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RESUMO 

 

 
Esta dissertação tem o objetivo de apresentar um debate acerca da consciência 

fenomênica na filosofia contemporânea. O problema central apresentado na pesquisa, é 

em torno de como há uma dificuldade epistemológica em explicar a consciência 

fenomênica em termos físicos, ou abordagens materialistas. Para o materialismo, a 

consciência fenomênica pode ser compreendida através de uma perspectiva de fora, isto 

é, uma perspectiva de terceira pessoa. No entanto, autores como Thomas Nagel, 

defendem que a especificidade da consciência fenomênica pode ser percebida por meio 

da perspectiva de primeira pessoa. Isso se torna um problema filosófico, pois retira-se o 

seu aspecto subjetivo para compreender a consciência por uma abordagem objetiva. 

Diante dessa discussão, a presente pesquisa pretende primeiramente abordar 

conceituações sobre a consciência fenomênica e também argumentações sobre a 

inacessibilidade de conhecê-la em uma perspectiva de terceira pessoa. Assim, no 

primeiro capítulo são apresentados conceitos como consciência de acesso, problema 

fácil e difícil da consciência e o caráter subjetivo da experiência. Após esse panorama, 

no segundo capítulo, será apresentado uma teoria em que sua proposta é estudar a 

consciência numa perspectiva de terceira pessoa. O autor escolhido para o debate, é o 

Daniel Dennett, no qual será exposto seu modelo de rascunhos múltiplos, e sua crítica 

ao teatro cartesiano. Ao final da pesquisa proponho uma discussão sobre as principais 

teorias abordadas durante o primeiro e segundo capítulo, diante das suas similaridades e 

dessemelhanças. 

Palavras-chave: Consciência Fenomênica, Perspectiva de primeira pessoa, , Qualia 



ABSTRACT 

 
 

This dissertation aims to introduce a debate about phenomenal consciousness on 

contemporary philosophy. The main problem presented in this research is how difficult it 

is to explain phenomenal consciousness in physical terms or through materialistics 

approach. To materialism, phenomenal consciousness can be understood from an 

outside perspective, i.e., a third person perspective. However, authors like Thomas Nagel 

argue that the specificity of phenomenal consciousness can be perceived through a first 

person perspective. This becomes a philosophical problem because it takes away its 

subjective aspect to comprehend conscience through an objective approach. As a result 

of this discussion, this research aims to address conceptions about phenomenal 

consciousness as well as the impossibility to perceive it through a third person 

perspective. Thus, in the first chapter are presented concepts like acess consciousness, 

easy and difficult problem of conscience and the subjective character of experience. In 

the second chapter, a theory is presented that aims to study the conscience through a 

third person perspective. The chosen author for this debate is Daniel Dennet. From his 

ideas, I introduce his model of multiple draft and his critiques of cartesian theater. To 

conclude, I propose a discussion about the main theories tackled during the first and 

second chapters before their similarities and differences. 

Keywords: Phenomenal Consciousness, First-person perspective, Qualia. 
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INTRODUÇÃO 

 

A mente é um dos temas mais pertinentes a ser estudado a partir do século XX. 

De modo que começaram a investigar de maneira ampla o seu conteúdo, a estrutura, 

e o que ela é. Juntamente a outras áreas como a psicologia, a filosofia da mente faz 

parte neste debate. Essa área tem intersecção com outras formas de pesquisar o que 

é a mente, como a neurociência. O problema principal que desencadeou várias 

abordagens teóricas na filosofia da mente é entender qual a relação entre o corpo e a 

mente. Na filosofia da mente, discutir a consciência e suas questões é de suma 

importância para entender o que é a mente. Uns dos questionamentos em relação a 

consciência é como que as descrições físicas seriam capazes de descrever as 

experiências conscientes. 

Na filosofia contemporânea, autores argumentam que a consciência é 

conhecida através da perspectiva do ser consciente que está experimentando, sendo 

assim, uma perspectiva de primeira pessoa. Contudo, há também posições chamadas 

de materialista reducionistas, na qual argumentam que a consciência é somente um 

processo físico do cérebro, e não há nada que possa se conhecer além disso. A 

presente dissertação se concentra no debate sobre as abordagens da consciência 

fenomênica, sendo elas, a de primeira e terceira pessoa. A pesquisa discutirá os 

problemas epistemológicos da consciência fenomênica, e se há a possibilidade de ser 

compreendida através de uma perceptiva de terceira pessoa. 

O uso da palavra ‘consciência’ pode ser entendido de diversas maneiras, por 

exemplo: estar atento a algo, autoconhecimento, ter uma reflexão com determinada 

situação, ou ainda estar disposto, um discernimento, um conhecimento sobre alguma 

coisa. E também, as pessoas se referem à mente, seus sentimentos, seus 

pensamentos, entre outros aspectos que contribuem para o significado de 

consciência. Na filosofia contemporânea, especificamente na filosofia da mente, a 

consciência é uma interrogação. O problema da consciência, então, faz referência a 

todas as variantes da problematização em relação a ela, o que ela é, como 

deveríamos estudar e se os outros animais possuem consciência ou não, entre outros 

problemas. Diante disso, filósofos escreveram argumentações para propor uma 

definição para o que é a consciência e como ela se manifesta. Teorias e posições 

foram criadas, e entendimentos sobre essa problematização foram tomadas. 
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Uma das posições mais notáveis entende a consciência como um fenômeno 

introspectivo. Ainda que pareça estranho explicar a consciência dessa forma, vamos 

deixar claro o que significa isso. Bem, cada pessoa possui uma perspectiva única, e 

segundo essas teorias, somente a pessoa que tem a experiência consciente possui 

acesso total a ela. Filósofos como Thomas Nagel (1974) defendem essa posição e 

são conhecidos por um conceito particular de consciência, uma consciência que é 

inacessível. Argumentam também, sobre a consciência ser acessível somente através 

da perspectiva de primeira pessoa. E isso, é um problema para teorias de cunho 

científico, no qual predizem que a consciência pode ser estudada através dos 

processos cerebrais. Ou ainda, como diz Nagel, uma perspectiva em terceira pessoa, 

uma perspectiva de fora. 

A pergunta que norteia as discussões sobre a consciência é como processos 

físicos formam de modo tão singular as experiências conscientes em cada um de nós. 

Será que somente através da introspecção do sujeito consciente podemos conhecer 

a consciência? Chalmers (2016) escreve que a consciência é a experiência mais 

direta que temos e ao mesmo tempo não é conciliável com os conhecimentos 

científicos. Se expandirmos o que entendemos por consciência, podemos considerar 

se um gato, cachorro ou morcego possuem consciência? Ou então será que uma 

minhoca, ou até seres microscópicos como uma bactéria, possuem? Ou ainda numa 

ideia mais radical, somente eu possuo consciência? E será que a consciência pode 

ser explicada somente pelos processos cerebrais? 

São questionamentos como esses que levam filósofos a escrever artigos, livros, 

textos sobre seus argumentos e posições. Um conceito importante para estar a par 

do debate, são os qualia. Esse conceito referem as características qualitativas ou 

ainda as experiências fenomênicas subjetivas. O conceito de qualia se refere a todas 

aquelas experiências que são sentidas por algum sujeito, sejam as tácteis, as olfativas 

ou as auditivas. Mas a pergunta é: por que os qualia são um desafio para teorias 

físicas sobre a mente? 

Também chamado de o problema dos qualia na filosofia, este se refere em 

como essas qualidades subjetivas são difíceis para explicar em descrições físicas. 

Ainda que pareça estranho, exemplificarei como os qualia podem se tornar um 

problema. Digamos que em uma compra online você esteja interessado num perfume, 

mas não teve a experiência de sentir o cheiro. Você procura a descrição do perfume, 

e lá aparecem os tons olfativos que contém, digamos que seja, neste experimento 
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mental, os tons de flores, frutas vermelhas e pitanga. Lendo a descrição, há de ter 

uma ideia de como parece ser, porém não é a mesmo do que ter a sensação de sentir 

o cheiro. Perceba que a descrição deixa a desejar em relação a experiência em si. O 

filósofo Frank Jackson exemplifica esse problema através do argumento do 

conhecimento. 

O argumento do conhecimento de Frank Jackson é apresentado no artigo 

‘Qualia epifenomênicos’ (1982), este é conhecido principalmente pelo experimento 

mental da neurocientista chamada Mary. A personagem vive num quarto em que 

somente existem as cores preto e branco, vivendo toda a sua vida uma experiência 

visual limitada. No entanto, Mary é uma cientista que conhece todos os processos 

físicos em relação às cores, sabendo dizer, por exemplo, qual a distinção dos 

comprimentos de ondas das cores primárias, vermelho e amarelo. Há então, uma 

reviravolta para Mary, ela finalmente um dia sai do quarto e tem uma experiência visual 

de uma cor diferente ao ver o azul do céu. A pergunta que Jackson faz nesse 

experimento, é se Mary aprendeu algo novo tendo essa experiência. Para o filósofo, 

o conhecimento que Mary tinha antes de possuir esse aspecto qualitativo da 

experiência visual era incompleto. 

O argumento do Frank Jackson e o experimento do perfume no qual 

exemplifiquei, argumentam que as teorias físicas deixam um aspecto importante da 

mente de fora, as experiências qualitativas. Isso porque, em linhas gerais, explicar o 

aspecto de ver vermelho através de alguma correlação com uma atividade cerebral 

não ‘captura’ a experiência em si. O conceito de qualia é descrito por muitos filósofos 

como a principal característica da consciência fenomênica. No decorrer da 

dissertação, e nessa introdução, o conceito de qualia será um atributo na consciência 

fenomênica. Isso porque consciência fenomênica será entendida como um conceito 

mais amplo, segundo a qual faz parte da organização mental, espacial, temporal, e 

também da nossa experiência do mundo e de nós mesmos como pessoa. Assim, 

apesar de qualia ser intercambiável com a consciência fenomênica em muitos casos, 

os dois conceitos não serão tratados aqui como tendo o mesmo significado. 

Da mesma maneira, construindo a definição do que é a consciência e quais as 

suas características, Thomas Nagel atribuiu o estado de como é ser ou em inglês o 

estado de what is like to be. Nagel argumentou sobre esses estados mentais através 

do artigo ‘Como é ser um morcego?’ (1974). Nagel pergunta aos seus leitores se há a 

possibilidade de conhecer a vivência do morcego em primeira pessoa. Para ele, um 
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cientista pode analisar o comportamento do morcego da ordem microchiptera, e o 

modo como o mamífero se localiza através de ondas ultrassônicas, e até imaginar 

como é ser um morcego vivendo numa caverna. Porém, o cientista não saberá como 

é ser um morcego para o morcego ele mesmo e isso é chamado por Nagel de o caráter 

subjetivo da experiência. Esse experimento mental parte da suposição de que o 

morcego possui uma forma de localização que nenhum ser humano teria acesso em 

primeira pessoa, e apesar dos conhecimentos científicos sobre ele, nunca iríamos ter 

a experiência em primeira pessoa do morcego. Da mesma maneira, para Nagel as 

descrições físicas, funcionais ou comportamentais sobre a consciência, não 

descrevem em sua totalidade o estado de ‘como é ser’ do sujeito. Assim, não sabemos 

como é ser um morcego, e nem saberíamos como é ser outra pessoa, por não temos 

acesso diretamente a essas experiências. Logo, para Nagel, essa é a principal 

característica e nenhuma teoria que tentar entender a mente segundo moldes físicos, 

conseguirá capturar esse aspecto específico da consciência. Devido a essa 

argumentação de Thomas Nagel, neste trabalho foi escolhido o filósofo para 

argumentar a dificuldade epistemológica da naturalização da consciência. Além do 

artigo ‘Como é ser um morcego?’ de 1974, Nagel também escreveu o livro ‘Visão a 

partir de lugar nenhum’ em 1986. 

A dissertação se delimita à problematização de como o que chamamos de 

consciência fenomênica na filosofia pode ser entendida em duas formas: primeira 

pessoa e terceira pessoa. Para uma tradição filosófica, incluindo Chalmers (2010) e 

Nagel (1974) a consciência pode ser conhecida somente por um acesso introspectivo, 

de maneira subjetiva. Epistemologicamente isso é um problema, pois o conhecimento 

científico se propõe a conhecer o mundo através de uma perspectiva objetiva. 

Filósofos como Levine (1983), atribuíram a consciência fenomênica como uma 

impossibilidade de compreende-la através de uma perspectiva física, o que atribui em 

uma lacuna explicativa, conceito que abordarei no primeiro capítulo. 

O primeiro capítulo tem como objetivo apresentar a consciência fenomênica, 

através de autores que se dedicaram a estuda-la e argumentar sobre suas 

propriedades. No primeiro momento, apresento o conceito de consciência de acesso 

e consciência fenomênica proposto por Ned Block no artigo On a confusion about a 

function of consciouness de 1995. Já o segundo tópico aborda a teoria de David 

Chalmers, propondo que há dois problemas em relação à consciência fenomênica: o 

problema fácil e o problema difícil. Chalmers escreveu sobre isso, no artigo O enigma 
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da experiência consciente (2006) e também descreveu aspectos da perspectiva 

de primeira pessoa e terceira pessoa em Mind and Consciousness (2009). O 

terceiro tópico é sobre Joseph Levine, que contribuiu com o conceito de lacuna 

explicativa para as discussões teóricas sobre a mente. E por fim, apresento 

Thomas Nagel em seus textos, respectivamente, ‘Como é ser um morcego?’ de 

1974 e ‘Visão a partir de lugar nenhum’ de 1986. Todas as teorias apresentadas 

no primeiro capítulo, visam expor os problemas que cercam a consciência 

fenomênica, conceituações descritivas e explicativas. 

Para debater o conceito de consciência fenomênica exposta no primeiro 

capítulo, apresento Dennett e sua teoria sobre a mente, chamada de modelo 

dos rascunhos múltiplos, no segundo capítulo. O livro que será abordado 

chama-se “Consciousness Explained” publicado em 1991. Dennett escreve 

sobre como teorias de Chalmers, por exemplo, mantém uma tradição chamada 

de teatro cartesiano, termo que ele utiliza para descrever a ideia de que a 

consciência é realizada em um lugar centralizado. Para Dennett, o que torna 

possível a experiência consciente são os múltiplos processamentos que o 

cérebro realiza, passando por diversos rascunhos. Ainda Dennett argumenta que o 

cérebro utiliza uma máquina virtual para realizar todos esses processos cerebrais. 

A teoria de Dennett pretende explicar de maneira mais abrangente no capítulo 

dois. 

No terceiro capítulo, propus uma discussão acerca das principais teorias 

que abordei durante a dissertação, que são a de Thomas Nagel e Daniel 

Dennett. Proponho que apesar das diferentes abordagens que elas possuem 

sobre o estudo da consciência fenomênica, ambas apresentam teorias monistas. 

E também é no terceiro capítulo, em que apresento as razões que a teoria de 

Dennett propõe uma argumentação suficiente da consciência, uma 

argumentação que pretende conciliar com a ciência. 
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CAPÍTULO 1 

 
 

O problema mente-corpo é o problema central da filosofia da mente. Tentar 

explicar qual é a relação entre a mente e o corpo é uma tarefa árdua e enfatiza a 

importância de como se concebe a mente. Autores como Bonjour (2010) sintetizam 

que esse problema é caracterizado pela questão fundamental se as mentes e os 

estados mentais são distintos dos corpos ou estados materiais, ou se as mentes e os 

estados mentais são apenas, ou são redutíveis a corpos e estados materiais. Os 

debates acerca desse problema geram perspectivas filosóficas diversas, o que 

culminou na existência de muitas explicações para o que é a mente, qual é a sua 

devida importância, e como é possível a sua relação ou não relação com o corpo. No 

perímetro desse debate, explicações sobre a mente possibilitam uma discussão 

direcionada ao que é a consciência humana. Antes de iniciarmos as teorias dos 

autores, é preciso explicar o que são as teorias de materialismo, reducionismo, 

dualismo e funcionalismo na filosofia da mente. Todas essas vertentes são 

explicações sobre como os estados mentais se relacionam com os estados físicos. 

