A esse respeito, ele traça uma distinção entre (i) 

veículos e (ii) conteúdos representacionais. O veículo representacional é caracterizado 

como uma condição neurofisiológica que representa o mundo de uma determinada maneira 
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(e que se encontra na cabeça), ao passo que o conteúdo representacional seria um agregado 

de objetos, relações e propriedades sem estruturação proposicional e, como tal, se 

encontraria fora da cabeça. Por isso, o veículo representacional - isto é, a coisa em sua 

cabeça - não possuiria as qualidades fenomenais próprias às experiências. Assim, se 

examinarmos o que ocorre dentro da cabeça de um sujeito, digamos, com uma dor de 

dente, jamais encontraríamos as qualidades subjetivas de sua experiência de dor. 

Encontraríamos apenas veículos representacionais, ou seja, os padrões de eventos elétricos 

e químicos em sua massa cinzenta que correspondem ao estado neurofisiológico da dor em 

questão.  

A distinção entre veículo e conteúdo também pode ser ilustrada através do exemplo do 

relato em um jornal. Com efeito, se é verdade que o veículo do relato está dentro do jornal, 

o seu conteúdo seria externo, ou seja, não estaria localizado dentro do próprio jornal. Mais 

precisamente, a história contada no relato é obviamente exterior ao jornal, ao passo que as 

letras que contam a tal história estão dentro do jornal. Nesse sentido, nossas experiências 

assemelham-se também a histórias, no sentido em que existem palavras que estão no livro 

e o que elas querem dizer, seus significados, que estão fora do livro. O mesmo se daria 

com nossos pensamentos e experiências, pois o que está naturalmente dentro de nossa 

cabeça são os veículos de nossas experiências e pensamentos, mas nunca seus conteúdos, 

que são externos a nós.  Apenas falaríamos de pensamentos e experiências em nós para 

explicar nossas ações, pois se os estados mentais possuem qualquer papel explicativo, isso 

se deve ao fato de que crenças, desejos e sensações pertencem aos sistemas cujo 

comportamento eles explicam. Mas quando procuramos pensamentos e estados sensoriais 

em geral, não os encontraríamos em nosso cérebro.  

Assim, o intencionalismo extremado de Dretske fornece, em princípio, respostas 

satisfatórias para esses três grandes desafios (outros desafios serão examinados no 
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próximo capítulo). Em primeiro lugar, o intencionalismo extremado resgata a intuição de 

que não temos como explicar o caráter fenomenal da experiência baseados em processos 

e estados neurofisiológicos (hiato explicativo e problema difícil). Se o caráter fenomenal 

da experiência for idêntico à propriedade por ela representada, jamais o conheceremos 

examinando tais processos e estados neurofisiológicos.  

O intencionalismo extremado também resgata, ao menos em parte, a intuição 

expressa pelo cenário dos zumbis de Chalmers. Se o externismo sensorial estiver correto, 

podemos imaginar réplicas físicas e funcionais de humanos realizando experiências com 

diferentes caracteres fenomenais. Ademais, o intencionalismo extremado de Dretske 

poderia até mesmo admitir a possibilidade de réplicas físicas e funcionais de humanos 

realizando experiências sem caráter fenomenal, pelo menos sob a suposição de não 

pertencerem tais criaturas a nenhuma espécie natural dotada de indicadores de função 

sistêmicos próprios. 

 

CONCLUSÃO 

 

Examinamos nesse capítulo (i) como Dretske concebe o conteúdo representacional da 

experiência e (ii) sua proposta de naturalização desse conteúdo. Mas o ponto crucial do 

capítulo consistiu na análise e defesa do seu intencionalismo extremado, tese segundo a 

qual o caráter fenomenal das experiências seria idêntico ao seu conteúdo representacional, 

mais especificamente, idêntico às propriedades físicas representadas por tais experiências. 

Como observamos, o intencionalismo extremado de Dretske é capaz de resgatar, ao menos 

em parte, as intuições manifestas nos três problemas tradicionais suscitados pela 
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consciência em sentido fenomenal, a saber, o problema do hiato explicativo, o problema 

difícil da consciência e o cenário dos zumbis.  

O próximo capítulo estará inteiramente dedicado ao exame das objeções ao 

intencionalismo extremado de Dretske. Importa saber se tal doutrina é capaz de fazer frente 

a uma série de novas objeções e cenários.  
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CAPÍTULO III 

 

OBJEÇÕES AO INTENCIONALISMO DE DRETSKE  
 

INTRODUÇÃO  

 

São várias as objeções levantadas contra o intencionalismo extremado de Dretske, ou 

seja, a tese de que o caráter fenomenal de determinada experiência é idêntico ao seu 

conteúdo representacional, ou, mais especificamente, a de que o caráter fenomenal é 

idêntico à propriedade física do ambiente exterior representada. Os termos do debate foram 

formulados apropriadamente por Block (2003) em torno da seguinte questão: ou bem o 

caráter fenomenal de nossas experiências se reduziria de algum modo as suas dimensões 

intencionais, funcionais e cognitivas, ou bem excederia <outruns> essas dimensões. Na 

dissertação, nos concentraremos no problema fundamental que coloca em lados opostos 

intencionalistas como Dretske, Harman, Tye e Lycan, que identificam o caráter fenomenal 

da experiência ao seu conteúdo representacional e fenomenistas como Block, McGinn e 

mais recentemente Burge que compreendem o caráter fenomenal como uma propriedade 

da própria experiência2. Em outras palavras, o debate opõe o “externismo fenomenal” de 

Dretske (1996) ao que aqui poderíamos denominar de “internismo fenomenal”, tese que 

afirma que o caráter fenomenal da experiência depende apenas da constituição física do 

indivíduo.  

