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Qualquer discussão de influência do positivismo lógico no campo da filosofia da mente

vai incluir a aplicação da então chamada teoria da verificabilidade do significado aos

problemas desse campo. Também digno de atenção, entretanto, é a maneira pela qual

Carnap e alguns de seus seguidores têm tratado termos psicológicos - incluindo, todo os

dias, termos psicológicos tal como “dor” - como que em seu próprio sentido especial,

eles os chamaram de termos teoréticos; eles têm sugerido que os estados referidos por

aqueles termos teoréticos podem, na realidade, ser estados neurofisiológicos do cérebro.

As duas linhas de pensamento mencionadas correspondem aproximadamente a dois

estágios temporais no desenvolvimento do movimento. Durante o início dos anos

(1928-36) tentativas foram feitas para aplicar ideias verificacionistas de uma maneira

indiscriminada e simplista para todos os problemas da filosofia, incluindo a filosofia da

mente. Em anos recentes (1955 até o presente) muitas análises mais sofisticadas têm

sido oferecidas, mas são fortemente ponderadas com a dicotomia

observacional-teorética e com a ideia de um "cálculo parcialmente interpretado”. A

teoria da identidade de Feigl (Feigl, 1958), embora muito mais uma doutrina individual

e nunca a visão da escola toda, enquadra-se cronologicamente nos anos transicionais

entre os dois períodos.

Essas duas linhas do pensamento também correspondem a tendências decididamente

diferentes em guerra dentro da alma dividida do positivista-lógico. O verificacionismo,

penso, pode ser relativamente rotulado como uma tendência ‘idealista’; pois, até se não

é idêntica com a visão de que os 'fatos concretos' são apenas experiências reais e

potenciais, fazendo pouco sentido para quem não tem essa convicção metafísica à

espreita em seu coração. A visão de que estados mentais são realmente estados

neurofisiológicos é, de outro lado, uma visão materialista clássica. E a teoria da

identidade de Feigl é uma tentativa de reconciliar a visão de que todos os eventos são

físicos (uma versão de materialismo) com a visão de que existem “sentimentos puros”

(termo de Feigl para os dados dos sentidos [sense-data]) e que cada um de nós tem um

conceito desses “sentimentos puros” que são radicalmente independentes da linguagem

2 Esta não é uma tradução oficial e não possui quaisquer fins lucrativos. Sem direitos reservados.

1 Primeiramente publicado em P. Achistein e S. Barker (eds.) The Legacy of Logical Positivism (Baltmore,
em 1969). Reimpresso com a permissão da Johns Hopkins Press.
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pública. Em resumo, Feigl busca manter as entidades privadas do empirismo clássico,

mas para incorporá-las de alguma forma no esquema do mundo do materialismo

clássico.

Minhas críticas ao positivismo lógico são basicamente duas: que o verificacionismo é

também errado em si mesmo e incompatível com o materialismo que os filósofos

positivistas lógicos se sentiram claramente atraídos; e que as versões particulares do

materialismo desenvolvido por esses filósofos não são defensáveis, embora o

materialismo como uma tendência na filosofia da mente seja defensável, acredito.

A crítica de que o verificacionismo está errado em si mesmo precisa de pouca

argumentação. Simplesmente não é o caso que em qualquer sentido costumeiro do

termo “significado” apenas essas expressões linguísticas que tem um método de

verificação são significativas. Na verdade, em qualquer sentido costumeiro da frase

“método de verificação”, não são expressões linguísticas, mas em vez disso, aquilo que

expressões linguísticas são usadas para dizer, que tem um método de verificação. Essa

última crítica pode possivelmente ser transformada por dizer que uma expressão

linguística (digo, um tipo de sentença) pode estar na relação triádica

S é verificável como entendida porO no tempo t,

e dizer “S é verificável” é simplesmente uma abstração inofensiva de uma falante

particular O (ou classe de falantes) a um tempo particular t (ou classe de tempos). Mas,

até mesmo se permitirmos isso, ainda permanece o caso de que existem muitas, muitas

sentenças que são significativas no sentido costumeiro - isto é, que são inteiramente

gramaticais, ocorrendo em contextos normativos, não evocam perplexidades

linguísticas por ouvintes, são prontamente parafraseadas - mas que não são verificadas.

Algumas respostas que os positivistas lógicos algumas vezes oferecem a essa objeção é

que sua teoria do significado é uma explicação, não uma descrição do emprego, e que

uma explicação não precisa se conformar exatamente ao emprego pré-analítico. Essa

resposta é insincera, entretanto. Pois, a fim de se fazer o que os positivistas queriam

que se fizesse - desconsiderando a metafísica, a ética normativa, etc. - foi necessário que

sua explicação do termo ‘significado’ fracassasse em capturar a noção linguística

costumeira de significado. O que temos aqui é uma redefinição persuasiva e não uma

explicação qualquer que seja.