O monismo, também chamado de materialismo, é uma abordagem filosófica em 

que os estados mentais são processos cerebrais. Logo, o que chamamos de mental 

é compreendido pelos estados físicos. Nesse sentido, segundo Bonjour (2010) não há 

uma mente no sentido dualista. Assim, o materialismo atualmente é a vertente mais 

aceita de como é a relação entre a mente e o corpo. Incorporado ao materialismo, 

existe o reducionismo e o eliminativismo. Os reducionistas, são aqueles que reduzem 

o mental ao físico. Leclerc (2018) escreve que os reducionistas não negam a 

existências dos estados mentais, mas sim aceitar como verdadeiras frases em que 

possuem uma identificação entre as propriedades, um exemplo é, “a dor é a ativação 

da fibra C”. Do outro lado, mais extremo, há as posições do eliminativismo, no qual 

são aquelas que negam a existência do que referimos como mental. Leclerc (2018) 

acrescenta que o eliminativismo, ou como os chama, os eliministas, não estabelecem 

nenhuma relação entre o mental e o físico. 

Outra explicação para o problema mente-corpo, é o dualismo. Como o próprio 

nome recorre, é uma visão filosófica que dissocia a mente dos estados físicos, e 

caracteriza os estados mentais como tendo um caráter imaterial. Dentro dessa 

perspectiva, há vertentes como o dualismo de substâncias, dualismo de propriedades, 



14 
 

 

e o interacionismo. O dualismo de substâncias é uma versão em que os estados 

mentais são uma entidade, enquanto que os estados físicos é outra entidade 

separada. Essa proposta de explicar a mente e o corpo através de duas entidades 

distintas, resulta na contra argumentação de explicar como ocorrem as interações 

entre a parte física e a parte imaterial. Tal como os autores Bonjour e Baker 

caracterizam: 

 
Versão mais direta e historicamente proeminente, os estados mentais são 

estados de uma coisa ou entidade ou substância, a mente; já os estados 

físicos ou materiais são estados de uma coisa, ou entidade ou substância 

separada: o corpo. Assim, um ser humano é de fato, um tipo de parelha 

composta de dois elementos separados, operando (ou aparentemente 

operando) em conjunto. (BONJOUR, L., BAKER, Ann. 2010, p. 200) 

 
 
 

 
Outra versão de como os estados mentais e físicos se relacionam, é o dualismo 

de propriedades, assume que estados mentais são entidades dissociáveis do corpo, 

porém pertencentes à mesma substância. Ou seja, diferente do dualismo de 

substâncias, que a mente e o corpo são diferentes, no dualismo de propriedades são 

dissociáveis, porém são da mesma substância. Bonjour (2010) escreve que o corpo 

no dualismo de propriedade como o cérebro, porém como o autor aponta, nessa 

perspectiva a substância não é somente material, nem somente mental, tal que: 

 
 

O dualismo de atributo é a visão segundo a qual há dois tipos 

fundamentalmente diferentes de atributos, ou propriedades, ou características: 

Os atributos mentais ou espirituais e os materiais ou físicos, mas todos eles 

são atributos da mesma coisa ou substância subjacente. Essa substância é 

aquilo a que nos referimos como corpo (ou mais provavelmente uma parte do 

corpo, a saber, o cérebro); porém, nessa visão, a substância em questão não é 

nem puramente material nem, puramente mental, uma vez que possui ambas 

as propriedades. (BONJOUR, L., BAKER, Ann. 2010, p. 200) 

 

 
As relações causais entre a mente e o corpo também necessitam de 

explicações, entre as correntes explicativas de destaque está o funcionalismo. De 

acordo com Fodor (1980) o funcionalismo é uma perspectiva que não é materialista 

nem dualista, mas um entendimento sobre as ciências cognitivas. Para Fodor, o 

funcionalismo é uma perspectiva de um nível abstrato, que admite estados mentais 
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em outros seres fora dos seres humanos. A partir da teoria é elaborado que o papel 

causal entre os estados mentais, de tal maneira que concebe estados mentais em 

termos de suas relações causais com outros estados mentais. Assim, para o 

funcionalista, o que importa não são as questões dualistas ou materialistas, mas as 

relações causais arranjadas entre os estados mentais. Segundo Fodor (1980): 

 

 
O funcionalismo é a filosofia da mente baseada na distinção que a ciência da 

computação traça entre o hardware do sistema, ou composição física, e seu 

software, ou programa. A psicologia de um sistema como um ser humano, 

uma máquina ou um espírito desencarnado não dependeria do material de que 

é feito o sistema (neurônios, diodos ou energia espiritual), mas do modo como 

esse material é organizado. O funcionalismo não descarta a possibilidade, a 

quão remota que possa ser, de sistemas mecânicos e etéreos terem estados e 

processos mentais (FODOR, 1980, p.128) 

 
 
 

Assim, como Fodor define conceitualmente o funcionalismo, essa visão se 

baseia na ciência da computação para entender os estados mentais. 

Metaforicamente, entende-se cérebro como o hardware de um computador a rodar 

programas, ou seja, o hardware seria a composição física. Desse modo, o 

funcionalismo admite que os estados e processos mentais podem ter vigência em 

sistemas computacionais, tendo o software a sua devida importância. Porém, no 

funcionalismo o hardware é tão importante quanto o software. Visto que mesmo com 

a variação de implementações, o hardware deve executar procedimentos necessários 

à execução de tarefas. Leclerc (2018) comenta que o funcionalismo se importa com 

as funções em que os estados mentais possuem no sujeito. 

Explicar satisfatoriamente o que é a consciência é difícil, visto que todos nós 

possuímos uma experiência introspectiva que nem sempre conseguimos representar 

em conceitos, o que pode explicar a pluralidade de teorias sobre o tema, não havendo 

concordância teórica sobre ela. De modo que a filosofia, para explicar esse fenômeno 

singular, tem mais recentemente se aproximado das ciências cognitivas e suas 

contribuições para melhor compreender a consciência. A partir de então, a 

caracterização da consciência está tomando cada vez mais espaço nas discussões 

da filosofia da mente. E, as argumentações filosóficas seguem criando um debate, 

entre posições dualistas, materialistas e funcionalistas. 

Segundo Van Gulick (2018) o problema da consciência pode ser identificado em 

três temas principais, sendo elas: a) a questão descritiva; b) a questão explicativa 
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e a c) a questão funcional. A questão descritiva remete a questão “o que é?”. Assim, 

o que é a consciência, quais são suas principais características e qual a maneira para 

ser descrita, descoberta ou ainda modelada. Já a questão explicativa, discute qual 

tipo de consciência é relevante e se ela é um aspecto primitivo da realidade. Caso a 

resposta for não para se ela é um aspecto primitivo da realidade, como a consciência 

relevante surge ou pode ser causada por processos ou entidades não conscientes. E 

por fim, a questão funcional, que questiona qual consciência é do tipo relevante e qual 

a sua função. 

Devido a todos esses questionamentos, há diferentes conceitos em filosofia 

para o que chamamos de ‘consciência’. Esta pesquisa irá se concentrar nas questões 

descritiva e explicativa, mais especificamente sobre a dificuldade de naturalizar a 

perspectiva de primeira pessoa. Para isso, serão usados conceitos como qualia, 

consciência de acesso, o ‘what is like to be’, a consciência fenomênica, experiência 

subjetiva e a lacuna explicativa. No primeiro capítulo apresentarei como Thomas 

Nagel propõe sua argumentação teórica a partir de dois textos principais, são eles, o 

artigo ‘Como é ser um morcego?’ de 1988 e o livro ‘Visão a partir de lugar nenhum’ de 

1994. No primeiro capítulo, não irei apresentar uma definição do que é a consciência, 

mas sim algumas propostas de como os filósofos compreendem esse conceito. 

 
 

1. Ned Block e o conceito de consciência de acesso e consciência fenomênica 

 
 

O caráter qualitativo da mente é chamado de qualia. Esse conceito se refere a 

experiências fenomênicas subjetivas. Os qualia saõ as sensações percebidas, sejam 

elas: olfativas, sensoriais, tácteis e auditivas. As experiências podem ser 

exemplificadas como sentir o gosto do amargo e sentir o gosto do doce; ou entre 

escutar música e escuta-la num show; ou ainda a diferença entre ver bem ou ser 

míope. A partir dessas experiências, na filosofia da mente argumentam que os qualia 

dependem de uma introspecção particular para serem compreendidos em sua 

totalidade. E ainda, que tais qualidades fenomenológicas podem ser descritas, porém 

as descrições não são suficientes para as reduções físicas. Isso se torna um problema 

para as teorias com posições materialistas sobre a mente, já que essas tentam 

explicar a consciência fenomênica de uma forma estritamente física. Pensamos 
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então, um sujeito que nunca comeu pequi1. Como descrever uma comida que possui 

um gosto tão particular? 

Outro conceito importante para a pesquisa é a consciência fenomênica. O 

conceito abrange todas as experiências mentais subjetivas, seja temporal, espacial, e 

também os qualia, já que esses também se qualificam assim. Ned Block no artigo “On 

a confusion about a function of consciousness” de 1995, contrasta a consciência 

fenomênica à consciência de acesso. Para Block (1995) a consciência fenomênica é 

a experiência, e o que faz um estado consciente ser considerado como tal, é o que se 

chama de como é estar naquele estado. Se qualificam como parte da consciência 

fenomênica aqueles estados mentais que possuem propriedades de experiências 

como ver, cheirar, sentir gosto; e também sentimentos, e dores. Block (1995) 

exemplifica como a sensação de escutar uma música de um lado direito é diferente 

de escutar a música do lado esquerdo, é essa experiência que diferencia uma 

propriedade fenomênica de outras. Para o autor, essas propriedades não podem ser 

reduzidas a uma compreensão cognitiva, intencional ou funcional da mente. Block 

aceita a ideia de que a consciência fenomênica é distinta de qualquer cognição, ou 

função relacionada a mente. Apesar de ambos os conceitos serem parecidos e 

intercambiáveis, consciência fenomênica e qualia serão tratados ao longo do texto 

como diferentes, com o os qualia sendo parte da consciência fenomenal. 

Em contrapartida, Block denomina consciência de acesso, aquela em que os 

estados mentais estão disponíveis para interagir com os outros estados mentais e 

quando a pessoa possui o acesso ao que está em controle. O conteúdo da consciência 

de acesso é representacional. A consciência de acesso, é o que pode ser relatado 

pelo sujeito, de maneira mais simplificada, é a consciência que é necessário a 

linguagem. Block (1995) caracteriza a representação do seu conteúdo como a) usada 

em premissas de raciocínio; b) preparada para o controle da ação e c) preparada para 

o controle racional da fala. No entanto, para não excluir animais não-linguísticos2, 

Block aponta que a característica ‘c’ não é necessária e não independente dos outros. 

No entanto, há conteúdos fenomênicos que também possuem o aspecto 

representacional, porém limitado3. Block, apresenta esses dois conceitos de 

 

1 Fruto típico do Cerrado brasileiro. O pequi é inserido na culinária do centro-oeste em diversos pratos. 
2 Animais não-linguístico no texto, possui o propósito de não excluir os animais que podem ter algum carácter 
consciente, mesmo que não seja igual ao dos seres humanos. 
3 É limitado no sentido de não ser inefável. Um exemplo conteúdos fenomênicos que possui aspecto 
representacional é a literatura. 
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consciência, no qual são associadas, assim não há divisão necessária que separe 

esses tipos de consciência nos estados mentais. 

Uns dos problemas centrais relacionados à consciência é a dificuldade de 

explicar as experiências fenomênicas em posições materialistas. Isso porque, para 

essas posições, a mente possui a possibilidade de compreender a consciência a partir 

de uma perspectiva de fora do sujeito, ou seja, a perspectiva de terceira pessoa ou 

por vias objetivas. Porém, como sugere Nagel, a consciência tem por sua natureza 

uma perspectiva de primeira pessoa. Então, conceber que a consciência pode ser 

compreendida por uma visão objetiva é um problema filosófico, pois retira a sua 

especificidade que é o aspecto subjetivo. Especialmente a consciência fenomênica, 

no qual é difícil de ser compreendida a partir das ciências cognitivas. 

 
 

2. Chalmers e a divisão dos problemas entre fáceis e difíceis 

 
 

Para compreendermos a dificuldade de estudar a consciência a partir da 

perspectiva de terceira pessoa, no tópico seguinte irei apresentar David Chalmers que 

cunhou a distinção entre o problema fácil e o problema difícil da consciência em “O 

enigma da experiência consciente” publicado em 1995. Chalmers mostrou que há 

essa divisão quando se pretende compreender a consciência. Nesse tópico também 

irei apresentar definições que o filósofo propôs para o que são esses problemas em 

relação à consciência. 

 

 
2.1. Chalmers e o enigma da experiência consciente 

 

 
Chalmers em seu artigo “O enigma da experiência consciente” apresenta a 

consciência sendo misteriosa e ao mesmo tempo muito familiar. Para ele, a 

consciência é a experiência mais direta que temos, porém é difícil conciliá-la com os 

outros conhecimentos que temos. Para Chalmers é relativamente compreensível, já 

que conhecemos como ocorrem os processos fisiológicos de muitas atividades 

mentais. No entanto, para Chalmers (2010) os aspectos físicos das atividades 

químicas são diferentes das sensações que o sujeito experiencia. Por exemplo, a 

sensação que sentimos quando olhamos para uma imagem que gostamos não parece 
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ser o mesmo que uma atividade química no cérebro. Esse fato é semelhante ao que 

ocorre com outros estados mentais que possuem essa experiência consciente. 

Chalmers (2010, p.260) denomina consciência de “a vida interna subjetiva da mente”. 

Ainda que, segundo o autor, a ciência não tinha essa a pretensão de compreender a 

mente com uma visão objetiva, a ascensão da ciência cognitiva fez com que cada vez 

mais estudiosos tentassem compreender o que ela é. Com isso, teorias como o 

materialismo cresceram e várias abordagens filosóficas foram sendo construídas, 

inclusive os misterianos. Denominação em que, segundo Ann Baker (2012), os 

materialistas chamam os dualistas. 

Nesse sentido, Chalmers aponta a necessidade de discernir os problemas, 

entre fáceis e difíceis. Chalmers irá chamar de problema fácil da consciência, aqueles 

em que serão esclarecidos num trabalho contínuo pelas neurociências. A 

caracterização principal dos problemas fáceis é explicar como são os processos 

cerebrais. Chalmers ressalta que os problemas fáceis da consciência incluem: 

 
Como um sujeito humano pode discriminar estímulos sensórios e reagir a eles 
apropriadamente? Como o cérebro integra informação de muitas fontes 
diferentes e usa essa informação para controlar o comportamento? Como os 
sujeitos podem verbalizar seus estados internos? (CHALMERS, 2010, p. 261). 

 

Todas essas atribuições, para Chalmers, são respondidas pelo mecanismo 

objetivo do sistema cognitivo. No lado oposto, o problema difícil é “a questão de 

como os processos físicos no cérebro criam a experiência subjetiva” (CHALMERS, 

2010, p.261). O enigma do título do artigo “O enigma da experiente consciente” se 

refere a esse problema, o aspecto subjetivo dos estados mentais do sujeito. A partir 

daí, voltamos à investigação principal da dissertação, como a consciência pode ser 

estudada a partir de uma visão de terceira pessoa, e como poderia ser feita a 

naturalização da perspectiva de primeira pessoa. O problema difícil de Chalmers traz 

questionamentos como esse. É importante ressaltar que os conceitos até aqui 

apresentados são para ter um discernimento melhor sobre qual é o problema. Tanto 

o problema difícil quanto o problema fácil da consciência são formas de reconhecer 

e distinguir o que anteriormente chamei de consciência fenomênica, associada ao 

problema difícil. 

Para elucidar o problema difícil, Chalmers apresenta o argumento do 

conhecimento de Frank Jackson. Chalmers (2010) distingue que o conhecimento da 
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Mary antes da sua experiência visual era conhecimento que responde aos problemas 

fáceis, i.e., descrever os processos fisiológicos de como ocorre a visão, a 

diferenciação da experiência da cor por meio de uma linguagem científica. E o 

problema difícil da consciência é o porquê da experiência por meio de algo fisiológico. 