Nesse terceiro e último capítulo, analisaremos quatro importantes objeções impostos ao 

intencionalismo de Dretske. Inicialmente, (i) abordaremos a intuição de que o caráter 

                                                
2 Block criou a expressão fenomenismo para nomear sua posição no debate, como veremos 
a seguir (Cf. Block 2003, p.165).  
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fenomenal da experiência sobrevém localmente ao substrato biológico, formulada pelo 

próprio Dretske (1996) nos termos do famoso planeta de Putnam e por Block (2003) nos 

termos de uma recriação do exemplo do homem do pântano de Davidson. (II) Em seguida, 

trataremos dos argumentos de Block que sugerem que as diferenças das características 

fenomenais entre experiências são melhor compreendidas como distinções entre modos de 

apresentação <modes of presentation>, ao invés de distinções entre propriedades 

representadas pelas respectivas experiências. (III) Examinaremos na seqüência os cenários 

de inversão de espectro, propostos originalmente por Shoemaker (1982). (IV) Por último, 

avaliaremos o cenário mais radical de inversão de espectro, a terra invertida, elaborado 

posteriormente por Block (1990).  

 

3.1. O INTERNISMO FENOMENAL   

 

O caminho que nos conduz ao intencionalismo de Dretske é conhecido. Em primeiro 

lugar, supõe-se, contrariamente às chamadas teorias de ordem superior, que a maioria dos 

nossos estados mentais são inerentemente conscientes. Isso significa dizer que estados 

sensoriais são conscientes não porque são objetos de estados de ordem superior que os 

representariam, mas antes porque nos tornam conscientes de algo, ou seja, daquilo que 

representam. Como veremos na próxima seção, essa tese é muitas vezes entendida como a 

“tese do caráter diáfano da experiência”: por mais que tentemos prestar atenção às 

características fenomenais da experiência, tudo que conseguimos perceber são as 

propriedades que tal experiência representa. Ou, dito de forma mais precisa, ainda que 

insistentemente eu busque prestar atenção às características fenomenais da minha 

experiência visual de tomate maduro, por exemplo, consigo perceber apenas aquelas 
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propriedades representadas por minha experiência de cor vermelha e da forma delgada. 

Assim, a minha experiência visual de um tomate maduro é inerentemente consciente no 

sentido em que me torna consciente das mencionadas propriedades que representa.  

Por sua vez, estados mentais são conscientes em sentido fenomenal na medida em 

que existe algo que é como estar nesse estado. No exemplo anterior, meu estado sensorial 

é consciente em sentido fenomenal, pois algo me aparece fenomenalmente como vermelho 

e como delgado. Segundo Dretske, nada mais natural, portanto, do que identificarmos as 

características fenomenais da minha experiência visual do tomate maduro (isto é, a 

maneira subjetiva pela qual ele me aparece fenomenalmente) com o seu conteúdo 

representacional (ou seja, com as propriedades de ser delgado e possuir a cor vermelha que 

a minha experiência visual do tomate maduro representa). Tye (2009, p.113) denomina 

essa tese de “intencionalismo extremado” <strong intentionalism>.   

Dessa forma, se o intencionalismo extremado de Dretske estiver correto, não apenas 

os estados perceptuais do indivíduo seriam individuados externamente, ou seja, seriam 

individuados, em parte, com base nas propriedades do ambiente exterior no qual o 

indivíduo se insere e que a sua experiência representa (tese do externismo perceptual), 

mas, sendo idêntico às propriedades representadas pela experiência, o próprio caráter 

fenomenal da experiência também seria individuado externamente. Dretske denomina essa 

última tese de “externismo fenomenal” (Cf. Dretske, 1996). Nos termos de Putnam, o 

conteúdo representacional da experiência “não se encontraria na cabeça”, tal como o 

conteúdo de uma história não se encontraria no livro. “Na cabeça” encontraríamos apenas 

os veículos da representação, tal como no livro encontramos apenas as letras escritas (Cf. 

Dretske, 1995, pp.34-38). O caráter fenomenal não seria uma propriedade intrínseca da 

experiência, mas antes uma “propriedade relacional” (1996, p. 145).  
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Sucita-se, então, a primeira grande dificuldade relativa ao intencionalismo de 

Dretske: como assinalamos, enquanto o intencionalismo extremado nos remete a um 

externismo fenomenal (segundo o qual o caráter fenomenal seria exterior ao sujeito e à 

própria experiência que ele realiza), tudo parece indicar que o caráter fenomenal 

sobrevenha localmente à constituição física do indivíduo. Caso seja verdade que 

indivíduos com a mesma constituição física representem distintamente uma mesma 

propriedade se eles tiverem evoluído em ambientes diversos (externismo perceptual), 

tudo parece indicar que as mesmas propriedades aparecem fenomenalmente aos 

indivíduos idênticos exatamente da mesma forma, independentemente do ambiente 

externo no qual sua espécie tenha evoluído (internismo fenomenal).  