Os positivistas reconheceram isso cedo e desistiram de reivindicar que eles explicaram a

noção de ‘significado’. Ao invés disso, eles começaram a falar de tipos de significado.

Uma coisa, eles reivindicaram, é um ‘significado cognitivo’, e isso é o que eles

explicaram. Eu não devo discutir essa jogada, exceto notar que (I) Eu não sei o que um

tipo de significado seria e (2) na prática, ser ‘cognitivamente significativo’ simplesmente

vem a ter um valor verdade. Portanto, o que o positivismo realmente fez foi deslocar-se
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da alegação de que ser significativo é o mesmo que ser verificável para a bem diferente

alegação de que ter um valor verdade é o mesmo que ser verificável. Mas essa alegação

também é insustentável. A sentença

Existe uma montanha de ouro a uma milha de altura e ninguém sabe que existe

uma montanha a uma milha de altura.  (2)

é, se verdadeira, inverificável. Nenhuma experiência concebível pode mostrar que

ambas as conjunções em (2) são simultaneamente verdadeiras; pois qualquer

experiência que verifique a primeira conjunta falsifica a segunda, e, portanto, a sentença

inteira. Ainda assim, ninguém jamais ofereceu a menor razão para se pensar que (2) não

possa ser verdadeira em algum mundo possível.

Pode-se enfrentar essa dificuldade apontando que (2) pode ser falseada, ainda que não

possa ser verificada, porque qualquer descoberta de que não há uma montanha de ouro

a uma milha de altura falsearia (2). Mas

Existe uma montanha de ouro a uma milha de altura e o bem absoluto existe. (3)

é também falseável, mas não verificável, e nenhum positivista iria querer dizer que (3)

tomada como um todo é ‘cognitivamente significativa’ (claro, a primeira conjunta é

‘cognitivamente significativa’).

Mais importante do que esses exemplos outré
3
, talvez, é a seguinte reflexão. Vamos

assumir que os métodos de confirmação e desconfirmação os quais os cientistas

implicitamente usam são em princípio capazes de serem formalizados. Então note o

seguinte teorema acerca das lógicas indutivas.
4

Dado qualquer método indutivo

formalizado (i.e., qualquer método formal para decidir quais hipóteses aceitar e quais

hipóteses rejeitar, ou para decidir quais pesos quantitativos são atribuídas a hipóteses,

caso não goste da dicotomia ‘aceito-rejeitado’), existem hipóteses contendo apenas

predicados de observação que, se verdadeiros, não podem ser descobertos como

4 Para lógicas indutivas baseadas em graus de confirmação, isto é, comprovado no meu ‘“Grau de
confirmação” e lógica indutiva’, capítulo 17, volume I desses papers. Lá eu proponho um método M que,
de alguma forma, mitiga o resultado nesse paper, pelo menos para leis universais simples (‘hipóteses
efetivas’). Entretanto, estendendo o resultado nesse paper, pode-se ser demonstrado que existem
hipóteses que, se verdadeiras, não podem ser descobertas como verdadeiras até mesmo por M;; essas
hipóteses têm quantificadores misturados no prefixo (i.e, eles formam “para todo x existe um y tal que
…’). Em geral, pode-se mostrar que nenhuma lógica indutiva formalizada tem a propriedade de que para
toda hipótese H expressável em linguagem observacional, se a evidência de algum en consiste de uma
descrição exaustiva dos primeiros objetos n no universo como n = 1, 2, 3 … , então algum para N, se H é
verdadeiro, a lógica atribui um valor “alto” para H em en, sempre que n > N.

3 N.T.: Palavra francesa que quer dizer algo como “excessivo”, “extravagante” ou “exagerado”.
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verdadeiros pela dada lógica indutiva. Em resumo, se seres humanos são máquinas

indutivas - que certamente é a visão materialista
5

- então não é verdadeiro que, dado

uma declaração significativa, até mesmo na ‘linguagem observacional’, alguém pode

sempre descobrir o valor verdade dessa declaração sob a base de uma quantidade finita

de materiais observacionais usando um programa de indução fixado. Foi com esse

teorema em mente que falei antes de uma incompatibilidade entre o verificacionismo e

o materialismo (embora não, é claro, em um sentido dedutivo estrito); pois, dado uma

visão materialista clássica dessas declarações que tem um valor verdade, e dado o

conhecimento que um materialista moderno tem a respeito da máquina de Turing,

problemas insolúveis, etc., é facilmente visto que a classe de sentenças ‘cognitivamente

significativas’ não necessariamente coincide com a classe de sentenças cujos cientistas

do valor verdade podem, em princípio, descobrir sob as bases de uma quantidade finita

de material observacional.