Tal que: 

 

O traço comum crucial entre esses problemas fáceis é que todos eles dizem 

respeito a como a função cognitiva ou comportamental é realizada. Todas são, 

em última instância, questões sobre como o cérebro realiza alguma tarefa – 

como ele descrimina os estímulos, integra informação, produz relatos, e assim 

por diante. Uma vez que o neurobiólogo especifica os mecanismos neurais 

apropriados, mostrando como as funções são realizadas, os problemas fáceis 

são resolvidos. O problema difícil da consciência, em contraste, vai além dos 

problemas sobre como as funções são realizadas. Mesmo se toda função 

comportamental e cognitiva relacionada à consciência fosse explicada, ainda 

restaria um mistério: por que a realização dessas funções é acompanhada de 

experiência consciente? É esse dilema adicional que torna difícil o problema 

difícil. (CHALMERS, 2010, p. 262) 

 
 

Ao reconhecer que há o problema fácil e o problema difícil, Chalmers descreve o 

aspecto peculiar da consciência, que para ele, geralmente é ignorado por 

abordagens reducionistas. Ao conceber como construir uma ciência da consciência, 

Chalmers também escreveu sobre o que ele entende sobre as duas perspectivas 

quando estudamos a mente. A perspectiva de primeira pessoa é apresentada como 

“as experiências subjetivas de sistemas conscientes” (CHALMERS, 2004, p.2). Para 

ele, os dados fornecidos através desta perspectiva são tanto observáveis a partir da 

própria perspectiva, ou compartilhada com relatos verbais subjetivos sobre as 

experiências de outrem. Chalmers inclui os dados de primeira pessoa, aqueles em 

que temos acesso subjetivo, sendo: 

 

 
- Experiências visuais (p. ex., a experiência da cor e da profundidade) 

- Outras experiências perceptuais (p. ex., experiências auditivas e táteis) 

- Experiências corporais (p. ex., dor e fome) 

- Imaginário mental (p. ex., recordar imagens visuais) 

- Experiências emocionais (p. ex., felicidade e raiva) 

- A ocorrência de pensamentos (p. ex., a experiência de refletir decidir) 

(VARGAS, 2014, p.15 apud Chalmers, 2004, p.2) 
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De modo distinto, a perspectiva de terceira pessoa são os “dados 

comportamentais e os processos cerebrais de um sistema consciente” (CHALMERS, 

2014, p.1). Assim, os dados de terceira pessoa são aqueles que se referem aos dados 

neurofisiológicos que se relacionam com os estados mentais (VARGAS, 2014, p.15). 

São relacionados os dados de terceira pessoa com: 

 

 
- Discriminações perceptivas de estímulos externos. 

- Integração de informações através das modalidades sensoriais. 

- Ações automáticas e voluntárias. 

- Acesso a informações externamente representadas. 

- Reportabilidade verbal de estados internos. 

- Diferenças entre o sono e a vigília 

(VARGAS, 2014, p. 15 apud CHALMERS, 2004, p.2) 

 
 
 

Apesar de Chalmers ser famoso pela sua posição dualista de atributo, o mesmo 

acredita na possibilidade de uma ciência da consciência que seja capaz de explicá-la, 

e essa será não reducionista (CHALMERS, 2009, p.9). Atualmente, Chalmers possui 

uma posição de pampsiquismo. No próximo tópico, abordarei Joseph Levine, que 

apresenta uma perspectiva menos otimista que a de Chalmers em relação à 

possibilidade de investigação em terceira pessoa da consciência humana. 

Introduzindo a noção de lacuna explicativa para explicar a lacuna epistemológica entre 

as explicações materialismo para o fenômeno da consciência. 

 

 
3. Joseph Levine e a lacuna explicativa 

 
 

Joseph Levine escreveu sobre o conceito de lacuna explicativa através do artigo 

“O materialismo e os qualia: a lacuna explicativa”, originalmente publicado em 1983. 

Esse artigo é importante para a problematização sobre a naturalização da 

consciência, pois argumenta que há uma lacuna explicativa quando a 

compreendemos em termos físicos. A explanotory gap, lacuna explicativa em inglês, 

é um problema filosófico no qual Levine está levantando sobre as teorias materialistas. 
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Assim, como Chalmers expõe que tem o problema difícil sobre a consciência; Levine 

considera que há uma lacuna que não pode ser preenchida pelas experiências 

fenomênicas. 

A proposta de Levine parte do argumento metafísico de Kripke. É a partir dele 

que o autor percebe que ao contrário de sustentar que as identidades psicofísicas são 

falsas, Kripke permite que haja um encadeamento para uma tese epistemológica. 

Para Levine as afirmações que predizem identidades psicofísicas deixam uma lacuna 

explicativa, pois não temos ainda o modo suficiente para determinar que essas 

afirmações são verdadeiras. Assim como Thomas Nagel, Levine apresenta um 

problema para essas abordagens que tentam entender a consciência numa 

perspectiva de terceira pessoa. 

O argumento de Joseph Levine parte da premissa de que as teorias 

funcionalistas não explicam satisfatoriamente o estado qualitativo do sujeito. Para 

exemplificar, Levine (2011, p.231) usa a frase ‘estar com dores é estar no estado F’. 

Levine utiliza a premissa de Kripke, de que todas as identidades que utilizam 

designadores rígidos4 devem ser verdadeiras em ambos os lados, e em todos os 

mundos possíveis para serem reconhecidas como verdadeiras. Assim, a frase ‘estar 

com dores é estar no estado F’, pode ser falsa, se por exemplo uma pessoa estiver 

com dores e não estiver no estado F, o que é totalmente concebível. Como para o 

funcionalismo o hardware pode variar, ‘estar com dores’ não vai ser ‘estar no estado 

F’ em todos os mundos possíveis, portanto, não nos diz nada de essencial sobre a 

dor. 

Outra questão abordada no artigo, é sobre a descrição funcional de qualquer 

estado mental. Para Levine, as descrições funcionalistas não caracterizam os estados 

mentais de modo satisfatório, são abstratas e não explicam as características 

essenciais das experiências fenomênicas. Levine, então irá dizer que as descrições 

funcionais explicam o papel causal da dor, mas não o estado de estar com dor, a 

experiência da dor. 

Supõe-se que o fenômeno de dor é idêntico a estar num particular estado físico, 

esse seria no nosso exemplo, as fibras-C. O problema é justamente como identificar 

o estado qualitativo de dor em outros seres vivos que não possuem as mesmas 

constituições físicas, quais seriam as determinações de semelhança e 

dessemelhança. Assim, se ter o sentimento de dor é estar em determinado estado 

     4Designador rígido é um conceito presente na metafísica, filosofia da linguagem e na lógica, que designa 
que um termo deve se referir a mesma coisa em todos mundos possíveis existentes. Um exemplo é a ‘água’, 

na frase ‘a água é H2O’, em todos os mundos possíveis, quando dizemos água, estamos se referindo a H2O. 

Assim, a água ter essa composição, é um propriedade essencial. 
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funcional, como que faria para analisar se tal organismo físico, apresenta o mesmo 

estado qualitativo dos seres humanos. De certa forma, a condição de ter uma 

formação física diferente ocasionam qualia diferentes e Levine questiona como se 

explicaria o quão diferentes são esses estados qualitativos. Isso é uma questão 

epistemológica de como saber que um organismo está em um mesmo estado 

qualitativo que o nosso. Para Levine há sempre uma lacuna explicativa entre o estado 

qualitativo de dor e o disparar das fibras C, isso porque a “existência de experiências 

fenomênicas de dor em criaturas fisicamente (funcionalmente) diferentes de nós torna 

impossível determinar” (LEVINE, 2011, p.239). Esse fato, acarreta num problema para 

o materialismo5, já que não há modos de acesso desse conhecimento específico em 

relação a outros organismos. Levine afirma que não é materialista e as explicações 

deste cunho eliminativista ou reducionista tornam a consciência fenomênica inteligível. 

Segundo Levine (2011) a explicação para as experiências qualitativas resiste às 

tentativas filosóficas como o eliminativismo. 

Ainda: 

 

 
Na verdade, sentimos que o papel causal da dor é crucial para o conceito que 

temos dela, e que descobrir o mecanismo físico pelo qual este papel causal 

se efetua explica uma faceta importante do que há para explicar acerca da 

dor. Todavia, há mais no nosso conceito de dor do que apenas o seu papel 

causal, há o seu carácter qualitativo, o modo como é sentida; e o que a 

descoberta do disparo das fibras-C deixa inexplicado é a razão por que 

sentimos a dor como a sentimos! Pois parece nada haver no disparar das 

fibras-C que a «ajuste» naturalmente nas propriedades fenomênicas da dor, 

tanto quanto se ajustaria a qualquer outro conjunto de propriedades 

fenomênicas. Ao contrário do seu papel funcional, a identificação do lado 

qualitativo da dor com o disparar de fibras-C (ou alguma propriedade do 

disparar de fibras-C) deixa em completo mistério a ligação entre isso e aquilo 

com que o identificamos. (LEVINE, 2011, p. 234) 

 
 
 

O que incomoda Levine é que as afirmações como ‘A dor é disparar das fibras C’ 

ou ‘a dor é um estado funcional F’ não explica o caráter fenomênico de sentir a dor. 

Levine argumenta que os funcionalistas deixam, como é dito, um completo mistério 

entre a descrição causal e as características fenomênicas. Desse modo, explicações 

materialistas deixam uma lacuna explicativa entre o que experienciamos 

qualitativamente e as descrições funcionalistas. Para Levine (2011) uma explicação 

 

5 A abordagem materialista da mente, não tem como proposta a realizabilidade múltipla do funcionalismo. Já 
que, o materialismo é uma tentativa de identificar estados mentais com estados cerebrais. 
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que tenta denotar o que são os estados mentais qualitativos, devem tornar o fenômeno 

inteligível; e nenhuma explicação materialista foi suficiente para preencher essa 

lacuna epistemológica. 

Para exemplificar que existe uma lacuna explicativa, Levine faz uma analogia 

com as leis da gravidade com explicações científicas da mente. Presume-se que as 

leis da gravidade explicam o fenômeno do porquê de os corpos caírem e assim não 

parece que há algo a mais que deveria ser explicado. Nas leis da gravidade, não há 

nada que é deixado de fora. Porém, Levine escreve que o valor da constante 

gravitacional não é derivado de nenhuma lei básica. A constante, por sua vez, é um 

dado bruto e primitivo sobre o universo. Alguns fatos como a constante gravitacional 

e as experiências qualitativas parecem ser arbitrários, no sentido de não é necessário 

explicar completamente o que são. No entanto, Levine (2011) escreve algumas razões 

para que deve se tornar o fenômeno da consciência fenomênica inteligível. Segundo 

ele, é razoável buscar uma explicação sobre isso. A sua primeira justificativa é que a 

consciência surge no nível macroscópico, consequentemente somente sistemas 

físicos altamente organizados têm uma vida mental. Tais como os seres humanos. 

Intuitivamente, Levine afirma que as proposições que aplicam alguma forma de 

reducionismo não explicam o porquê da consciência. Assim, explicar a consciência 

fenomênica através de fatos primitivos com reduções físicas não a torna inteligível. 

A lacuna explicativa, é importante para entender que há um problema 

epistemológico das teorias materialistas. Joseph Levine escreveu que o artigo 

apresenta que as reduções materialistas deixam uma lacuna explicativa sobre as 

experiências fenomênicas. O autor constrói sua argumentação, primeiramente em 

como as descrições materialistas reducionistas têm problemas. O primeiro, é que 

reduzir um estado mental a um estado físico é limitado, caso se uma pessoa estiver 

no estado mental e não estiver no determinado estado físico. A outra argumentação é 

sobre as descrições funcionalistas serem abstratas. Todas essas descrições 

materialistas para Levine apresentam uma lacuna explicativa. O próximo tópico, será 

abordado a teoria de Thomas Nagel, e o conceito de caráter qualitativo da experiência. 

 

 

 

4. Thomas Nagel e como é ser um morcego? 
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Thomas Nagel é um dos filósofos que se destaca na sua explicação do caráter 

fenomênico da consciência. Escreveu o artigo “Como é ser um morcego?” que 

denominou um caráter específico da consciência, o estado de como é ser. 

Posteriormente, escreveu o livro “Visão a partir de lugar nenhum” que trata sobre o 

problema desta dissertação, a consciência nas perspectivas de primeira e terceira 

pessoa. Nesta seção apresentarei as propostas de Nagel. 

Nagel escreve “Como é ser um morcego?” originalmente em 1974 para 

argumentar contra a concepção materialista reducionista dos estados mentais a 

estados cerebrais, e mostrar que há uma perspectiva em especial, que essas teorias 

não conseguem explicar em sua totalidade. A primeira frase no artigo é “a consciência 

que torna o problema mente-corpo verdadeiramente penoso” (NAGEL, 2011, p.188), 

e a partir disso já se percebe como Nagel irá problematizar o entendimento sobre 

consciência e estados fenomênicos. A proposta inicial de Nagel é mostrar que 

qualquer concepção física da mente não explica o caráter subjetivo da consciência, 

seja humana ou de outros animais. 

Para isso, Nagel propôs experimentos mentais para tornar mais clara a sua 

ideia e o que é o estado de “como é ser”. Ele conceitua o caráter subjetivo da 

experiência, o organismo que possui estados mentais como “se e só se há algo que é 

ser esse organismo — algo que é ser esse organismo, para o próprio organismo” 

(NAGEL, 2011, p.189). É esse carácter que análises fisicalistas sobre a mente não 

conseguem reduzir ou explicar, seja a partir do funcionalismo, fisicismo ou ainda pela 

intencionalidade. Assim, segundo ele, é inútil ter uma defesa do materialismo que 

estude os fenômenos mentais sem explicar o caráter subjetivo, ou ainda propor um 

distanciamento desta perspectiva. 

Para Nagel (2011) as teorias fisicistas possuem uma posição objetiva e os 

fenômenos mentais em contraposição, compõem um ponto de vista essencialmente 

subjetivo. Para exemplificar as concepções objetivas e subjetivas, o autor apresenta 

um experimento mental acerca da perspectiva do morcego. A escolha pelo morcego, 

é por não ser tão longe da nossa árvore genética, ser um mamífero, e também por 

apresentar uma estrutura sensorial diferente dos seres humanos. Especificamente o 

modo de localização do morcego, é por meio de sonares, a ecolocalização. Os 

humanos por não terem esse sentido de ecolocalização, não têm a experiência do 

morcego, e, portanto, para Nagel, não conhecem o seu caráter subjetivo. Mesmo que, 

em hipótese possam simulá-la, como por exemplo, se pendurando numa montanha. 
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No entanto, diz Nagel (2011) a nossa imaginação pode ser um método para a 

possibilidade dessa noção, porém com acesso limitado. 

Por mais que se faça uso da imaginação, não saberemos como é ser um 

morcego para ele mesmo. Somente temos uma concepção esquemática da 

experiência desse, e de outras formas de vida animal, ou ainda com outros seres 

humanos. Embora Nagel comente que cada um possui esse caráter subjetivo da 

experiência, não temos acesso as outras perspectivas particulares. Isso enfatiza na 

argumentação a partir do exemplo mental, que existem duas perspectivas distintas: a 

perspectiva de primeira pessoa e a perspectiva de terceira pessoa. Nesse caso, a 

perspectiva de um biólogo que estuda a capacidade da localização do morcego é a 

de terceira pessoa; e o morcego, tem a perspectiva de primeira pessoa sobre sua 

vivência. Da mesma maneira, quando teorias materialistas tentam reduzir a mente ao 

físico, já que ao abordar a mente exclui ou não explica a perspectiva de primeira 

pessoa. Na proposta de Nagel, explicar a mente assim, não é suficiente para entendê- 

la, já que o aspecto consciente se apresenta a partir da perspectiva de primeira 

pessoa. De modo que: 

 
 

É inútil basear a defesa do materialismo em qualquer análise de fenómenos 

mentais que seja incapaz de lidar explicitamente com o caráter subjetivo 

destes. Pois não há razão para supor que uma redução que parece plausível 

quando não se faz qualquer tentativa de explicar a consciência possa ser 

ampliada de modo a abranger a consciência. Portanto, sem ter alguma ideia do 

que seja o caráter subjetivo da experiência, não podemos saber o que é 

exigido à teoria fisicalista.[...] A razão é que todo o fenómeno subjetivo está 

essencialmente ligado a um ponto de vista singular e parece inevitável que 

uma teoria física, objetiva, abandone esse ponto de vista. (NAGEL, 2011, p. 