Dretske (1996) apresenta essa dificuldade inicial para sua tese intencionalista baseado 

no famoso argumento das Terras Gêmeas de Putnam (1975). Crenças perceptuais não 

sobrevêm ao substrato biológico. Se a réplica física de Oscar fosse miraculosamente 

transportada para a terra e junto com Oscar fosse confrontada com um copo d’água, 

ambos possuiriam diferentes crenças perceptuais: enquanto Oscar possuiria a crença 

(verdadeira) ao representar o conteúdo do copo como H2O, a sua réplica possuiria a 

crença (falsa) ao representá-lo como XYZ. Não obstante, tudo parece indicar que a água 

no copo apareceria fenomenalmente a Oscar exatamente da mesma forma como ela 

aparece fenomenalmente à sua réplica física. Assim, as experiências dos indivíduos 

fisicamente idênticos estariam representando uma mesma propriedade de diferentes 

formas (um de forma correta como H2O, enquanto o outro de forma incorreta como 

XYZ), mas com as mesmas características fenomenais.  

Para Block, se o conteúdo representacional se altera enquanto o caráter fenomenal da 

experiência se mantém inalterado, existe um hiato <gap> entre o caráter fenomenal e o 

conteúdo representacional da experiência (2003, p.169). Em outras palavras, se a 



60 

 

superveniência local do caráter fenomenal da experiência sobre o substrato físico estiver 

correta, devemos rejeitar não apenas o intencionalismo extremado de Dretske que 

simplesmente identifica as características fenomenais da experiência com seu conteúdo 

representacional. Devemos rejeitar também o próprio intencionalismo moderado que 

postula a superveniência local do caráter fenomenal da experiência sobre o seu 

conteúdo. O caráter fenomenal da experiência excederia <outruns> o conteúdo 

representacional da mesma experiência. Como já afirmamos, essa última tese é 

denominada de fenomenismo por Block (Cf. Block, 2003).  

Dretske reconhece não apenas a plausibilidade da superveniência local do caráter 

fenomenal da experiência sobre o substrato biológico, como também admite não possuir 

nenhum argumento que lhe permita provar o contrário. A única razão de que dispõe para 

excluir tal suposição é a sua pretensa incompatibilidade com uma intuição, a seu juízo 

ainda mais fundamental, a saber, a suposição de que as qualidades sensoriais “não se 

encontram na pessoa onde se localiza a experiência” (Dretske, 1996, p. 144). Pois bem, 

se é inquestionável que as experiências ou os estados sensoriais se localizam na cabeça 

da pessoa que realiza as experiências, nada na pessoa possuiria as qualidades sensoriais 

por meio das quais tais experiências são individuadas (Block, 2003, p.169). Da mesma 

forma que identificamos crenças a partir do que elas representam, também 

identificaríamos experiências a partir do que elas representam. Nestes termos, a réplica 

de Dretske é a expressão de uma petição de princípio, já que a única razão de que dispõe 

para rejeitar o internismo fenomenal é o seu próprio externismo fenomenal.  

Contudo, se o caráter fenomenal da experiência sobrevém ao substrato físico, há um 

segundo cenário sugerido por Block (2003) que torna o intencionalismo de Dretske 

ainda mais problemático. Suponhamos um homem do pântano que seja constituído 

microfisicamente de forma idêntica a você, molécula por molécula. Assim como no 
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exemplo original de Davidson, ele foi criado por um raio, que te desintegrou ao mesmo 

tempo em que o criou. Por essa razão, ele não pertence a nenhuma espécie com uma 

história natural nem nunca interagiu com nada do seu ambiente e, a despeito de sua 

aparência física, ele não pode ser considerado, portanto, um ser humano. Assim, seus 

estados sensoriais não possuem nenhum indicador de função e segundo a própria 

concepção naturalizada do conteúdo de Dretske, nada representam. Suponhamos então 

que no exato momento da sua criação, ele contemplasse um tomate maduro a partir da 

mesma perspectiva que você agora o contempla. Embora ele não fosse capaz de 

representar através dos sentidos o tomate maduro tal como você o representa, tudo 

parece indicar que o tomate maduro lhe apareceria fenomenalmente exatamente da 

mesma forma como ele aparece fenomenalmente a você.  

Acreditamos que a resposta de Dretske é mais uma vez insatisfatória (Cf. 1995, 

pp.144-148). Em sua réplica, ele assinala apenas que a conclusão anti-intencionalista que 

se busca extrair do cenário do homem do pântano está pautada em uma “intuição bruta” 

(internista). Segundo o autor, uma das motivações do internismo fenomenal é uma 

adesão, ainda que de forma inconsciente, ao modelo tradicional ato-objeto (Cf., Dretske 

1995, p.149; 1996, p.146). À luz desse modelo, a experiência de um objeto externo é 

entendida como a percepção de uma imagem interna que se assemelharia ao objeto e, 

dessa forma, mediaria nosso acesso cognitivo ao mundo exterior. Tornar-nos-íamos 

imediatamente conscientes desse datum interno e apenas mediatamente (mediante 

inferências) das propriedades do objeto exterior. Perceberíamos um tomate maduro, por 

exemplo, na medida em que percebêssemos um datum interno que fosse ao mesmo 

tempo vermelho, redondo e delgado. Como você e a sua réplica do pântano seriam, por 

hipótese, materialmente idênticos em todos os aspectos físicos relevantes, a forma como 

o tomate aparece fenomenalmente à sua réplica seria idêntica à forma como ele lhe 
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aparece. Em razão de não pertencer a nenhuma espécie e nunca ter interagido com nada 

no ambiente, ele não apenas não representaria nada, mas também não seria capaz de 

realizar experiências com características fenomenais. Em outras palavras, o tomate 

maduro não lhe aparece fenomenalmente vermelho e delgado.  