Como é bem conhecido, os positivistas lógicos têm recentemente mudado o critério

‘uma sentença tem um valor-verdade se e somente se é confirmável (desconfirmável) em

princípio’ para o critério ‘a sentença tem um valor-verdade se e somente se é uma

fórmula bem formada de uma “linguagem empirista,” ’ (Hempel, 1959). É requerido que

as primitivas de uma linguagem empirista sejam termos observáveis ou ligados a termos

termos observacionais por teorias confirmáveis; mas isso é requerido de uma sentença

arbitrária apenas que seja construída a partir das primitivas em acordo com regras de

formação usuais.

Esse último critério não parece plausível para mim também, mas a discussão repousa

além do escopo do presente paper.
6

Deve-se ser notado que apenas as ‘hipóteses’ que os

positivistas lógicos originalmente queriam proscrever — por exemplo, que o mundo

consiste de nada mais do que sensações — pareciam não serem excluídas por tal

formulação. Isso, entretanto, parece para mim ser um defeito; eu acredito que a

afirmação de que o mundo consiste apenas de sensações tem um valor de verdade, falso.

No entanto, os positivistas estavam certos em sentir que essa afirmação era

extremamente esquisita, embora errados em diagnosticar a natureza da sua esquisitice

(o que é esquisito sobre ela não é que seja inverificável, mas que não pode haver um

mundo consistindo apenas de sensações). Então estamos em uma estranha posição. Os

positivistas chamaram nossa atenção para um problema interessante: o que é esquisito

acerca de tais afirmações como ‘o mundo consiste apenas de sensações’? Mas eles não

6 A visão da teoria científica pressuposta é discutida no capítulo 13, volume I destes papers.

5 Essa visão materialista pode ser resumida pela seguinte extensão das teses de Church para a lógica
indutiva: nenhum sistema da lógica indutiva, isto é, nenhum sistema de direções exatas para decidir que
hipóteses são aceitas, ou que peso atribuir a hipóteses, etc., sob as bases de dada evidência, uma dada
lista de hipóteses propostas, etc., podem ser empregadas por um computador humano a menos que
possa também ser empregado por uma máquina de Turing.
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resolveram o problema. Uma vez que chegamos a ver que o que está errado com ‘o

mundo consiste apenas de sensações’, ‘eu tenho sensações, mas nenhum outro ser

humano tem’, ‘o mundo veio à existência cinco minutos atrás’, etc., não é apenas a

inverificabilidade, nem principalmente inverificabilidade, podemos ser menos tentados

a tomar a verificabilidade como um critério para significância ou para possuir um valor

verdade.

A aplicação que foi feita do verificacionismo à filosofia da mente foi simples. Os

positivistas, como é bem conhecido, mudaram cedo do fenomenalismo para o

fisicalismo, isso é, eles mudaram da visão em que os eventos que verificam as

proposições científicas são eventos subjetivos (minhas experiências) para a visão em

que eles são eventos públicos envolvendo ‘coisas observáveis’ e ‘predicados de

observação’. Depois dessa mudança tornou-se natural para eles raciocinar como se

segue: ‘O que verifica tal afirmação como ‘John está sentindo dor’ é o comportamento de

John. Saber o que a sentença significa está estreitamente conectado com saber o que

verifica a sentença. Então saber o que dor significa — ou, o que dá no mesmo, saber o

que se quer dizer por sentenças como “John está sentindo dor”, “John tem uma dor em

seu braço”, etc. — é saber que tipo de comportamento mostra que a pessoa está sentindo

dor.’

Nesse caminho surgiu a ideia de que certas afirmações da forma ‘Normalmente uma

pessoa que se comporta de tal-e-tal maneira tem uma dor em seu braço’ são verdadeiras

em virtude do significado da palavra ‘dor’, ou mais vagamente, que algumas conexões

particulares entre a dor e o comportamento de dor são embutidos no conceito de dor, no

sentido de que ninguém pode ser totalmente ignorante dessas conexões e possuir esse

conceito.

Eu argumentei nos capítulos 15 e 16 que isso é bastante errado, e eu não vou repetir o

argumento em detalhes aqui.
7

Basta dizer que com uma imaginação pequena alguém

pode facilmente imaginar mundos nos quais as pessoas sentem for, mas a manifestam

nas mais extraordinárias formas (ou não a manifestam em absoluto). Além disso, tais

pessoas podem ter um conceito de dor por qualquer padrão sensato, mas eles

certamente não acreditam que, por exemplo, normalmente quando alguém estremece

ele está sentindo dor (porque isso seria falso em seu mundo). Possuir o conceito de dor

não é simplesmente a mesma coisa que saber quais conexões de fato se estabelecem

entre a dor e o comportamento de dor.