190) 

 
 
 
 

4.1. Nagel e a dicotomia entre subjetivo e objetivo 

 

Nagel esboça no artigo “como é ser um morcego?” os conceitos de subjetivo e 

objetivo, e os expande no livro “Visão a partir de lugar nenhum” em 1986. Nesse livro, 

Nagel aborda diversos temas a partir de seu arcabouço teórico em quatro tópicos 

principais, sendo eles: a metafísica da mente, a teoria do conhecimento, a liberdade 

humana e a ética. E introduz que o único problema no qual o livro irá tratar é “como 

combinar a perspectiva de uma pessoa particular, inserida no mundo, com uma visão 

objetiva desse mesmo mundo, em que a própria pessoa e seu ponto de vista estão 
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inclusos” (NAGEL, 2004, p.1). Segundo ele, a busca de um mundo que busca unificar 

os pontos de vistas interno e externo, pode cometer equívocos filosóficos de modo 

que apresente reduções falsas. Assim, Nagel já apresenta aos poucos suas posições 

filosóficas. 

Segundo Nagel, as duas visões de mundo são maneiras que se relacionam com 

dificuldade e há um esforço enorme da humanidade em conciliá-los (2004, p.2). A 

concepção de mundo objetivo é caracterizada por uma apreensão de mundo mais 

imparcial da perspectiva de primeira pessoa. Para Nagel, à medida que se utiliza a 

objetividade para alcançar o conhecimento, a visão inicial subjetiva é distanciada, e à 

medida que mais se recua mais objetivo será. Forma-se então uma nova visão em 

relação ao objeto e o que quer ser compreendido. No entanto, segundo Nagel, essa 

visão não possui a propriedade de entender toda a realidade presente no mundo. De 

modo que toda a realidade não vai ser compreendida somente com a objetividade. 

Para Nagel (2004), a concepção humana tem limites, pois somos seres finitos. 

Apesar de a humanidade se distanciar da perspectiva inicial para ampliar uma 

compreensão de mundo, não podemos ir além de nós mesmos, se referindo a esse 

acesso limitado aos humanos. Assim, não tem como saber o que está fora do alcance 

do conhecimento objetivo, ou de qualquer outra forma que seja da compreensão 

humana. De modo que “não importa o que façamos, continuamos como subpartes do 

mundo, com acesso limitado à verdadeira natureza do resto dele e de nós mesmos” 

(NAGEL, 2004, p.7). Apesar de Nagel, entender que a objetividade é uma forma de 

obter conhecimento, ainda há objetos do conhecimento que estão atrelados 

essencialmente à perspectiva de primeira pessoa, a essa visão particular. Segundo 

ele, há uma cegueira objetiva em relação a uma teoria externa sobre o mental. Isto é, 

a cegueira objetiva está presente nas teorias que investigam a consciência a partir da 

terceira pessoa. O caráter subjetivo da consciência é irredutível e deveria ter um lugar 

importante na visão de mundo. 

Nos seus questionamentos sobre como entender a mente, Nagel chama de 

concepções físicas da objetividade, as teorias de fisicalismo, funcionalismo, entre 

outras que analisam a mente de maneira materialista. Segundo ele, a visão subjetiva 

é distanciada de forma crescente nessas teorias. Assim, a concepção objetiva é 

independente da forma como percebemos sua aparência diante da realidade; e 

também de outros perceptores, como tato, olfato ou som. De forma que “essas 

qualidades secundárias desaparecem então de nossa imagem do mundo externo, e 
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pensamos nas qualidades primárias subjacentes, tais como forma, tamanho, peso e 

movimento, em termos estruturais” (NAGEL, 2004, p.19). Para Nagel essas 

concepções físicas ajudam a expandir o entendimento do mundo físico. Apesar de 

explicarem muitos aspectos do mundo físico, podem enfrentar dificuldades quando se 

torna um método para explicar toda a realidade (NAGEL, 2004, p.20). Isso ocorre, 

porque essas concepções físicas adotam uma visão não subjetiva, e isso não deveria 

ocorrer, visto que ambas coexistem no mundo. O problema que Nagel propõe, em 

linhas gerais, é como as teorias que recorrem à perspectiva de terceira pessoa 

pretendem entender a mente, sendo que à medida que vai se distanciando da visão 

subjetiva, mais difícil torna-se explicar e conectar com a perspectiva de primeira 

pessoa. 

Quando Nagel propõe esta investigação, se a mente possui um caráter objetivo, 

ele argumenta sobre como toda forma de realidade não pode ser entendida de 

maneira objetiva. Isso porque ele entende a mente como sendo a partir do mundo 

interno devido a perspectiva de primeira pessoa. E para Nagel, toda a visão objetiva 

em sua concepção possui um início a partir da visão subjetiva que se distancia, e torna 

como visão objetiva. De forma: 

 

 
É inútil tentar analisar os fenômenos mentais de modo que eles se revelem 

como parte do mundo “externo”. As características subjetivas dos processos 

mentais conscientes – não podem ser apreendidas pela forma purificada de 

pensamento que é própria para lidar com o mundo físico que jaz sob as 

aparências. Não apenas sensações puras, mas também estados mentais 

intencionais – por mais objetivo que seja o seu conteúdo-, devem ser capazes 

de manifestar-se na forma subjetiva para estar na mente. (NAGEL, 2004, 

p.21) 

 
 
 

 
Nagel argumenta que as propostas fisicistas não são as únicas possíveis para 

compreender o que é a mente. Assim como em “como é ser um morcego?”, Nagel irá 

dizer que “da perspectiva de um tipo de ser, as características subjetivas dos estados 

mentais de outro tipo de ser muito diferente não são acessíveis nem por meio da 

imaginação subjetiva, nem por meio do tipo de representação objetiva que capta o 

mundo físico” (NAGEL, 2004, p.23). Sendo assim, não é possível entender a mente e 

o mundo somente com a visão subjetiva. Do mesmo modo, a visão objetiva não 
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compreende a totalidade do mundo, a alternativa seria uma ideia de compreensão da 

mente a partir de um entendimento natural objetivo (NAGEL, 2004, p.24). A proposta 

de Thomas Nagel é conceber uma visão sem a redução do mental ao físico, pois para 

ele, a objetividade é essencialmente incompleta. A tarefa árdua para a sua proposta 

é combinar as perspectivas de primeira pessoa e terceira pessoa. Para isso, ele 

entende que a mente também não pode ser entendida somente com a perspectiva de 

primeira pessoa, e propostas como o dualismo não tornam a consciência inteligível. 

Nagel argumenta que as características subjetivas, apesar de serem o centro do 

nosso mundo, da nossa perspectiva, não são a única maneira de entender como o 

mundo se manifesta através de nós. Características subjetivas são, em suas palavras 

“uma simples manifestação do mental num mundo que não se abre especialmente 

para o ponto de vista humano” (NAGEL, 2004, p.25). O mundo é visto pela 

objetividade como não sendo nosso, e para a subjetividade, a centralidade. A 

realidade se estende para além da perspectiva de primeira pessoa, e a objetividade 

tenta compreender o que transcende a essa perspectiva. O conceito de mente referido 

a Nagel não é somente a mente humana. A mente, segundo ele, é “um atributo geral 

do mundo” (NAGEL, 2004, p.26). O conceito de mente necessita ser expansivo, isto 

é, entender como outras pessoas e seres podem ter estados mentais. E também, 

compreender que a própria mente é um exemplo de experiência mental. 

 
 

Cada um de nós é o sujeito de várias experiências, e para entender que 

existem outras pessoas no mundo precisamos ser capazes de conceber 

experiências das quais não somos o sujeito: experiências que não estão 

presentes para nós. Para fazer isso, é necessário ter uma concepção geral 

dos sujeitos das experiências e situar-se nela como um exemplo. Não se pode 

fazer isso ampliando a ideia do que sentem, de maneira imediata, os corpos 

de outras pessoas. (Nagel, 2004, p.28) 

 
 
 

Nagel (2004) interpreta a mente como uma generalização, no sentido da não 

existência unicamente da nossa perspectiva de primeira pessoa. E assim, pensar a 

nossa perspectiva como um ponto de partida para entender as outras mentes, e de 

outros seres vivos; sem excluir as suas devidas perspectivas particulares. Um 

conceito objetivo de mente é “ver as nossas próprias experiências do lado de fora, 

como eventos no mundo” (NAGEL, 2004, p.29). O projeto de Nagel aproxima a visão 

subjetiva do conceito de mente. Para isso, estabelece vários passos. O primeiro deles 
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é que a “concepção externa da mente requer o uso imaginativo desse ponto de vista” 

(NAGEL, 2004, p.30). Esse método imaginativo que Nagel propõe, permite elucidar 

outras experiências, as quais não podemos imaginar. Para representar uma 

experiência subjetiva utiliza-se a imaginação, por meio da aparência comum. Assim, 

Nagel utiliza características gerais que se assemelham na experiência subjetiva, as 

ocorrências dos estados mentais os quais são familiares à experiência de outros 

indivíduos. 

O conceito de mente que afasta a perspectiva de primeira pessoa, afasta a sua 

compreensão. Embora o caráter subjetivo da experiência se dê a partir dessa 

perspectiva, ela também exige critérios externos. Nagel (2004) aborda que apesar de 

existir experiências subjetivas que são relatadas através da linguagem, isso não as 

extingue. Visto que, não são somente conceitos mentais, palavras que podem 

descrevê-la. Utilizar o conceito geral de mente, possibilita ilustrar outras experiências 

fora dos espectros comuns que conhecemos naqueles seres que são conscientes. 

 
 

Se tentarmos entender a experiência a partir de um ponto de vista objetivo 

diferente daquele do sujeito da experiência, então, mesmo que continuemos a 

reconhecer sua condição de perspectiva, não seremos capazes de apreender 

suas qualidades mais específicas, a menos que possamos imaginá-las 

subjetivamente” (NAGEL, 2004, p. 37) 

 
 
 

Entender a mente de uma maneira objetiva reducionista retira seu aspecto 

único, da perspectiva de primeira pessoa. Tentar entender o mundo de uma forma 

objetiva é falho e todos os filósofos que possuem essa visão deveriam nas palavras 

de Nagel (2004, p.38) esquecer essa ambição de compreender a realidade o máximo 

possível. Para ele, a realidade não é somente a realidade objetiva. O caráter subjetivo 

da mente só pode ser compreendido através da experiência interna ou ainda pela 

imaginação. Para Nagel, uma busca da compreensão da mente dessa maneira será 

sempre equívoca. Segundo ele, uma concepção da mente deve reconhecer “as 

características de nossas mentes que não podem ser objetivamente apreendidas” 

(NAGEL, 2004, p.39). A objetividade é um modo de entender a realidade. Não é como 

se, para Nagel (2004, p.40), a objetividade ou o conhecimento que se provém dele 

não é aproveitado. A busca da realidade além da nossa perspectiva, expande o 

conhecimento, permitindo compreender o externo além de nós. Toda a visão objetiva 
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para Nagel, precisa reconhecer que há objetos do conhecimento que não se pode 

entender dessa forma objetiva, tal como a subjetividade. 

 

 
4.2. Do aspecto dual, não dualista 

 
Apesar de alguns filósofos apontarem para o dualismo – seja de atributos ou 

cartesiano- Nagel, oferece uma crítica a essa teoria. Como dito anteriormente, Nagel 

entende que a concepção dos estados mentais pela perspectiva de terceira pessoa, 

necessita adequar a mente subjetiva de algum modo. Então, de alguma forma há sim 

na visão do Nagel, uma ligação entre a vida mental e o corpo, de modo que “nenhum 

evento mental pode ocorrer sem que se produza uma mudança física no corpo” 

(NAGEL, 2004, p.43). Para ele, os nossos corpos são parecidos fisicamente e o único 

aspecto peculiar é a estrutura química e a fisiológica. Nagel (2004, p.44) entende o 

dualismo sendo implausível (p.44). Postular uma substância específica para explicar 

o que é mente não se explica o que é, não torna a consciência fenomênica inteligível.                   

A dificuldade é explicar como algo na esfera objetiva possui esse caráter 

essencialmente subjetivo. O modo como as teorias dualistas lidam com os estados 

mentais é problemático para o autor, já que separa a mente de seu substrato físico. 

Para Nagel, só porque a mente não pode ser descrita de maneira objetiva não quer 

dizer que a consciência não faça parte de algo físico. Os estados e eventos mentais 

ocorrem no corpo. Não se trata de uma descoporeificação, ao contrário do que 

sugerem formas de dualismo de substâncias. Os eventos mentais possuem, segundo 

Nagel, “uma relação causal com o que acontece no corpo” (2004, p.46). A sua 

inclinação particular para o problema mente-corpo, especificamente como conhecer o 

caráter subjetivo da experiência, a perspectiva de como é ser, assinala um aspecto 

dual. Já que para Nagel, a perspectiva de primeira pessoa não pode ser simplesmente 

ignorada, ela deve ser entendida. A mente é um produto biológico, somos na 

perspectiva de Nagel (2004) organismos físicos. Assim, há fatos do mundo que não 

se moldam na concepção da objetividade. 

Para que um indivíduo seja um sujeito que detém consciência, em certa medida 

ele precisa identificar a si mesmo e “os estados em que se encontra sem observação 

externa” (NAGEL, 2004, p.55). Nagel argumenta que há noções de objetividade que 

se pode aplicar à questão da identidade pessoal e a consciência fenomênica, já que 

faz sentido o sujeito estar enganado a respeito de suas memórias, dos cheiros que 
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sente, entre outros aspectos. No entanto, ele não invalida que há aspectos internos 

subjetivos que só podem ser entendidos pela perspectiva de primeira pessoa. A 

posição de aspecto dual que Nagel possui não é materialista. Não há uma motivação 

de entender todos os aspectos da realidade como descrições físicas do mundo. 

A mente, nesta teoria, é uma atividade cerebral que possui caráter 

fenomenológico. De maneira que não há como ter conhecimento sobre a mente sem 

dar importância para os processos cerebrais. Tal como Levine, com seu conceito de 

lacuna explicativa, Nagel entende que há uma “confusão entre a possibilidade 

epistêmica e a possibilidade metafísica” (NAGEL, 2004, p.74). É impossível, na 

concepção dele, que haja uma forma de descrever o evento mental sem propriedades 

físicas, mas descrever unicamente não alcança as propriedades na essência dos 

fenômenos. Nagel acredita que não há ainda uma teoria que explique 

satisfatoriamente o que é a mente, apesar das tentativas na direção de investigar esse 

objeto de conhecimento. A mente é muito complexa e a possibilidade de a explicar é 

difícil. A teoria de aspecto dual pretende entender a mente dando a devida 

importância tanto a aspectos físicos como a aspectos fenomenológicos. E talvez 

compreender seus aspectos principais e como poderia estabelecer uma relação entre 

a perspectiva de primeira pessoa e terceira pessoa. 

A teoria de aspecto dual não é nem dualista e nem materialista para Nagel. 

Pretende-se compreender a possibilidade de uma unidade mental ter partes físicas 

(NAGEL, 2004, p.82). Para esse fim, Nagel (2004) argumenta que para entender a 

mente na sua totalidade deve-se compreender ambas as partes, tanto a interna, como 

a externa em modo físico. As teorias que se comprometem a entender a mente, devem 

ter uma forma de propor soluções, assim como comumente as ciências apresentam 

novos conceitos e teorias. Não se deve insistir em compreender a mente somente 

como uma realidade objetiva, ou ainda somente com a perspectiva de primeira 

pessoa. É necessário, para Nagel, uma nova maneira de investigação que reformule 

o problema e a forma de entendimento. Ele conclui que: “insistir em tentar explicar a 

mente em termos de conceitos e teorias formulados exclusivamente para fenômenos 

não-mentais é, em vista das características radicalmente distintivas do mental, um 

retrocesso intelectual e um suicídio científico” (NAGEL, 2004, p. 84). 

O resultado dessa nova teoria de aspecto dual é otimista. Nagel (2004, p.85) 

escreve que seu processo inicial é o reconhecimento do mental como diferente do 

mundo físico. E assim, quando houver seu devido reconhecimento, surgirão
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expansivamente teorias e conceitos específicos para entender a mente. E caso isso 

não ocorra, Nagel afirma que (2004) os conceitos físicos utilizados, para descrever 

esse aspecto único do mental podem desfavorecer o surgimento de uma nova teoria. 