Antes de qualquer coisa, nos parece contra-intuitivo supor que o homem do pântano 

não seja capaz de realizar experiências. Dretske tem razão ao sugerir que tal avaliação 

tem por base o internismo fenomenal como uma intuição bruta. Entretanto, ele se 

equivoca ao sugerir que tal intuição seja resultante de uma adesão ao tradicional modelo 

ato-objeto. Pensamos que ninguém precisa aderir à suposição de que percebemos os 

objetos e suas propriedades exteriores mediante a percepção de dados interiores que a 

eles se assemelhariam, para supor que a indivíduos fisicamente idênticos as mesmas 

propriedades aparecem da mesma forma.  

A única forma possível de fazermos jus à intuição segundo a qual uma réplica 

acidental que, mesmo sem história individual e sem pertencer a nenhuma espécie 

natural, possa sentir e representar propriedades físicas do ambiente exterior é abrirmos 

mão da concepção teleológico-evolutiva do conteúdo representacional proposta por 

Dretske. Se o externismo fenomenal de Dretske é de fato incompatível com a 

superveniência local do caráter fenomenal da experiência sobre o substrato biológico, o 

externismo perceptual não o é. Ainda que experiências perceptuais sejam individuadas, 

em parte, com base nas propriedades do ambiente exterior, disso não se segue que o 

caráter fenomenal de tais experiências não possa sobrevir localmente ao substrato físico.  
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3.2. A INVERSÃO DE ESPECTROS 

 

O segundo tipo de cenário que levanta inúmeras dúvidas quanto à plausibilidade do 

intencionalismo de Dretske é denominado inversão de espectros. Enquanto a 

superveniência local do caráter fenomenal da experiência sobre o substrato físico sugere 

que experiências com as mesmas propriedades por parte de indivíduos fisicamente 

idênticos seriam fenomenicamente idênticas, os cenários de inversão de espectro sugerem 

exatamente o contrário, ou seja, que experiências de indivíduos distintos relativamente a 

algum aspecto relevante do seu cérebro ou do seu aparato sensorial poderiam representar 

as mesmas propriedades, mas com características fenomenais distintas. Em um caso como 

no outro haveria um “hiato” entre o caráter fenomenal e o conteúdo da mesma experiência. 

Logo, o intencionalismo teria que ser rejeitado.  

Segundo Block, o primeiro desses cenários seria tão intuitivo que poderia ser 

facilmente compreendido até mesmo por crianças, já que não seria incomum observarmos 

as próprias crianças imaginando ou conjecturando a respeito (Block, 1990, p. 58). Na 

produção recente sobre filosofia da mente, o primeiro filósofo a mencionar tais cenários 

como uma objeção importante ao intencionalismo foi Shoemaker (1982)3. Suponhamos 

que Marcos e João sejam indivíduos que vivem em um mesmo ambiente e pertencem tanto 

a uma mesma espécie quanto a uma mesma comunidade de falantes. Eles discriminam as 

cores vermelho e azul exatamente da mesma forma. Ambos concordam que tomates 

maduros sejam vermelhos e que o céu seja azul. Isso apóia a suposição de que suas 

experiências da cor do céu possuam um mesmo conteúdo representacional, isto é, em 

                                                
3 Segundo Shoemaker, a idéia da possibilidade do espectro invertido foi introduzida na 

literatura filosófica por Locke na obra Ensaios acerca do entendimento humano, quando o 
autor vislumbra a hipótese de que “o mesmo Objeto poderia produzir na mente de vários 
homens diferentes Idéias ao mesmo tempo” (cf. Shoemaker, 1982, p.357).  
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condições normais elas representam veridicamente o céu como azul. Entretanto, a forma 

como a cor do céu aparece fenomenalmente a Marcos não é a mesma como ela aparece 

fenomenalmente a João, ou seja, suas respectivas experiências visuais da mesma cor 

possuiriam características fenomenais diferentes.  

Contudo, o inverso também seria possível. As experiências de Marcos da cor do céu e 

as experiências de João da cor do tomate maduro possuiriam diferentes conteúdos 

representacionais, de modo que em condições normais representariam veridicamente 

diferentes cores, mas com um mesmo caráter fenomenal. Assim, a forma como o céu 

aparece fenomenalmente a Marcos é a mesma como um tomate maduro aparece 

fenomenalmente a João. Esse cenário hipotético poderia, com grande plausibilidade, 

abarcar não apenas indivíduos de uma mesma espécie, mas espécies inteiras. Em outras 

palavras, podemos imaginar espécies inteiras de indivíduos com espectros de cores 

invertidos relativamente à nossa própria espécie ou a outra espécie qualquer. A conclusão 

que se impõe é a de que o caráter fenomenal da experiência não poderia ser idêntico ao seu 

conteúdo representacional (intencionalismo extremado), nem mesmo sobrevir localmente a 

tal conteúdo (intencionalismo moderado).  

É importante salientar, contudo, que a simples inversão de espectro não constitui por si 

só um argumento conclusivo contra o intencionalismo de Dretske. Isso porque como a 

experiência perceptual representa de forma não-conceitual, nada impediria que, no plano 

conceitual, Marcos e João representassem a cor do céu corretamente da mesma forma, ou 

seja, como azul, enquanto no plano não-conceitual de forma distinta: enquanto Marcos 

representaria não-conceitualmente o céu de forma correta, João representaria não-

conceitualmente o mesmo céu de forma incorreta como vermelho.  

Tye (2000, p.107) então assinala corretamente que a inversão só constitui um problema 

para o intencionalista quando supomos, adicionalmente, que João é um indivíduo normal e 
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que sua experiência seja realizada em condições igualmente normais. Assim, ele não 

poderia estar se equivocando quando no âmbito elementar das suas experiências de cores. 

Sem tal adendo, o intencionalista poderia sugerir que João sempre representa erroneamente 

a cor do céu e, por essa razão, o céu lhe aparece fenomenalmente vermelho. Mas o 

problema se agrava quando acrescentamos a suposição, igualmente plausível, que 

inversões de espectro são fenômenos comuns. Sob tal suposição, não teríamos como 

estabelecer de forma não-aleatória quais seriam os indivíduos normais, cujas experiências 

representariam corretamente e quais seriam os indivíduos anormais, cujas experiências 

representariam de forma incorreta.  

Desse modo, o que explicaria as diferenças no aspecto fenomenal entre as experiências 

perceptuais de Marcos e de João seria uma distinção em suas constituições físicas. 

Relativamente a algum aspecto físico relevante dos seus cérebros ou do seu aparato 

sensorial, Marcos e João seriam distintos. É inegável que o internismo fenomenal é a 

posição que melhor se coaduna com essas intuições fundamentais, pois tal perspectiva 

avalia que o caráter fenomenal se relaciona apenas à constituição física dos indivíduos que 

realizam tais experiências.  

Poderíamos tentar contornar a objeção da inversão do espectro, mostrando, de forma 

não-aleatória, como as experiências perceptuais dos invertidos poderiam ser consideradas 

como representações errôneas das cores. Uma explicação possível teria a forma teleológica 

congruente com a própria concepção naturalizada do conteúdo representacional da 

experiência proposta por Dretske. Essa engenhosa alternativa foi apresentada por Tye 

(2000, p.107). Suponhamos que os estados perceptuais de uma determinada espécie foram 

projetados pela evolução natural com a função de indicar as cores dos objetos. Em razão, 

no entanto, de algum defeito genético, alguns de seus membros (os invertidos) possuiriam 

estados perceptuais incapazes de cumprir essa função. Sob tal suposição, a cor do céu não 
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apenas apareceria fenomenalmente aos invertidos tal como a cor de um tomate maduro 

aparece fenomenalmente aos indivíduos normais e vice-versa. Em razão do seu suposto 

defeito genético, os indivíduos invertidos também estariam representando erroneamente 

tanto a cor do céu como a cor do tomate.  

Entretanto, explicações teleológicas são inúteis para tornar compreensível como uma 

espécie inteira poderia representar as cores de forma errônea. Aqui Tye recorre à suposição 

anti-teleológica segundo a qual representações seriam estados mentais primitivos, 

irredutíveis a funções biológicas (cf. 2000, p.110). Suponhamos que Deus tenha criado não 

apenas indivíduos invertidos, mas espécies inteiras invertidas com estados perceptuais que 

representassem as cores de forma errônea ou invertida. Se esta hipótese é conceitualmente 

coerente e não pode ser excluída de forma a priori, então a cor do céu não apenas aparece 

fenomenalmente a uma espécie (de invertidos) tal como a cor de um tomate maduro 

aparece fenomenalmente à outra espécie (dos não-invertidos) e vice-versa. A espécie dos 

indivíduos invertidos também estaria representando erroneamente a cor do céu e a cor do 

tomate maduro.  

Caso exista alguma plausibilidade em se dizer que indivíduos invertidos de uma mesma 

espécie representam erroneamente em razão de algum defeito genético, não parece haver 

nenhuma plausibilidade em se supor que espécies inteiras poderiam representar cores ou 

quaisquer outras propriedades de forma errônea. Além disso, se elas representam de forma 

correta o que lhes aparece fenomenalmente e se o que lhes aparece é distinto do que 

aparece fenomenalmente a outras espécies, a única conclusão que se pode extrair é que o 

caráter fenomenal da experiência não pode ser idêntico nem mesmo sobrevir localmente ao 

conteúdo de tal experiência.  
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3.3. CONTEÚDOS REPRESENTACIONAIS E MODOS DE APRESENTAÇÃO  

 

O intencionalismo extremado de Dretske encontra sua principal motivação em uma das 

características fenomenológicas da experiência: o seu caráter diáfano. O primeiro filósofo a 

mencioná-lo foi Moore:  

No momento em que buscamos fixar a nossa atenção acerca da consciência e 
ver o que ela distintivamente é, ela parece desaparecer: parece que temos 
diante de nós um simples vazio. Quando buscamos tomar consciência 
introspectiva da sensação de azul, tudo que podemos ver é o azul; o outro 
elemento, como se ela fosse diáfana” (1903, p.435).  

 

Para Dretske (1995, pp.34-38), tomaríamos consciência apenas dos objetos e 

propriedades que a experiência perceptual representa e não do veículo da representação. 

Por esse motivo, ao contemplarmos um tomate vermelho, por exemplo, por mais que 

busquemos prestar atenção ao aspecto da experiência perceptual que esteja representando a 

cor vermelha ou a forma delgada, tudo que conseguimos é somente a percepção da própria 

cor vermelha e da própria forma delgada do tomate.  