Tal que para Nagel: 

 
O que precisamos é algo que não temos: uma teoria que conceba os 

organismos conscientes como sistemas físicos compostos de elementos 

químicos, que ocupem lugar no espaço e tenham também uma perspectiva 

individual do mundo e, em alguns casos, capacidade de autoconsciência. De 

algum modo que não entendemos, nossas mentes e corpos ganham existência 

quando esses materiais se combinam e organizam da maneira adequada. A 

estranha verdade, ao que parece, é que certos sistemas físicos complexos 

biologicamente gerados- dos quais cada um de nós é um exemplo -  têm grande 

quantidade de propriedades não-físicas. Uma teoria integrada da realidade 

deve explicar isso, e acredito que, se e quando chegarmos a ela- o que 

provavelmente levará séculos-, nossa concepção do universo sofrerá 

alterações tão radicais como nunca se viu até hoje. (NAGEL, 2004, p.82) 

 

 
O primeiro capítulo teve como objetivo apresentar o problema epistemológico 

que perpetua a consciência fenomênica. Para isso, foquei em autores que discutem o 

problema e trouxessem conceitos que aumentassem a compreensão da consciência 

fenomênica, e a perspectiva de primeira pessoa. O primeiro tópico, foi Ned Block, que 

escreveu sobre a consciência de acesso e a consciência fenomênica. Ned Block, 

propõe que a consciência de acesso é aquela que pode ser reportada, e a consciência 

fenomênica aquela em que é sentida, o estado de como é ser. O segundo tópico, é 

apresentado David Chalmers, que cunhou os problemas fáceis e os problemas difíceis 

em torno da consciência. Ainda, Chalmers faz distinções sobre as perspectivas de 

primeira e terceira pessoa. Na continuação no terceiro tópico, abordei Joseph Levine, 

que explana o que seria a lacuna explicativa deixada nas teorias materialistas ao 

explicar a consciência fenomênica. Por fim, no quarto tópico, apresentei o estado 

qualitativo de como é ser e as visões subjetiva e objetiva de Thomas Nagel. 
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CAPÍTULO 2 

 

Ao longo do primeiro capítulo apresentei algumas perspectivas a respeito da 

consciência fenomênica na filosofia da mente. Mostrei que David Chalmers e Thomas 

Nagel, em seus argumentos, partem da premissa do não acesso aos estados 

fenomênicos a partir de uma perspectiva de terceira pessoa e, portanto, supõem um 

lugar de destaque para a perspectiva de primeira pessoa. A tensão produzida pelo 

enfoque em cada uma dessas perspectivas e como isso influencia a pesquisa e a 

concepção da consciência estão no cerne da proposta do presente trabalho. 

Autores que dão prioridade à perspectiva de primeira pessoa tendem a trazer os 

qualia para o centro da discussão, pois o problema que suscitam não viabilizaria 

conhecer a consciência além da perspectiva de primeira pessoa. O que torna os qualia 

problemáticos epistemologicamente, já que fazem com que a consciência permaneça 

um mistério inacessível. No entanto, há teorias que propõem que é possível conhecer 

a consciência além da perspectiva de primeira pessoa. Neste segundo capítulo, a 

escolha do filósofo para expor tais argumentos foi Daniel Dennett, pois ele contrapõe 

os argumentos apresentados no primeiro capítulo e propõe o seu método próprio para 

compreender a consciência. Devido a isso, o presente capítulo se concentra em 

apresentar a teoria de Dennett e seus argumentos com base no livro Consciousness 

Explained (1991), visando assim principalmente explorar sua teoria sobre a 

consciência. 

 

1. A consciência é um mistério? 

 
No livro “Consciousness Explained”, Dennett expôs uma nova teoria para 

explicar os problemas da consciência. Para o autor, a consciência pode ser 

compreendida por meio de uma perspectiva de fora, i.e., em terceira pessoa. Para 

isso, ele propõe seu próprio método. As próximas seções serão compostas por 

explicações de como ele entende a consciência como algo que se apresenta de forma 

momentânea, desprovida de uma centralização, bem como sua teoria de rascunhos 

múltiplos. 

Dennett elucida que os mistérios da humanidade foram sendo desvendados 

com as pesquisas científicas. Perguntas que não sabíamos as respostas, como qual 
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a origem do planeta Terra, ou como os seres humanos estão aqui nesse momento, 

são feitas desde os primórdios da humanidade. Um dos últimos desses mistérios é a 

consciência humana. Para Dennett, esse mistério precisa ser resolvido, pois, como 

escreve, há quem argumente que a consciência é inacessível do ponto de uma 

perspectiva de terceira pessoa. Se esse fosse o caso, seria impossível investigar 

cientificamente a consciência, já que a ciência é um empreendimento em terceira 

pessoa, ou seja, seus métodos abordam seus objetos de estudo a partir de uma 

perspectiva externa ao objeto. Dennett, entretanto, não aceita que seja o caso que a 

consciência seja inacessível à terceira pessoa e propõe uma compreensão filosófica 

da consciência que permita pensa-la como acessível. A intenção de Dennett em seu 

método é ser um opositor as teorias que vem sendo construídas ao longo da filosofia 

contemporânea, com abordagens que tratam a consciência acessível somente na 

primeira pessoa. 

Dennett considera que os autores que defendem que a consciência é acessível 

apenas em primeira pessoa estão defendendo uma proposta dualista, porque não 

utilizam o método científico para explicá-la. O dualismo desvincula a mente dos 

estados físicos, o que pressupõe que a consciência não pode ser estudada por meios 

científicos. Logo, segundo Dennett, dualismo insiste na suposição que a consciência 

é um mistério e que todo o conhecimento científico é dispensável. Isso forma uma 

atitude anticientífica, o que resulta em uma perda de legitimidade dessa abordagem 

teórica. Devido ao dualismo ser anticientífico, Dennett diz que deve se evitar a 

qualquer custo adotar essa postura. Penso que Dennett está correto, pois o dualismo 

ao ter a premissa que corpo e mente são algo distintos, a mente não se torna objeto 

de estudo, permanecendo uma incógnita. E penso, tal como Dennett, que o problema 

da consciência deveria ser parcialmente explicado, ao menos. Devido à perda de 

legitimidade do dualismo, para o autor permanecer com a visão dualista é ter o 

problema da consciência esclarecido e o evitar de qualquer forma. Diante dessa 

presunção, Dennett escolhe a visão materialista da mente. Isto é, a consciência pode 

ser explicada por meio de elementos que fazem parte do que chamamos de físico e 

nada além desses elementos. Logo, a mente é um fenômeno físico que pode ser 

explicada pelos mesmos princípios que a radioatividade e a fotossíntese (DENNETT, 

1995). 

Como posto, Dennett não é favorável à explicação dualista da mente e não 

concorda com a ideia do teatro cartesiano. Conforme o próprio nome pressupõe, o 
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teatro cartesiano é uma forma de pensar a consciência como um palco e quem 

observa a peça somos nós. Dennett explica que pensar uma mente como um teatro é 

pensar que há um ponto de vista sobre a consciência, e esse é de um observador. 

Isso parte do dualismo de substância de Descartes, por isso o nome. Descartes foi 

uns dos primeiros a pensar em como ocorre a consciência dentro do corpo de uma 

pessoa. Ele propôs que há duas substâncias, uma pensante e uma extensa 

(corpórea), que interagem. Seu dualismo ficou famoso como tal por separar, como 

comumente se diz hoje, mente de corpo. Assim, Descartes propôs que a interação 

entre o corpo (res extensa) e a mente (res cogitans) ocorre via glândula pineal. Dessa 

maneira, explica Dennett (1995), para uma pessoa ter consciência de uma 

informação, necessita passar pela “estação” da glândula pineal, havendo a transição 

entre o corpo material e a mente imaterial. Então, a glândula pineal seria uma espécie 

de local central da consciência, o centro onde ocorre o processo cerebral para uma 

informação se tornar consciente. No entanto, hoje em dia, a suposição de que a 

glândula pineal faria essa intermediação é geralmente considerada ultrapassada. 

O teatro cartesiano é relacionado com a falácia do homúnculo. A falácia do 

homúnculo é a teoria de que há alguém no cérebro que observa tudo que perpassa 

por nossa visão. Assim, é esse alguém que enxerga a visão humana de cada um de 

nós como se fosse uma tela ao vivo. Ou seja, há um mini ser humano dentro do 

cérebro observando tudo, tal como os desenhos animados. Por esse motivo, a falácia 

do homúnculo é parecida com o teatro cartesiano. 

O problema, argumenta Dennett, desta forma de suposição em que o cérebro 

necessita de um centro de processamento da consciência é equivocada, visto que o 

cérebro já exerce a função de quartel general, ou seja, de órgão (lugar) em que ocorre 

as atividades conscientes. O cérebro exerce a função de processar informações, não 

há razão para ter outro quartel general tendo a mesma finalidade. O que acarretaria, 

na argumentação, uma regressão infinita. Diante disso, Dennett conclui que não há 

motivos para afirmar que há um teatro cartesiano. Mas, apesar de os autores tentarem 

abandonar essa posição filosófica, se mantiveram presos à ideia de que a consciência 

precisa de um lugar central no cérebro em que nos tornarmos conscientes dos estados 

mentais. 

Dennett (1995) propõe descentralizar a consciência, abandonando de fato a 

ideia de que a consciência possui um lugar específico no cérebro ou ainda que ocorra 

em determinado momento no tempo, já que Dennett entende que os processamentos 
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de informações ocorrem em diversos segundos de tempo. Assim, o modelo que ele 

apresenta é o dos rascunhos múltiplos. A sua teoria sugere que todas as percepções, 

incluindo as variedades de pensamento e de atividade mental, são realizadas no 

cérebro em processos paralelos, que funcionam em várias vias momentaneamente. 

Isso, ocorre no cérebro quando há estímulos sensórias de entrada, resultando na 

interpretação dos mesmos. E é através da máquina virtual6, que ocorre a elaboração 

dos estados mentais no cérebro, tal como uma revisão editorial. Exemplificar a 

consciência como uma revisão editorial, é uma analogia, em que os vários rascunhos 

passam pelo processo de revisões até o trabalho final. De maneira parecida, o cérebro 

realiza os processamentos de informações em paralelo a partir das entradas 

sensoriais, e passam por várias revisões no cerébro, até que nos tornarmos 

consciente do estado mental. 

Como Dennett é materialista, ele se concentra na tarefa de entender como são os 

processos internos do cérebro. Sua teoria é uma forma de funcionalismo, porque 

Dennett está preocupado em entender como são os processamentos dos estados 

mentais, a partir dos estímulos externos que chegam no cérebro. A teoria dos 

rascunhos múltiplos pretende elucidar como tais entradas sensoriais, os inputs, são 

capazes de denotar vários processamentos, e esses vários processamentos possuem 

várias interpretações. De certo modo, Dennett empreende a tarefa de “a partir da 

perspectiva funcionalista derivar uma teoria da consciência” (TEIXEIRA, 2008, p. 42). 

Isso, porque Dennett possui uma maneira de explicar a consciência de uma 

forma em que ela seria análoga a um software dos nossos cérebros, graças a seu 

alinhamento funcionalista. Vale ressaltar que a teoria funcionalista foi desenvolvida 

para explicar o problema corpo-mente, uma das grandes questões da filosofia 

contemporânea. Devido ao grande desenvolvimento da inteligência artificial nos anos 

1960 e 1970, filósofos da mente, como Putnam (1960) e Fodor (1968), se inspiraram 

no modelo computacional para propor uma analogia entre software-hardware e mente- 

corpo, bem como para desenvolver a ideia de que estados mentais podem ser 

entendidos como estados funcionais em um sistema. Assim, a mente seria um 

programa de computador, um software, a rodar em um hardware, o cérebro. A 

vantagem da abordagem funcionalista é explicar os estados mentais sem 

necessariamente atrelar a explicação desses a corpos materiais específicos, isso 

 
 

6  Para aprofundamento do conceito de máquina virtual, Aaron Sloman utiliza em seus textos filosóficos.
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porque o funcionalismo está mais interessado em como, por meio de um estímulo, o 

input, interage com os estados mentais e realiza sua função, o output. Ou ainda como 

são as relações causais entre os estados mentais. 

 
Funcionalismo na filosofia da mente é a doutrina que explica que aquilo que 

faz algo ser um estado mental de um tipo particular, não depende de sua 

constituição interna, ou seja, do seu material, antes, o que faz uma coisa ser 

um estado mental é a sua função, ou seja, a forma como o estado mental 

funciona, ou o papel que ele desempenha no sistema do qual ele é uma parte. 

(FILHO,2015, p.3. apud LEVINE, 2015). 

 

 

 
O funcionalismo está preocupado com a função que um estado mental 

desempenha dentro de um sistema e isso significa tratar das relações causais. Em 

suma, Dennett expõe que compreender a consciência é explicar como ocorrem os 

pensamentos conscientes em nosso cérebro e sua natureza. Dennett então, explica 

que a consciência trata ela é uma narrativa mental que deriva dos pensamentos, o 

que será explicado em mais detalhes na seção dois. 

Ainda para entender a consciência por completo, Dennett defende no seu livro 

(Consciouss Explained) que devemos conhecer suas origens. De modo que a sua 

teoria integra o conceito de meme empregado por Dawkins. Meme é uma unidade de 

informação que é replicada a partir do processo evolutivo, tendo uma analogia com os 

genes. Os memes também fazem parte do processo cultural humano, é a partir desse 

processo, que os memes são replicados e transferidos de uma geração para outra. 

Para Dennett foram os memes que fundamentaram a existência da consciência. Na 

seção três, o que são os memes será exposto em mais detalhes. Considerando o 

exposto, a teoria da consciência de Dennett possui várias esferas que se conectam 

de maneira a desenvolver uma teoria que pretende dar lugar ao entendimento do 

teatro cartesiano e a como sucedem os processamentos de informações no cérebro. 

 
 

2. Modelo dos rascunhos múltiplos 

 
 

Para iniciar o modelo dos rascunhos múltiplos, relembramos que Dennett 

pretende fugir do modelo do teatro cartesiano, pois acredita que é uma forma de 

escapar dos problemas da consciência, e uma atitude negacionista da ciência. Os 
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materialistas contrapuseram a ideia do teatro cartesiano e afirmaram que o dualismo 

de substância deve ser desconsiderado. Mas para Dennett a ideia de um observador 

central, ou de um lugar onde todas as interações mentais acontecem, ainda é presente 

nas teorias atuais, chamando de materialismo cartesiano, as teorias materialistas que 

permanecem nessa maneira de pensar a consciência. Isto é, a maneira de apontar 

um lugar no cérebro em que todos os estímulos sensoriais se tornam conscientes, 

parecido com a ideia de um ponto centralizador, tal como a glândula pineal de 

Descartes. 

 
 

Chamamos essa ideia de que há um lugar central no cérebro de materialismo 

cartesiano do cérebro, que é a visão que é alcançada quando o dualismo de 

Descartes é rejeitado, mas não se consegue abandonar essa imagem de um 

teatro central (embora material) onde "vale tudo". [...] O materialismo 

cartesiano é a tese segundo a qual existe uma linha de chegada ou fronteira 

crucial em algum ponto do cérebro, apontando o local onde a ordem de 

chegada é igual à ordem de "apresentação" na experiência, porque o que 

acontece lá é o que você está consciente ciente. É possível que hoje ninguém 

aceita explicitamente o materialismo cartesiano. Muitos teóricos insistem em 

afirmar que eles rejeitaram explicitamente uma ideia tão ruim quanto esta. 

Mas, como veremos, a imagem persuasiva de O Teatro Cartesiano continua 

voltando para nos assombrar - tanto a leigos como os cientistas - até mesmo 

muito depois de denunciar e exorcizar o dualismo fantasmagórico. O Teatro 

Cartesiano é uma forma metafórica de explicar a forma como a experiência 

consciente está localizada no cérebro. (DENNETT, 1995, p.62 -Tradução 

nossa) 

 
 
 

Dennett inovou sua teoria sobre a consciência ao afastá-la do teatro cartesiano. Já 

que pensar a consciência nesse modelo, é interpretar que o cérebro é capaz de 

reunir todas as informações em determinada área. Isso se torna um problema, pois 

para Dennett não há no cérebro um lugar específico em que há uma reunião dos 

processamentos de informações. Para ele, não há necessidade de dois elementos 

que o teatro cartesiano parece pressupor: a função do cérebro de reunir todas essas 

informações, e o segundo é o reprocessamento de informações, ou seja, uma 

informação que foi processada em áreas do cérebro para ser processada novamente. 