Ademais, quando ponderamos sobre a tese da transparência da experiência, o que 

observamos são argumentos relativamente triviais aceitos atualmente pela maioria dos 

filósofos. A rigor, apenas os adeptos do mencionado modelo “ato-objeto” deveriam rejeitá-

la. Devemos esclarecer, desde logo, que da tese da transparência da experiência não se 

segue, em absoluto, que o caráter fenomenal da experiência tenha que ser idêntico ao seu 

conteúdo representacional. Tratar-se-ia, nesse caso, de um clássico non-sequitur. Para 

Block, não devemos confundir atenção com consciência. O argumento intencionalista que 

parte do fato trivial de que não podemos estar atentos ao caráter fenomenal da nossa 

experiência, não pode ter por conclusão a suposição segundo a qual não possuímos 
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consciência de tal caráter fenomenal a não ser quando representamos uma determinada 

propriedade.  

Não estamos atentos ao ruído característico do motor da geladeira a não ser quando o 

termostato o desliga. Mas isso não significa dizer que não estivéssemos conscientes do 

ruído do motor antes que ele fosse desligado pelo termostato. Não é necessário que 

“conceitualizemos” tal consciência ou que sejamos capazes de discriminá-la como um 

objeto da nossa atenção, para que venhamos possuí-la. Pois do fato de que não possamos 

prestar a atenção ao caráter fenomenal da experiência senão quando percebemos as 

propriedades que ela representa, não se segue que não tenhamos consciência de tal caráter 

fenomenal independentemente de prestarmos atenção às suas propriedades representadas. 

Para Block, o estatuto diáfano da experiência suscita duas diferentes questões. Mesmo 

que Dretske esteja correto e só possamos tomar ciência do caráter fenomenal da nossa 

experiência de um tomate vermelho ao percebermos o próprio tomate vermelho, devemos 

nos perguntar, primeiro, se tal veículo existe de fato. Se a hipótese da inversão de espectro 

estiver correta, ela indica inequivocamente que o veículo é real. Segundo Shoemaker 

(1994), que endossa a tese da transparência, mesmo que não possamos tomar consciência 

diretamente do caráter fenomenal da nossa experiência visual do tomate vermelho, ainda 

podemos tomar ciência indiretamente, via casos de inversão de espectro. Assim, ao 

imaginarmos que as coisas que ambos representamos como vermelho podem aparecer 

fenomenalmente a você tal como as coisas que ambos representamos como azuis, tomamos 

ciência de forma indireta dos veículos. 

A questão crucial, no entanto, é saber se existem características fenomenais da 

experiência sem qualquer vínculo com conteúdos representacionais. Se não endossarmos o 

representacionismo de Dretske (1995), segundo o qual todos os fatos mentais seriam fatos 

representacionais, pareceria claro que experiências não-perceptuais, como a experiência do 



69 

 

orgasmo, por exemplo, apresentem características fenomenais sem qualquer relação com 

conteúdos representacionais.  

Mas mesmo no âmbito das experiências perceptuais, Block admite a existência de 

características fenomênicas sem qualquer vínculo com o conteúdo representacional. Em 

apoio ao seu fenomenismo, Block algumas vezes recorre ao argumento das “diferenças de 

perspectivas”. Suponhamos então que estejamos no meio de um túnel escuro e ao fundo 

observamos uma cena luminosa. Se fecharmos um dos olhos, nossa experiência visual 

permanecerá representando a mesma cena que antes representava a experiência visual com 

os dois olhos abertos. Contudo, o caráter fenomenal de tais experiências visuais seria 

inequivocamente distinto. Block também recorre à comparação entre diferentes 

modalidades perceptuais, ou seja, a experiência de ver algo vindo de cima seria 

fenomenicamente distinta da experiência de ouvir algo vindo de cima e, no entanto, 

representariam o mesmo conteúdo (Block, 1995, seção 4.2, parágrafo 7).  

Segundo Dretske (2004, pp.79-81), contudo, todas essas diferenças fenomênicas 

mencionadas por Block poderiam ser facilmente entendidas como diferenças no conteúdo 

representacional da experiência. Seguindo a mesma linha de raciocínio, Tye sustenta que a 

experiência visual com os dois olhos abertos aumenta significativamente o campo visual e, 

assim, aumenta o próprio conteúdo representacional da experiência: uma matriz maior de 

itens é representada (Tye, 1995, p.156). O mesmo raciocínio se aplica às diferenças 

fenomenológicas entre experiências em diferentes modalidades perceptuais. A experiência 

visual de algo vindo de cima representa, por exemplo, o tamanho do objeto se 

aproximando (um pardal ou uma garça) que não é representado pela experiência auditiva. 

Em contrapartida, a experiência auditiva de algo vindo de cima representa o volume de 

som que não é representado pela experiência visual. 
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Essa linha de defesa do intencionalismo fracassa quando consideramos as chamadas 

“constantes perceptuais”. Uma mesa aparece uniformemente bege a um observador ainda 

que percebida sob variações de iluminação. Um trem que se afasta de um observador 

estacionário permanece sendo percebido como possuindo um mesmo tamanho ainda que as 

imagens sucessivas contidas do trem na retina diminuam à medida que ele se distancia. Se 

tais características fenomenológicas variáveis sempre pertencessem efetivamente ao 

conteúdo representacional, elas deveriam ser relevantes para o conteúdo. Sob tal suposição, 

no entanto, a experiência se revelaria simplesmente contraditória. No primeiro caso, a 

experiência visual estaria atribuindo à mesa tanto um bege uniforme, quanto diferentes 

tons de bege, de acordo com as variações de iluminação do ambiente, enquanto no segundo 

caso a experiência visual estaria atribuindo ao trem tanto um tamanho constante quanto um 

tamanho variável.  

Assim, ao contrário do que sugere Dretske (2004), é mais plausível entendermos tais 

diferenças fenomenais mencionadas por Block e outros autores como diferenças entre 

modos de apresentação de um mesmo conteúdo do que as entendermos como diferença 

entre propriedades representadas no próprio conteúdo.  

 

3.4. AS TERRAS INVERTIDAS  

 

O último cenário de inversão que coloca em xeque o intencionalismo de Dretske é o 

das terras invertidas de Block. Tal como a terra gêmea de Putnam, a terra invertida de 

Block seria exatamente igual a terra em todos os seus ínfimos detalhes. A única diferença 

entre elas seria a seguinte: todos os objetos que aqui são vermelhos lá são azuis e vice-

versa, todos os objetos que aqui são azuis lá são vermelhos. Por essa razão, os habitantes 
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da terra invertida teriam atitudes proposicionais com conteúdos invertidos relativamente 

aos terráqueos. Assim, enquanto os terráqueos pensam que o céu é azul e o tomate maduro 

é vermelho, os terráqueos invertidos pensariam que o céu é vermelho e que o tomate 

maduro é azul. Entretanto, os terráqueos invertidos se utilizariam do termo “azul” e do 

termo “vermelho” tal com os terráqueos. Assim, eles diriam que o céu é azul e que o 

tomate é vermelho. 

Na versão original apresentada por Block, em determinada noite, enquanto você 

estivesse dormindo, cientistas colocariam lentes invertidas em seus olhos e sem que você 

soubesse, o levariam para a terra invertida onde você substituiria sua réplica física. Ao 

acordar, você não se aperceberia de nenhuma diferença. Em razão das lentes invertidas, o 

tomate maduro continuaria a lhe aparecer fenomenalmente como vermelho tal como na 

terra, e não como azul tal como aparece fenomenalmente aos terráqueos invertidos. Pela 

mesma razão, o céu continuaria lhe aparecendo fenomenalmente azul e não vermelho, 

como aparece fenomenalmente aos terráqueos invertidos (Cf. Block, 1990; Tye, 2000, 

Cap.6).  

De acordo com Block, assim que você chegasse à terra invertida, suas experiências 

visuais do tomate maduro permaneceriam a representá-lo como vermelho, tal como 

acontecia na terra. E suas experiências visuais do céu azul também permaneceriam o 

representando como azul tal como as experiências visuais do céu o representam na terra. 

Entretanto, como na terra invertida o céu seria vermelho e o tomate maduro seria azul, 

você estaria se equivocando de forma sistemática e constante ao representar o céu como 

sendo azul e o tomate maduro como sendo vermelho. Mas até esse momento nenhum 

embaraço teria sido criado para o intencionalismo de Dretske ou Tye. Se o tomate lhe 

aparece fenomenalmente como vermelho é porque você também o estaria representando 
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erroneamente como vermelho e se o céu lhe aparece fenomenalmente azul é porque ele 

também o representaria erroneamente como sendo azul (Tye, 2000, p.9). 

Contudo, ainda segundo Block, com o passar do tempo você se ambientaria na terra 

invertida e pouco a pouco suas representações da cor azul e da cor vermelho adquiririam os 

mesmos conteúdos que as representações dos terráqueos invertidos. Assim, você passaria a 

pensar que o céu é vermelho e que o tomate maduro é azul tal como os demais habitantes 

da terra invertida. De forma similar, suas experiências visuais do céu o representariam 

como vermelho e suas experiências visuais do tomate o representariam como azul. Não 

obstante, o céu permaneceria lhe aparecendo fenomenalmente como azul e o tomate 

maduro como vermelho. No entanto, como as suas representações a partir desse momento 

não seriam mais errôneas, haveria um divórcio entre o caráter fenomenal das suas 

experiências da cor azul e da cor vermelho e o conteúdo das mesmas. Mais uma vez, não 

apenas o intencionalismo extremado de Dretske, mas mesmo o intencionalismo moderado 

estaria refutado.  

Entretanto, pensamos que se o argumento teleológico é ineficaz contra o primeiro e 

mais elementar dos cenários de inversão de espectros aqui apresentados, ele permite a 

Dretske contornar o problema levantado pelo cenário da terra invertida. Tal como Block, 

Dretske endossa o externismo perceptual segundo o qual estados perceptuais são 

individuados pelo seu conteúdo representacional, e esse com base nas relações causais 

existentes entre o indivíduo e as propriedades físicas do ambiente exterior ao indivíduo. 

Mas nos casos de mudança de ambiente (da terra para a terra invertida), Dretske possuiria 

razão se alegasse, contra Block, que o ambiente original no qual as espécies evoluíram é o 

que determina os conteúdos de nossas representações e, assim, os próprios estados 

sensoriais. As experiências visuais do céu e do tomate estão atadas por elos evolutivos com 

a cor azul e com a cor vermelho, respectivamente. Nesse caso, valendo-me do vocabulário 
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de Dretske, elas adquiririam filogeneticamente as funções de indicar a cor azul e a cor 

vermelho. Através do aprendizado e da ambientação você se torna capaz de modificar as 

suas crenças, pensamentos e juízos, mas jamais o que suas experiências representam. 