Assim, parece que o cérebro processa informações diversas vezes para ter algum 

estado consciente. Dessa forma, não possui uma linha divisória entre o que deveria 

ser processado antes ou depois na consciência. 

Ao contrário do pressuposto do teatro cartesiano, Dennett argumenta que a 

consciência é formada por multi-processamentos. Fagundes (2009) explica que isso 
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significa que as nossas experiências conscientes não se dão em sequência como 

pensamos, para Dennett as experiências conscientes são momentâneas e ocorrem 

em intervalos muito pequeno de forma paralela. Para isso acontecer, para termos as 

experiências conscientes, ocorrem as revisões dos estados mentais. 

Para tornar o entendimento da teoria de Dennett mais explicativo, Fagundes 

(2009) traz dois exemplos, o primeiro deles é sobre assistir a um filme e ter a 

impressão de movimentos contínuos. O filme é feito por uma projeção de vários 

quadros em pequenos segundos,  e com essa projeção temos a impressão de 

movimento constante. Fagundes explica que o cérebro faz parecido com esse 

processo, de modo que são vários pequenos processamentos, que nós interpretamos 

como uma continuidade, da mesma forma como o filme. Assim, o cérebro realiza 

repetidamente esse processo de revisões dos conteúdos sensíveis dos inputs para 

que tenhamos a sensação de continuidade. Fagundes explica que o processo editorial 

ocorrente no cérebro faz com que o final “seja uma sintonia entre o mundo externo e 

o tempo de resposta, output comportamental” (FAGUNDES, 2009, p.72). Por isso, a 

teoria de Dennett é chamada de modelo dos rascunhos múltiplos, devido ao cérebro 

realizar a cada momento um rascunho o qual é revisado nos estágios consequentes. 

Para darmos início à teoria de Dennett sobre a consciência, temos como ponto 

de partida a explicação de como ele chegou nesse modelo de estudo. Teixeira (2008) 

explica que Dennett baseou sua teoria no modelo cognitivo desenvolvido em 1950 por 

Oliver Selfridge, cujo nome era pandemonium. A ideia era ensinar como um 

computador poderia aprender além de processar cálculos, como uma calculadora. 

Assim, Selfridge conseguiu o que era uma inovação na época, um software capaz de 

reconhecer erros e inconstâncias em um sistema. Quando Selfridge inovou na ciência 

da computação, segundo Teixeira, ele concebeu a inteligência de forma distribuída no 

sistema. De modo que não há um programa único operando, mas sim um conjunto de 

miniprogramas em processamento paralelo. A teoria de Dennett é parecida. Dennett 

trata a mente como se houvesse vários mini programas rodando ao mesmo tempo e 

esses estão competindo entre eles mesmos, para ter a maior saliência para fazer parte 

dos estados que temos conscientes. A predominância de um desses mini programas 

sobre os outros é momentânea. 

No modelo dos rascunhos múltiplos, existem múltiplos canais ou ainda canais 

que são paralelos, isso porque como Teixeira explica, o cérebro é capaz de ter várias 

versões possíveis de outputs ao início de um único estímulo sensorial, um input, de 



41 
 

 

modo que alguns são aceitos e outros são abandonados. Desse modo, explica 

Teixeira, isso forma uma coleção de predominâncias pontuais. E a máquina virtual 

cria uma sequência usando essas múltiplas versões, realizando a tarefa de 

processamentos mentais. 

Para explicar como ocorre os processamentos mentais em sua teoria, Dennett 

utiliza o conceito de máquina virtual, esse termo vem da inteligência artificial e 

computação. A teoria de Dennett tem fortes influências da inteligência artificial. Assim, 

utilizar o conceito de máquina virtual numa teoria de explicação da mente não é sem 

razão. O conceito de máquina virtual pode ser explicado como um software que 

executa um sistema operacional, como se fosse um computador (hardware). Nesse 

caso, a base que realiza o sistema operacional é o software que se comporta e 

executa a mesma funcionalidade que os computadores físicos, de modo que a 

máquina virtual executa um sistema operacional e seus aplicativos. Em outra forma 

de explicar, as máquinas virtuais se comportam como sistemas de computadores 

separados. Um exemplo de máquina virtual é quando um sistema operacional, como 

o Windows emula o Nintendo 64 ou ainda um Linux (sistema operacional), assim a 

máquina virtual é o Windows. 

Para explicar, como o cérebro processa as informações, Dennett utiliza esse 

termo provindo da informática, a máquina virtual. Como vimos na explicação, a 

máquina virtual é uma forma de explicação de como o cérebro interpretar os dados, 

os outpts. Dennett (1995, p.113) diz que “Uma máquina virtual é o que você obtém 

quando impõe um certo padrão de regras (mais literalmente: disposições transitórias 

ou regularidades) sobre toda essa plasticidade”. As regras da máquina virtual não 

possuem espaço físico no cérebro. Dennett pretende explicar que o cérebro possui 

uma máquina virtual para explicar que: o cérebro ocorre em funcionamento paralelo, 

mas a narrativa que construímos é serial, já que possuímos a noção de tempo e 

espaço. Mas, isso não significa que o funcionamento do cérebro seja serial, são vários 

processos paralelos que dão a impressão de continuidade narrativa. 

Na teoria do Dennett, esse processo forma uma sensação de fluxo de 

consciência, sendo unívoco. Porém, não há nenhuma parte do cérebro que 

desempenhe o papel de coordenador central, de modo que o teatro cartesiano não é 

possível (TEIXEIRA, 2008). Essa ideia de Dennett é inovadora, pois pensa o cérebro 

com múltiplas capacidades, e a consciência como uma narrativa construída a partir 

desses estímulos. Teixeira resume bem a ideia de Dennett nas palavras “não há uma 
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narrativa privilegiada feita por um elaborador central, embora a maneira como 

experimentamos nossa consciência cotidianamente nos faça supor isso: temos a 

impressão de que a narrativa é serial, uma impressão causada pela máquina virtual 

no cérebro” (TEIXEIRA, 2008). 

Esse processo ocorre o tempo todo nos nossos cérebros, criando versões 

narrativas sobre as nossas vivências. Teixeira (2008) explica que essas versões são 

sobre as nossas percepções, as sensações, as emoções e também os sentimentos. 

O que ocorre no cérebro é parecido com o pandemonium, segundo Teixeira, há 

circuitos especialistas que trabalham de maneira paralela, e cada um desses realizam 

as tarefas, criando as narrativas mentais. A máquina virtual no cérebro apresenta um 

funcionamento de forma serial e gera uma narrativa serial, mas o funcionamento do 

cérebro não ocorre do mesmo modo. O processamento mental das informações 

acontece de maneira paralela. O papel dessa máquina virtual é uma junção dos 

conteúdos desenvolvidos pelos especialistas, assim constituindo uma narrativa que 

faça sentido (TEIXEIRA, 2008). 

Para Dennett quando há a junção dos temas pela máquina virtual, a narrativa 

tem uma coerência e é momentânea. É essa coerência momentânea que, segundo 

Teixeira, possibilita versões se estenderam por mais tempo, e não possuírem 

irregularidade. Assim, “conteúdos mentais conscientes tendem a se fixar por mais 

tempo na mente das pessoas” (TEIXEIRA, 2008, p.46). De forma geral, o modelo dos 

rascunhos múltiplos pode ser resumido da seguinte maneira: 

 
Não há um único e definitivo "fluxo de consciência", porque não há um quartel 

general central, nem um teatro cartesiano onde "tudo se junta" para ser 

examinado por um significador central. Em vez deste único fluxo (por mais 

amplo que seja), há múltiplos canais em que os circuitos especializados 

tentam, em pandemônios paralelos, executar suas próprias tarefas, criando 

múltiplos esboços à medida que avançam. A maior parte destas versões 

fragmentárias da história desempenham papéis efêmero na modulação da 

atividade do momento, embora alguns sejam promovidos a papéis funcionais, 

em rápida sucessão, pela atividade da máquina virtual no cérebro. A 

serialidade desta máquina não é um recurso de design pré-configurado, mas 

o resultado de uma sucessão de coalizões entre esses especialistas. 

(DENNETT, 1995, p.135 – Tradução nossa) 

 
 
 

Os rascunhos múltiplos no nosso cérebro, funcionam como um rascunho de 

desenho. A analogia, apesar de ser simples, é instrutiva. Antes de um desenho 

elaborado estar pronto, ele passa por vários riscos que são refeitos e a partir daí nasce 
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um desenho bem-feito. No cérebro, ocorre algo parecido, segundo Dennett, há vários 

processamentos múltiplos sendo feitos, até o processo final ficar pronto para tornamos 

conscientes de um estado mental. Na teoria de Dennett existe um fluxo único, já que 

não há essa reunião dos diferentes circuitos no cérebro, o que ocorre é que os 

circuitos neurais fazem seu trabalho em paralelo com outros circuitos, e assim criam- 

se os esboços, que muitas vezes não são utilizados. Alguns desses esboços, contudo, 

são utilizados e conseguem ter um papel funcional. 

Mas então, como ocorre a coerência momentânea? Dennett afirma que a 

“consciência mais se parece com a fama do que com a televisão” (1991, p.162). 

Teixeira (2008) explica que a fama é rápida, é como se cada processo cerebral 

durasse um determinado tempo, e considerando como nosso cérebro funciona, há 

pensamentos que aparecem e depois somem. Entretanto, Fagundes (2009) esclarece 

que a ideia da fama em Dennett é demonstrar que a consciência não é um palco, ou 

uma tela de televisão, em que a consciência é assistida por uma pessoa. 

 

3. O que são os memes e por que são importantes na teoria de 
Dennett? 

 
Para compreender a proposta de Dennett é necessário entender a ideia de 

meme e como a consciência é tratada por ele como uma coleção de memes. Meme 

é um conceito empregado por Dawkins em seu livro O gene egoísta de 1976. Segundo 

Filho (2015), Dawkins utiliza esse conceito para fazer uma analogia com os genes e 

elucidar como a cultura humana vai se modificando e evoluindo, assim como 

organismos se modificam ao longo do processo evolutivo. Tal como a evolução 

biológica proposta por Darwin, os memes vão se modificando de acordo com os anos 

que se passam, com o seu uso e contexto. Os memes podem ser definidos como 

“unidade de informação - unidades que permitem repassar informação e a cultura de 

uma geração para outra” (TEIXEIRA, 2008, p.49). 

 
Da mesma forma que aprendemos a ordenhar vacas, e depois a domesticá- 
las em nosso benefício, também aprendemos a ordenhar nossas mentes e as 
dos outros. Hoje, as técnicas de auto estimulação e estimulação mútua estão 
profundamente enraizadas em nossa cultura e nossa educação. O sentido em 
que a cultura se tornou um repositório e em um meio de transmissão de 
inovações (não apenas inovações de consciência), é importante compreender 
as origens do design da consciência humana, pois é mais um meio de 
evolução (DENNETT, p.107, 1995 – Tradução nossa) 
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Para Dennett foi através da criação da linguagem, que possibilitou o processo 

evolutivo. O cérebro nesse processo seletivo, foi se expandido com os autoestímulos 

provocados pela linguagem, o que proporcionou que o cérebro comportasse a 

consciência. Consequentemente neste processo, ocorreu a modificação estrutural do 

cérebro, ele expandiu a sua plasticidade. É partir desta modificação, que os memes 

se multiplicaram e se instalaram com seu papel funcional no cérebro. Ainda, a cultura 

possibilitou que os memes fossem replicados e copiados pelos seres humanos, e 

passados adiante. Assim, como o processo evolutivo de Darwin, os memes passam 

por três condições: a variação, a hereditariedade, e a seleção. A primeira, a variação, 

se refere à abundância dos diferentes elementos. Já a segunda, a hereditariedade, 

denota que esses mesmos elementos possuem a capacidade de criar cópias ou 

réplicas de si. Como explica Fagundes (2009), essas cópias podem ocorrer erros, e 

consequentemente, geram uma variação. A terceira condição é a seleção, em que os 

elementos variam dependendo das interações entre as características que compõe 

eles mesmos e no ambiente em que estão inseridos. Também, Fagundes (2009) 

explica que a seleção se trata da capacidade de se autoproduzir e de sobrevivência. 

Os memes são a moda, a música, o modo como falamos, e a educação. 

Teixeira (2008) diz que dentro do nosso cérebro há uma rede de memes, o que ele 

chama de memeplex, instalada devido à plasticidade cerebral, que permitiu a sua 

acomodação. Continuando a explicação, os memes também podem ser tratados como 

análogos aos vírus, pois ambos são transmitidos rapidamente. Os memes infestam o 

cérebro, tal como o vírus infesta um corpo. É os memes que se instalam na 

plasticidade cerebral tal como os vírus se instalam nas células e conquistam os 

territórios celulares. Teixeira (2008) escreve dois exemplos de memes que parecem 

vírus, são eles as canções que permanecem na memória, ou um refrão de uma música 

que está em alta reprodução. O outro exemplo são as religiões, que são replicadas e 

mesmo que fragmentadas, permanecem no cérebro de quase todas as pessoas. 

Resumidamente, o meme consiste numa unidade de cultura replicante (DENNET, 

2013). Dennett complementa: 

 
 

Uma palavra é um meme, é um bom exemplo de meme. Ela evolui com o 

tempo, e não porque as pessoas estão tentando fazer com que ela evolua. Ela 

evolui da mesma forma que a seleção natural acontece. Então, a pronúncia da 

palavra vai gradualmente mudar, também o significado pode gradualmente 

mudar, e ela pode passar de uma língua para outra. Então,
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palavras são ótimos exemplos de memes. Mas há outros exemplos, que não 

podem ser pronunciados, que são itens culturais. E a importância dos memes, é 

que muito do que podemos fazer com a nossa mente, muito do pensamento que 

podemos fazer, tanto para a poesia quanto para a ciência, se constrói sobre 

esses memes. Eles são ferramentas de pensamento, e ter essas ferramentas 

nos dá mais poder do que nossas mentes teriam de outra forma. Mas não fomos 

nós que a desenvolvemos. Não foi ninguém. Assim como ninguém desenhou a 

asa de um pássaro. Apenas a seleção natural, muitas das nossas ferramentas 

de pensamento foram desenvolvidas pela seleção natural, não por nós. 

(DENNET, Daniel. 1 vídeo (1:31). Daniel Dennett- O que é um meme?. 

Publicado pelo canal Fronteiras do Pensamento, 2013.) 

 
 
 
 

Segundo Dennett, a palavra é um exemplar de meme, pois elas estão em 

constante mudança, e evoluindo conforme o tempo vai passando. Uma forma de 

perceber isso, é como a língua portuguesa vem incorporado palavras e expressões 

novas o tempo todo, inclusive palavras de outra língua, que já se tornaram 

popularmente conhecida, como home-office, ou coffee-break. E além disso, conforme 

Dennett explica, os memes são ferramentas de pensamento, e é através deles que 

podemos ter a experiência consciente. 

Então desde a nossa infância, lidamos com uma memosfera, um conjunto de 

memes inserido numa cultura (TEIXEIRA, 2008). Essa memosfera, vai se 

multiplicando, e constituindo nosso cérebro cheio de memes. Os memes não são 

localizados no cérebro, mas sim é uma hipótese explicativa. O que torna a consciência 

uma “imensa coleção de memes” (DENNETT, 1995, p.223). Esta coleção, está em 

constante formação desde no nascimento até a morte. 

 
4. A consciência em terceira pessoa 

 
 

Dennett escreve que uma teoria que pretende entender a mente em sua 

totalidade precisa utilizar métodos científicos. Assim, ele propõe uma compreensão 

da consciência a partir de uma perspectiva de terceira pessoa. A teoria de Dennett é 

chamada de heterofenomenologia, ou ainda como Fagundes (2009) chamou de o 

método heterofenomênico. 

Como não temos instrumentos ainda para observar o que ocorre na mente de 

outra pessoa, o método de Dennett é uma reconstrução do relato subjetivo de outrem 

(TEIXEIRA, 2008). O método heterofenomênico não considera somente a primeira 

pessoa como autoridade dos seus estados mentais, permite que haja uma
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interpretação a partir de uma perspectiva intencional. De modo que para Teixeira 

(2008), Dennett escreve uma teoria de segunda pessoa, justamente por esses relatos 

subjetivos, que possuem uma interpretação sobre o que a outra pessoa sente. Assim, 

a noção de que só conhecemos a experiência consciente fenomênica através do 

acesso de primeira pessoa é rejeitada pelo método do Dennett. Contrapondo o que 

diz Nagel, no seu artigo “Como é ser um morcego”. Todo o processo é um relato 

introspectivo, que parte da noção de eu, devido à forma de explicar como nos sentimos 

por meio da linguagem. Aprendemos desde pequenos a nos expressar, a dizer como 

estamos vendo tal objeto, como está o gosto da comida. 