Assim, ainda que você fosse informado que se encontra na terra invertida, as suas 

experiências do céu jamais iriam representá-lo como sendo vermelho, bem como suas 

experiências visuais do tomate maduro jamais iriam representá-lo como azul.   

No entanto, é importante compreender que o argumento teleológico-evolucionista 

como réplica ao cenário da terra invertida nos traz de volta ao cenário de inversão de 

espectro representado pelo homem do pântano. Recordemos que o homem do pântano seria 

uma réplica acidental de um ser humano sem qualquer história individual e sem pertencer a 

nenhuma espécie natural. Como observamos, a concepção evolutiva do conteúdo 

representacional da experiência de Dretske o conduz à suposição contra-intuitiva de que o 

homem do pântano (réplicas acidentais sem história) não possuiria experiências. Para 

contornar tal dificuldade, Dretske teria que lançar mão de alguma concepção não-evolutiva 

de representação que reconhecesse que tais réplicas acidentais também possuem 

experiências. Mas, nesses termos, Dretske não seria capaz de contornar as dificuldades 

representadas pelo cenário da terra invertida.  

Desse modo, o intencionalismo de Dretske se veria às voltas com o seguinte dilema: ou 

bem a representação sensível seria entendida em bases teleológicas ou compreendida em 

bases não-evolutivas. Se ela for entendida em bases teleológicas, então o cenário da terra 

invertida não constituiria problema, não obstante, o cenário das réplicas acidentais se torna 

uma dificuldade incontornável. Mas se ela for entendida em bases não-evolutivas, então o 

cenário das réplicas acidentais não constitui um problema. Entretanto, o cenário da terra 

invertida passa a apresentar um obstáculo incontornável.   
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CONCLUSÃO 

 

Nesse capítulo conclusivo, avaliamos as objeções de Shoemaker e Block ao 

intencionalismo extremado de Dretske: a tese de que o caráter fenomenal de uma 

experiência é idêntico ao seu conteúdo representacional. Block (2003) coloca o problema a 

partir da seguinte questão: ou o caráter fenomenal das experiências se reduz às suas 

dimensões representacional (a que nos interessa aqui), funcional e cognitiva, ou excede 

estas dimensões. Concluímos que intencionalistas como Dretske e Tye, que identificam o 

caráter fenomenal da experiência ao seu conteúdo representacional e fenomenistas como 

Block e Burge, que compreendem o caráter fenomenal como uma propriedade da própria 

experiência, adotam duas posições concorrentes: o externismo e o internismo fenomenal, 

respectivamente. A primeira endossa a tese de que o caráter fenomenal depende, em parte, 

das propriedades do ambiente exterior no qual o indivíduo se insere, enquanto a segunda 

afirma que o caráter fenomenal depende apenas da constituição física do indivíduo. 
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CONCLUSÃO GERAL 
 

 

Nosso objetivo na dissertação foi apresentar, sobretudo, a tese intencionalista de 

Dretske e discutir as mais importantes objeções elaboradas, principalmente, contra a 

afirmação de que o caráter fenomenal de determinada experiência seria idêntico ao seu 

conteúdo representacional. De forma mais precisa, isso significa dizer que o caráter 

fenomenal é idêntico à propriedade física do ambiente exterior representada. Como 

observamos, essa tese recebe o nome de “intencionalismo externista extremado”.  

No primeiro capítulo, analisamos de forma comparativa os diferentes modos como a 

palavra consciência é utilizada na literatura especializada, com o propósito de (a) 

distinguir a consciência fenomenal de uma série de outras atividades mentais, 

demarcando assim sua especificidade e importância para a compreensão da natureza do 

caráter subjetivo das experiências e (b) assinalar de que maneira o sentido de 

consciência que nos importa se reporta aos demais sentidos, tipos e conceitos de 

consciência.  

Essa tarefa envolveu, fundamentalmente, esclarecer (i) a distinção entre a consciência 

fenomenal e a consciência de acesso, (ii) a oposição entre as noções de consciência da 

criatura, estado consciente e consciência transitiva, (iii) a distinção entre a consciência 

de objetos e a consciência de fatos, (iv) a contraposição entre as noções de consciência 

introspectiva e experiência consciente, (v) a definição de auto-referência cognitiva e, por 

último, (vi) a oposição entre consciência de si como sujeito e consciência de si como 

objeto, relacionando-as aos problemas da percepção e do autoconhecimento.  
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No segundo capítulo, tentamos expor em detalhes como o intencionalismo reducionista 

de Dretske identifica o caráter fenomenal das experiências com o seu conteúdo 

representacional. Buscamos explicitar tais teses a partir da explicação do conceito de 

conteúdo representacional. Sustentamos a interpretação segundo a qual para o autor o 

conteúdo representacional da experiência seria singular e o caráter fenomenal seria 

idêntico a uma propriedade complexa instanciada pelos objetos com os quais o sujeito 

estaria em contado epistêmico imediato.  

Finalmente, no terceiro capítulo expusemos a controvérsia entre duas importantes 

teses filosóficas no cenário atual: a tese intencionalista e a tese fenomenista. Nosso 

diagnóstico é, portanto, negativo. A despeito da sua plausibilidade inicial e da sua 

popularidade no meio acadêmico contemporâneo, o intencionalismo é falso. 
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