Outro ponto importante do método heterofemênico diz respeito aos qualia. 

Dennett não nega a existência desses estados, sua ontologia. O que ele questiona é 

a epistemologia dos qualia. Dennett rejeita a argumentação de que só é possível 

conhecer esses estados a partir de uma perspectiva de primeira pessoa. Assim, 

Fagundes (2009) afirma que na teoria de Dennett, os qualia podem ser interpretados 

por uma perspectiva de terceira pessoa e serem expressados em atitudes 

proposicionais. A partir desses relatos haveria a possibilidade do estudo da 

consciência. 

Dennett crítica o teatro cartesiano e faz uma desconstrução dos mitos criados 

por Descartes na sua proposta de dualismo de substância, que defende que mente e 

corpo são substâncias distintas. Segundo essa desconstrução, pensar a consciência 

de tal forma que necessite de um observador é errôneo. Autores como Thomas Nagel, 

possuem essa perspectiva teórica, pois ele sugere que para que haja uma forma de 

consciência, a consciência fenomênica, seria necessário possuir o acesso de primeira 

pessoa. Retomando a ideia de um observador central, de um observador das 

experiências mentais. Dennett se opõe à ideia de unidade da consciência, pois para 

ele somos um “viveiro de histórias fragmentadas” (TEIXEIRA, 2008, p. 43). Assim, 

para Dennett os processamentos do cérebro humano são caóticos. Na teoria de 

Dennett, a consciência é constante, no sentido de não precisar de um lugar localizado 

para os estados mentais tornarem-se conscientes, não é necessário um observador 

central. Dennett é materialista, porém não reducionista, já que compreende que a 

mente deve ser interpretada além da física. 

Para Dennett, a mente é um auditório cheio de pessoas falando e discutindo em 

nosso cérebro. Teixeira (2008) aponta que há uma busca por um lugar onde se 

concentra a consciência, ou ainda um sub-sistema deste. O que torna, segundo 
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Dennett, uma busca sem sentido por um mito, ou ainda por uma quimera (TEIXEIRA, 

2008). Então o conceito de consciência, pode ser apenas uma construção teórica de 

esquematização do que atribuímos a diversos organismos. 

A teoria construída por Dennett não procura uma “agência controladora central de 

qualquer natureza” ou ainda uma unidade de consciência. Assim, a noção de um 

teatro cartesiano, para Dennett é problemática. Isso, porque Dennett, está buscando 

compreender a mente de uma maneira que está concordando com as ciências, e 

balizada pelos estudos neurocientíficos, e buscar esse locus da consciência está 

ultrapassado. Devido a isso, Dennett não é adepto do mito do teatro cartesiano. 

 
 

Recapitulação 

 
A teoria de Dennett neste capítulo foi apresentada com o propósito de contrapor 

as teorias que dizem que a consciência tem um caráter especial: os estados 

fenomênicos. O capítulo propõe uma discussão sobre como a consciência pode ser 

entendida de outra maneira. Para isso, primeiramente apresentei sua teoria dos 

rascunhos múltiplos, e a abordagem da sua teoria, que é materialista e funcionalista. 

De maneira análoga, a teoria de Dennett propõe que a consciência, seria como o 

software do cérebro, e que por sua vez, o cérebro, o hardware. 

Para Dennett, ainda que entendamos os nossos estados mentais de maneira 

fluida, e o que ocorre, no cérebro é diferente do que sentimos conscientemente. 

Temos multi-processos ocorrendo no cérebro ao mesmo tempo, em paralelo, apesar 

de entendermos a consciência de maneira serial. Então, a consciência é momentânea 

e destituída de um ponto localizado, já que, ela é formada a partir de vários 

processamentos mentais que ocorrem simultaneamente. É o cérebro que realiza essa 

editoração de processamentos. Isso não significa que a nossa consciência não segue 

uma narrativa mental, ou que todos os nossos estados mentais sejam novos. 

Dennett propõe que há narrativas mentais produzidas no nosso cérebro e essas 

narrativas qualificam quem somos. Para Dennett, a consciência humana é uma 

coleção de memes. Memes são unidades de informação replicantes. Dennett utiliza a 

ideia de memes, para completar a sua teoria sobre a consciência. Os memes são 

importantes pois, assim como no processo evolutivo biológico; os memes foram 

evoluindo e se multiplicando e se copiando de forma que o nosso cérebro possibilitou 

que os memes se instalassem e formassem uma rede de memes. É através das 
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pessoas que os memes são transmitidos. Então, desde a infância, vamos criando 

nossos próprios memes, com a cultura, linguagem e arte. Isso possibilita a formação 

da consciência de cada um. 

Finalmente, é através da linguagem que aprendemos a nos comunicar e falar 

como nos sentimos, então Dennett defende que o seu método heterofenomenológico 

explica o caráter especial da consciência. O seu método consiste em analisar relatos 

dessas experiências em terceira pessoa (ou em segunda pessoa, segundo Teixeira), 

ou seja, uma pessoa relatando seus estados mentais para outra. 
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Capítulo 3 – Discutindo as abordagens de primeira e terceira pessoa 
 

A presente pesquisa se concentra nas abordagens em primeira e terceira 

pessoa sobre a consciência. Mas o que seria a consciência fenomênica, e seu 

problema epistemológico? Quando pensamos em consciência, é comum 

relacionarmos com a mente. A consciência é muito discutida na filosofia 

contemporânea, para entendermos o que ela seria, para explicar o seu fenômeno, e 

a relação dela com o corpo. Para isso, apresentei dois capítulos. 

O primeiro foi escrito com base em argumentos que têm o propósito de 

defender o ponto de vista de que a consciência fenomênica é conhecida somente a 

partir de uma perspectiva de primeira pessoa. Essa posição teórica é defendida por 

Thomas Nagel em seus artigos e livros, mas aqui tratamos especialmente do livro 

“Visão a partir de lugar nenhum” de 1986 e “Como é ser um morcego” de 1974. Nagel 

defende a posição de que a consciência é conhecida por meio de uma perspectiva do 

ser que a está experimentando, como no famoso experimento mental do morcego, 

descrito no primeiro capítulo. O morcego microchiroptera se situa por ecolocalização 

e apenas o mesmo teria o acesso de como é ter a sua experiência consciente de 

ecolocalização. Apresentei também que Nagel afirma que existem duas formas de 

compreender o mundo ou conhecê-lo; são elas: a abordagem objetiva e a abordagem 

subjetiva. A subjetividade é expressa pela perspectiva particular da primeira pessoa, 

é a percepção de mundo a partir da experiência do sujeito consciente—como a do 

morcego. Já a objetiva, Nagel afirma que é uma visão de terceira pessoa, aquela que 

parte das ciências, como a neurociência. O problema para Nagel é que, ao tentar 

estudar a consciência fenomênica a partir de uma perspectiva de terceira pessoa, 

exclui-se a perspectiva de primeira pessoa. Essas duas visões para o autor são 

incompletas na humanidade. A proposta de Nagel é tentar conciliá-las sem uma 

excluir a outra, essa tentativa constitui a sua teoria do aspecto dual. 

No primeiro capítulo, também apresento dois argumentos: o de David Chalmers e 

o de Joseph Levine. Ambos são parecidos na sua formulação. David Chalmers 

descreve que há dois problemas sobre a consciência, o fácil e o difícil. Os fáceis são 

aqueles sobre o funcional do cérebro em relação aos estados mentais. E os difíceis 

dizem respeito aos estados mentais qualitativos. Apresentei que Joseph Levine 

argumenta que as teorias reducionistas deixam uma lacuna explicativa ao tentar 

entender a consciência fenomênica. Isso porque para Levine as descrições que 
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reduzem os estados mentais a descrições físicas não dão conta de explicar a 

experiência fenomênica. 

No segundo capítulo, apresento outra abordagem que discute o mesmo 

problema, a consciência fenomênica. Esta dissertação não se concentra somente 

neste conceito, mas sim busca entender de que forma a consciência pode ser 

entendida de outras maneiras. Desse modo, a outra abordagem é de Daniel Dennett, 

filósofo da mente que aproxima a consciência da abordagem de terceira pessoa e das 

ciências. Dennett rejeita o que ele chama de teatro cartesiano, e constrói um modelo, 

chamado de modelo dos rascunhos múltiplos, para explicar os estados mentais no 

seu livro Consciouness Explained de 1991. 

Nesse terceiro capítulo, o objetivo é opor os pontos fortes e fracos das teorias 

apresentadas nos capítulos anteriores, de Thomas Nagel e a de Daniel Dennett. A 

princípio colocarei esses dois autores para debaterem sobre suas propostas 

filosóficas e apontarei seus problemas. 

 

1. Nagel, dualista ou monista? 

 
Nagel escreveu seu artigo Como é ser um morcego? em 1984 e argumentou 

que as teorias reducionistas da mente, não explicam o caráter subjetivo da mente, o 

estado de como é ser, que está associado à experiência qualitativa da consciência 

fenomênica. Ainda, Nagel começa seu artigo dizendo que o problema mente-corpo só 

é interessante, pois é a consciência que o torna assim. Mas afinal, Nagel apresenta 

uma visão dualista ou monista do problema mente-corpo? E qual a importância disso 

para a explicação da consciência? 

Nagel afirma que as teorias reducionistas não se preocupam em explicar o 

caráter fenomênico da consciência. Em seu livro, Nagel escreve sobre a objetividade, 

que ele associa à perspectiva dos estudos científicos. Para ele, a objetividade foi 

benéfica, pois promoveu o conhecimento do que era desconhecido, por exemplo, o 

DNA. Nagel escreve que é somente com a objetividade, que cria uma nova forma de 

compreensão acerca do mundo. Assim, a objetividade é uma perspectiva que 

complementa o nosso conhecimento sobre o mundo. O que Nagel não é a favor, é da 

sobreposição da visão objetiva sobre a subjetiva, ou ainda da concepção unificada de 

pensamento, de vida e de conhecimento. Sua argumentação é formada a partir de 

uma suposição de que é errôneo explicar tudo o que há por meio do fisicalismo. A 
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fundamentação teórica de Nagel é que não há como explicar o mundo somente em 

uma visão objetiva. Até porque, Nagel explica que a visão inicial que temos é a visão 

subjetiva (visão que parte de nós), e é a partir do distanciamento dessa, que é possível 

a visão objetiva, e assim quanto mais há distanciamento, mais objetiva a visão se 

torna. As duas visões para Nagel são incompletas, nem a subjetividade e nem a 

objetividade pode explicar o mundo na totalidade. 

 
Se tentarmos entender a experiência a partir de um ponto de vista objetivo 
diferente daquele do sujeito da experiência, então, mesmo que continuemos a 
reconhecer sua condição de perspectiva, não seremos capazes de apreender 
suas qualidades mais específicas, a menos que possamos imaginá-las 
subjetivamente. Não saberemos exatamente que sabor ovos mexidos têm 
para uma barata, mesmo que desenvolvamos uma detalhada fenomenologia 
objetiva do paladar das baratas. Quando se trata de valores, objetivos e formas 
de vida, o abismo pode ser ainda mais profundo. (NAGEL, Thomas. Visão a 
partir de lugar nenhum, p.38, 2004) 

 
 

Dessa forma, Nagel propõe uma defesa para as teorias que tem como princípio a 

objetividade. Para o autor, as ciências explicam muitos aspectos da realidade, como a 

gravidade, a química, e a eletricidade. Em síntese, Nagel apresenta uma 

argumentação a favor dos avanços epistêmicos alcançados por meio da objetividade, 

bem como algumas críticas. Para Nagel, a ciência obtém sucesso reduzindo, por 

exemplo, a composição dos elementos químicos. O mesmo não ocorre, com as 

experiências subjetivas que são sentidas pelo sujeito, já que possuem o aspecto 

fenomênico. Assim, Nagel não se coloca a favor da abordagem fisicalista reducionista, 

tampouco do dualismo. O próprio escreve que: 

 
[...] Embora concebível que o dualismo mente-corpo seja verdadeiro, é 
implausível. Existem alternativas melhores, ainda que até o momento não se 
tenha pensado na melhor. [...] Argumentei que a realidade não se reduz à 
realidade física. Contudo, a relação entre o mental e o físico é provavelmente 
mais íntima do que seria caso o dualismo fosse verdadeiro. A principal objeção 
do dualismo é que ele postula uma substância não-física adicional sem 
explicar como ela pode sustentar os estados mentais subjetivos, enquanto o 
cérebro não. Mesmo que cheguemos à conclusão de que os eventos mentais 
não são eventos meramente físicos, não significa que possamos explicar seu 
lugar no universo invocando um tipo de substância cuja punica função é 
propiciar-lhes um meio. (NAGEL, 2004, p. 44-45) 

 
 

A premissa principal de Nagel é que não podemos explicar a consciência 

através somente do materialismo, assim, a proposta do filósofo parece tender ao 

dualismo. Segundo o dualismo, a mente não faz parte do corpo. Porém, o autor não 
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considera o dualismo uma explicação razoável para o fenômeno da consciência e se 

coloca desfavorável ao dualismo de substâncias, visto que ele considera que propor 

que a mente é uma substância distinta do corpo é um argumento que carece de mais 

explicações. Nagel questiona a explicação do dualismo de substâncias, por criar uma 

outra substância para ser o meio dos estados mentais subjetivos e o corpo, e propõe 

porque o cérebro não pode ser esse meio. Assim, como pode se concluir, Nagel não 

crê ser razoável aceitar uma explicação dualista da mente. 

Ainda, materialistas apontam que a teoria do aspecto dual seria pampsiquista. 

Ou seja, que tudo o que existe, incluindo a própria matéria são dotados de 

consciência. Ainda o pampsiquismo é uma teoria monista. Nagel escreve que o 

pampsiquismo é um exemplo da questão fundamental do problema da consciência. 

Por exemplo, quais são as propriedades físicas que combinadas entre si acarretaria 

uma experiência consciente? Ou ainda quais componentes físicos do cérebro 

combinados formam uma vida mental? Para ele, o pampsiquismo, continua com os 

mesmos problemas apresentado no artigo “como é ser um morcego?” não contribui 

para um entendimento maior sobre a mente. Ao fim, Nagel se posiciona que 

“carecemos de um conceito para a relação entre as partes e o todo no âmbito da 

mente” (NAGEL, 2004, p.80). Dessa forma, Nagel não se identifica como 

pampsiquista. 

O fato é que Nagel não se considera dualista, mas sim monista. Isso porque, o 

filósofo escreve que apesar dos estados mentais não serem descritos por estados 

físicos, isso não significa que seja algo diferente desse. Para Nagel, a falsidade do 

fisicalismo, é querer entender todos os aspectos presentes do mundo e excluir o 

aspecto subjetivo. Nagel escreve que é através da perspectiva objetiva que o 

fisicalismo é formulado. Nagel diz que a “a falsidade do fisicalismo não requer 

substâncias não-físicas. Requer apenas que haja coisas verdadeiras sobre os seres 

conscientes que não possam, dada sua natureza subjetiva, ser reduzidas a termos 

físicos” (p.45, 2004). O problema é que os estados mentais por partir de uma visão 

subjetiva, não podem ser descritos em uma abordagem objetiva. Nagel se diz monista, 

pois argumenta que os estados mentais não são diferentes de um estado físico. A 

abordagem de Nagel, contudo, prioriza a perspectiva de primeira pessoa, o seu 

argumento é a partir desta premissa, por isso há a suposição de que Nagel seria 

dualista. Penso que Nagel, tenta escapar da abordagem dualista, mesmo que sua 

argumentação é contra a concepção materialista da mente. Ainda assim, Nagel é 
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dualista em sua teoria pois afirma que a mente não pode ser entendida por meios 

objetivos. Vejo isso, através de seus textos e suas argumentações. Na concepção 

atual, acredito que a melhor forma de conceber a mente, é entender quais as 

funções que cada estado mental desempenham. Portanto, o funcionalismo, concebe 

a consciência em outros seres até mesmo futuramente a inteligência artificial.   

 
2. Dennett e a heterofenomenologia 

 
Desse modo, temos uma similaridade com a teoria que aborda a consciência 

em terceira pessoa de Daniel Dennett, ambas pretendem apresentar teorias monistas. 

No entanto, uma distinção é que Nagel apresenta uma teoria de aspecto dual, no que 

se diz materialista e Dennett é um funcionalista. A sua teoria dos rascunhos múltiplos 

pretende justamente explicar a consciência fenomênica através do modo que o 

mesmo entende o funcionamento do cérebro. Dennett afirma que o cérebro, é um 

órgão que funciona como uma espécie de máquina, exemplificando que como o 

coração e os pulmões, exige uma explicação mecânica do seu funcionamento. Então, 

compreender como o cérebro funciona é entender como é capaz de ter o fenômeno 

da consciência. A teoria de Dennett é funcionalista porque entende os estados 

mentais como tendo um papel causal dentro de um sistema. O funcionalismo é uma 

teoria que corrobora com as ciências cognitivas e pretende explicar o que seria a 

mente e o papel funcional dos estados mentais. 

Assim, além de Nagel e Dennett serem monistas, ambos concordam que o 

dualismo não apresenta bons argumentos para explicar a consciência. Para Nagel, o 

dualismo de substâncias não explica o aspecto fenomênico criando uma nova 

substância. E Dennett considera que o dualismo é uma forma de estudar a consciência 

ultrapassada, visto que não utiliza métodos científicos. 

 
O dualismo, a ideia de que um cérebro não pode ser uma coisa pensante e, 
portanto, de que uma coisa pensante não pode ser um cérebro, resulta em 
uma teoria tentadora por diversos motivos, mas devemos resistir a essa 
tentação, pois "adotar" o dualismo significa simplesmente aceita a derrota sem 
admitir. A adoção do materialismo não resolve por si só todos os enigmas da 
consciência, os quais, por outro lado, tampouco se seguem de simples 
inferências extraídas das ciências do cérebro. Em certo modo, cérebro tem 
que ser a mente, mas a menos que possamos chegar a ver com certos 
detalhes como isso é possível, nosso materialismo não vai explicar a 
consciência, se apenas se limitar a prometer que um dia irá. (DENNETT, p.27, 
, 1995) 

 
 

Outra similaridade, que as teorias de Dennett e Nagel apresentam é que ambos 

os filósofos em seus trabalhos não são materialistas reducionistas.
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Dennett na sua explicação da abordagem de terceira pessoa, propõe utilizar os 

relatos subjetivos para poder interpretá-los de uma maneira objetiva. Isso significa 

que, a explicação da mente para Dennett exige a heterofenomenologia. Os filósofos 

divergem significativamente em suas propostas, nem Nagel considera a proposta de 

Dennett suficiente, nem Dennett considera que Nagel tenha uma boa argumentação 

para explicar a mente. 

Dennett propõe a heterofenomenologia, que em linhas gerais, é uma proposta 

para fazer com que o relato pessoal de uma perspectiva de primeira pessoa seja 

válido para uma perspectiva de terceira pessoa. A linguagem faz parte da 

heterofenomenologia, pois é através dos atos de fala que o ser humano é capaz de 

se expressar, expressar seus estados mentais. Assim, é por meio do material 

recolhido do sujeito que é interpretado a perspectiva de primeira pessoa por outro 

alguém. 

Então, para isso, o autor constrói seu método através da neutralidade, tal como 

são os dados científicos. Para que o método heterofenômenico possa ser aplicado 

aos sujeitos, é necessário atribuir aos mesmos, uma postura intencional. Mas antes, 

é necessário explicar o que é intencionalidade. A intencionalidade é um conceito 

inserido na filosofia, com a proposta de explicar como os estados mentais se 

dirigem para algo, um estado de coisas, ou ainda propriedades. Um exemplo, de 

como seria a intencionalidade, é atribuir a um animal de estimação, que ele possui 

desejos como comer, brincar e passear. Então, é a partir dessa atribuição que é 

realizado ações como dar comida, e leva-lo para passear. Segundo Jacob (2019), 

dizer que os estados mentais têm intencionalidade é dizer que esses estados, 

apresentam conteúdos mentais. 

É a partir da noção de intencionalidade, que se pode pensar em uma postura 

intencional. A postura intencional, permite que na heterofenomenologia, os sujeitos 

possuem estados mentais com conteúdo de crenças e desejos. É com a postura 

intencional que o sujeito pode ser interpretado a partir de uma perspectiva de 

terceira pessoa. Teixeira chama de uma perspectiva de segunda pessoa, visto que é 

uma relação de pares, uma pessoa através da linguagem relata seus estados 

mentais enquanto a outra, transforma esse relato em dados que serão analisados 

pelo entrevistador, uma pessoa treinada própria para isso. 

O que é interessante no seu método heterofenômenico é que não descarta a 

possibilidade de compreender a perspectiva de primeira pessoa, o que retorna 

ao
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problema colocado por Thomas Nagel. O método proposto por Dennett, é 

dependente da perspectiva de primeira pessoa, sem ela, não seria possível, recolher 

os dados do sujeito para propor uma análise. Ou seja, a perspectiva de primeira 

pessoa, se faz importante no método de Dennett. 

3. Qual proposta da consciência apresenta uma argumentação suficiente? 

 
A teoria de Dennett pretende compreender a consciência através do 

funcionalismo. O filósofo propõe que o cérebro simula uma máquina virtual que 

realiza múltiplas atividades de esboços, até ter uma experiência mental. A proposta 

de Dennett argumenta contra uma abordagem da consciência em uma perspectiva 

de primeira pessoa. A sua teoria do modelo dos rascunhos múltiplos, propõe 

explicar a consciência sem tratá-la como um mistério. Para alcançar esse objetivo, 

Dennett propõe entender como seriam a interpretações dos papéis causais. Sendo 

assim, a posição de Dennett aborda a consciência numa perspectiva científica, 

numa perspectiva de terceira pessoa. A teoria de Dennett, a heterofenomenologia 

depende da perspectiva de primeira pessoa. Porém, é necessário compreender que 

a concepção de perspectiva de primeira pessoa de Dennett é diferente, ela depende 

do relato do sujeito. Ou seja, a perspectiva de primeira pessoa é posicionada de uma 

forma objetiva, fazendo com o que o relato se torna objetivo, utilizando um 

vocabulário intencional. Portanto, o relato na heterofenomologia é uma descrição 

sobre os estados mentais, e não os qualia em si, no qual são restritos ao sujeito. 

Assim, o termo perspectiva de primeira pessoa não é a mesma encontrada em 

Nagel, que se refere aos qualia. 

Por isso, na heterofenomologia, a consciência fenomênica exige outros meios 

para explica-la. Fagundes (2018) interpreta essa posição em duas concepções: 

ontológico e epistemológico. A consciência é vista como uma posição ontológica 

materialista, ou seja, a mente faz parte dos estados físicos. Segundo Fagundes 

(2018), na concepção epistemológica, o problema exige outros meios, como a 

perspectiva de primeira pessoa. 

Para Dennett, por mais que queríamos olhar para dentro dos cérebros, e ter 

acesso aos estados mentais, isso não é possível. Ele explica que mesmo que a 

consciência não apareça nos dados científicos, não quer dizer que ela não possa 

ser estudada de maneira científica. Como justifica, a consciência faz parte do grupo 

de estados que não são dados científicos, como o buraco negro e os genes. No 

entanto,
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a humanidade com esforços, conseguiu desenvolver teorias para explicá-los. Tal 

como Dennett (1991, p. 25) “Talvez seja necessário ampliar a ontologia das ciências 

físicas a fim de explicar os fenômenos da consciência”. Criaram teorias para explicar 

o que é o buraco negro, e também é necessário criar teorias sobre a consciência. 

Tanto o buraco negro e tanto a consciência, possuem um ponto de partida, 

sabemos que existe, por isso a humanidade se empenha em entendê-los. Diante 

disso, Dennett propõe a sua teoria com base nessa ideia. Sua teoria é a partir da 

abordagem de terceira pessoa, já que todo método científico é construído a partir 

dela. Por outro lado, esse não é o caso de Thomas Nagel que não acredita na 

possibilidade de estudar a consciência de maneira científica. 

A principal afirmação de Thomas Nagel é que não podemos estudar a 

consciência numa abordagem de terceira pessoa, já que essa se apresenta de uma 

perspectiva de primeira pessoa. Nagel no seu argumento propõe que a objetividade 

não consegue estudar a subjetividade. Para ele, essas duas visões de mundo 

explicam muitos aspectos da vida, porém, não são compatíveis. É somente na 

teoria do aspecto dual que poderia haver um entendimento maior sobre o que seria a 

consciência e seu caráter subjetivo da experiência. Porém o mesmo diz: 

Não pretendo dar a impressão de que a teoria do aspecto dual é totalmente 
inteligível e que a questão de saber se ela é verdadeira ou não é apenas 
empírica. Embora tenha seus atrativos como meio de unificar os elementos 
radicalmente díspares que dão origem ao problema mente-corpo, ela tem 
também o odor levemente nauseabundo de algo preparado no laboratório 
metafísico. [...] (NAGEL, 2004, p.78) 

 
 

A teoria de aspecto dual é uma suposição teórica. Thomas Nagel, não define os 

princípios da mesma, ele apenas apresenta em linhas gerais uma teoria que 

futuramente seria desenvolvida. Nagel, quando diz que tem “algo preparado no 

laboratório metafísico”, ele argumenta que sua teoria parece algo em que ainda está 

em desenvolvimento, num laboratório que está na esfera metafísica. Assim, a teoria 

de Nagel questiona que as teorias físicas não conseguem explicar suficientemente a 

perspectiva de primeira pessoa, mas não apresenta uma teoria para compreende-la. 

Por fim, “insistir em tentar explicar a mente em termos de conceitos e teorias 

formulados exclusivamente para explicar fenômenos não-mentais é, em vista das 

características radicalmente distintas do mental, um retrocesso intelectual e um 

suicídio científico”. (NAGEL, 2004, p .84) 
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Dennett possui uma visão mais otimista acerca do problema da consciência a 

partir de uma abordagem científica. Já Nagel, apesar dos seus argumentos serem 

intuitivos, a proposta argumentativa do aspecto dual não apresenta um esclarecimento 

a favor da consciência. Se o caráter subjetivo da mente não é algo que pode ser usado 

como dado científico, então ele está inserido na explicação dualista. Visto que, o 

dualismo, segundo Dennett e o que penso também, tenta conceber a mente fora dos 

meios científicos. O que faz de Nagel um dualista em seus argumentos, então, de 

certo modo, Dennett está certo em dizer que Nagel possui uma proposta dualista e 

defensora do teatro cartesiano. A proposta de Dennett é uma hipótese explicativa que 

evita o dualismo. 

De certa forma, a teoria do aspecto dual que Thomas Nagel apresenta combina os 

dois conhecimentos díspares, o subjetivo e objetivo, mas esses também estão 

presentes na teoria de Dennett. A heterofenomenologia não exclui a perspectiva de 

primeira pessoa e ainda tenta compreender a consciência de uma maneira objetiva. 

Então, por fim o modelo dos rascunhos múltiplos e a hetefenomenologia de Dennett 

oferecem uma explicação suficiente para o que seria a consciência. Assim como 

Dennett, compreendo que a consciência é um problema filosófico que precisa ser 

explicado de acordo com as ciências, através de uma perspectiva de terceira pessoa, 

se não, a consciência permanecerá sendo um mistério. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A consciência faz parte do debate acerca da mente. Ela é uns dos principais 

eixos da discussão no século XX e XXI. Para introduzir ao leitor sobre a consciência, 

apresentei especificamente o conceito de consciência fenomênica. Assim, a partir do 

primeiro capítulo foram apresentadas concepções acerca da perspectiva de primeira 

pessoa, sendo elas o caráter subjetivo da experiência, introduzido pelo Thomas Nagel. 

A lacuna explicativa de Joseph Levine, os conceitos de consciência de acesso e 

consciência fenomênica de Ned Block e os problemas fáceis e difíceis de David 

Chalmers também foram conceitos e teorias abordadas no primeiro capítulo. Todas 

as teorias tratam do mesmo problema, o problema da experiência fenomênica. 

A experiência fenomênica, tem um aspecto particular, diferente de outras 

propriedades mentais, ela possui a interferência do sujeito, possui uma perspectiva 

de primeira pessoa. Pensemos, por exemplo, no sabor do café e na inércia. A inércia, 

sabemos o que é, é um fenômeno da natureza que se explica através das ciências. 

Não é necessária experimentar a inércia para saber como ela é. Já o sabor do café, é 

necessário prová-lo para se saber como é seu gosto. Por essas razões, Nagel acredita 

que abordar a consciência de uma forma objetiva, não é satisfatório, deixa algo de 

fora. Isso é o que Levine chama de lacuna explicativa, pois não explica o problema 

difícil da consciência, e não explica o estado de como é ser. Em continuação no debate 

apresentei Daniel Dennett para contrapor as ideias de teatro cartesiano e abordar a 

consciência em uma perspectiva diferente, uma abordagem que considera viável 

estudar a consciência por meio da perspectiva objetiva. Dennett constrói seu modelo 

de rascunhos múltiplos, e a heterofenomenologia e foi nessa parte da presente 

pesquisa           que é apresentada a perspectiva de fora, a perspectiva de terceira pessoa. 

No terceiro e último capítulo, propus uma discussão acerca das principais 

teorias, são elas a do aspecto dual de Thomas Nagel e a heterofenomenologia de 

Daniel Dennett. Ambos os autores apresentam uma teoria monista, e escrevem sobre 

como o dualismo não é uma explicação suficiente para a consciência, e que ambos 

a consideram uma abordagem antiquada. Apesar de Nagel conciliar o conhecimento 

objetivo e o conhecimento subjetivo na teoria do aspecto dual, o mesmo não explica 

muito bem como isso seria no livro Visão a partir de lugar nenhum. A teoria de 

Dennett, por outro lado, apresenta uma explicação mais otimista, e mais 

creditável, visto que utiliza métodos objetivos, e pretende explicar a consciência 

através do funcionalismo. 
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A consciência fenomênica, é um problema que faz parte da filosofia, das ciências 

cognitivas, e das concepções físicas. É um problema que tem várias abordagens e 

diferentes visões. Não há uma explicação que seja suficiente para todos, pela 

diversidade de posições. Então, a consideração final deste trabalho, é que ambos 

autores, Thomas Nagel e Daniel Dennett possuem suas respectivas posições teóricas. 

Tanto Nagel e Dennett, possuem suposições sobre o que é a consciência fenomênica  

e o que poderia caracteriza-la. Nagel defende que a consciência pode ser só conhecida 

através da perspectiva de primeira pessoa, e Dennett defende que a consciência são 

vários múltiplos rascunhos que podem ser analisados a partir de uma postura 

intencional. 

Entre essas duas propostas de compreender a mente. A de Daniel Dennett é a 

mais que se aproxima de uma explicação favorável do que seria a consciência  

fenomênica.    O principal motivo, é que a teoria de Dennett apresenta uma 

interpretação monista. O monismo é a única forma de chegarmos a uma explicação da 

consciência fenomênica, ou se não, ela continuará sendo um mistério. Dennett 

apresenta razões para crer que, a sua teoria é uma boa explicação. Em sua teoria há 

uma explicação de como temos acesso à consciência, e como é o funcionamento do 

cérebro, até termos tal estado mental. Além que, também 

adentra a heterofenomenologia, que seria a interpretação desses estados mentais 

de uma abordagem objetiva, através de um interceptor. Nagel, apresenta bons 

argumentos, porém, a teoria de aspecto dual, é uma suposição teórica, uma teoria que 

deveríamos fazer.  

A consideração final dessa dissertação, é que embora Nagel apresenta boas 

razões para que a consciência seja inacessível, o autor não escreve uma teoria que 

seja satisfatória. E Daniel Dennett, através do modelo dos rascunhos múltiplos, explica 

como ocorre a formação de um estado fenomênico. Por fim, a consciência é um 

grande problema filosófico. Na pesquisa foi mostrado uma parte da discussão sobre a 

consciência fenomênica:  as abordagens de primeira e terceira pessoa. Futuramente, 

espero assim como os autores tratados aqui, que tenhamos uma explicação que seja 

satisfatória e suficiente para a consciência fenomênica. 
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