Como sabemos que os outros estão com dor quando estão? A resposta dos positivistas

para essa questão dependia de duas visões: (I) saber o significado da palavra ‘dor’ é

simplesmente saber que quando pessoas se comportam de uma certa maneira, elas

7 N.T.: Os capítulos referidos são do livro Mind, Language and Reality, Philosophical Papers, Vol. 2.
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provavelmente estão com dor e (2) é uma verdade necessária que, quando pessoas se

comportam dessas maneiras, elas provavelmente estão com dor. Assim, o fracasso dos

positivistas para responder com sucesso a questão ‘O que é ter o conceito de dor?’, os

envolveu em um fracasso para responder com sucesso uma questão filosófica muito

mais tradicional, ‘Como sabemos o que os outros estão sentindo?’.

Quero sugerir que a solução para cada um desses problemas está em outro lugar que não

onde os positivistas procuraram. Deixe-me começar com o problema das outras mentes.

Penso que devemos nem minimizar a dificuldade desse problema nem negligenciar a

dimensão do qual essa dificuldade pode resultar da esmagadora dificuldade de

entendimento dos procedimentos da investigação empírica - especialmente se estamos

restritos à reflexão da poltrona
8
.

O primeiro fato que tem sido notado em conexão com tais termos como ‘dor’ é que eles

entram em explicações. Em verdade, quanto do comportamento dos outros podemos

explicar de forma perspicaz sem usar algum termo psicológico ou outro? O segundo fato

que tem sido notado é que nenhuma outra explicação está nesse campo, pelo menos não

no momento. Se Otelo não estrangulou Desdêmona porque estava com ciúmes, então Eu

não sei porque ele fez. E, se nenhuma explicação alternativa está disponível nesse caso

único, quanto menos possuímos uma explicação do comportamento que abrangeria

todos os casos pelo menos tão bem quanto as explicações mentalistas atuais fazem, e

sem usar uma tal noção única como dor, ciúme, crença, etc.

Tão logo tenho sugerido que temos razão em aceitar o esquema usual da explicação

psicológica por causa de seu sucesso explicativo e a falta de uma alternativa real. E, é

claro, se temos razão em aceitar o esquema geral (e isso significa aceitar muitos

princípios gerais e muitas explicações específicas), então não há mistério sobre como

temos razão em aceitar ou rejeitar qualquer proposta nova de dada aplicação do

esquema. Mas estou eu, então, dizendo que a existência de outras dores, ciúmes,

crenças, etc., é uma hipótese empírica?

A resposta tem que ser direta: 'Sim e não’. A questão, primeiro de tudo, não é a aceitação

de uma declaração - por exemplo, ‘Outros humanos têm sentimentos’ - mas a aceitação

de um sistema conceitual todo, como Ziff enfatizou (Ziff, 1966). A aceitação desse

sistema conceitual, ou esquema explicativo, é justificado, como é a aceitação de muitas

hipóteses empíricas, pelos fatos do poder explicativo e nenhuma alternativa real. Mas

isso não significa que esse esquema ou sistema se encaixe no paradigma usual de uma

‘hipótese empírica’.

8 N.T.: Aqui o autor utiliza o termo “armchair reflection”, que é usado pejorativamente para se referir
àqueles que tentam passar-se por grandes intelectuais, mas na verdade possuem apenas reflexões
frívolas ou sem profundidade.
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Seria preciso um longo paper para cobrir todas as diferenças, por exemplo, embora

diferentes aplicações do esquema e diferentes extensões propostas do esquema (e.g.

psicanálise) estão muito conosco. E, é claro, não estou sugerindo que a seguinte

sequência de eventos ocorreu - que havia um tempo primitivo em que ninguém supôs

que qualquer outra pessoa tenha sentimentos; que alguns gênios primitivos sugeriram a

'hipótese' de que outros têm sentimentos; e que essa ‘hipóteses’ foram aceitas porque

elas levam a mais previsões e explicações bem sucedidas do que algumas alternativas.

Apesar disso, sugiro que cada um de nós possui uma justificação empírica, em um bom

sentido do termo, para aceitar o esquema explicativo que temos falado sobre.

O problema mais difícil é eliminar tais ‘hipóteses’ como aquela de acordo com a qual

outros corpos humanos são realmente movidos (veja Plantinga, 1965) cujo principal

objetivo é me enganar para pensar falsamente que esses corpos são corpos de pessoas

conscientes. É fácil 'explicar' partes específicas do comportamento sob as bases dessas

hipóteses: por exemplo, alguém pode ‘explicar’ porque Otelo estrangulou Desdêmona

dizendo que o demônio fez com que ele passasse por esses movimentos porque o

demônio queria que eu acreditasse que Otelo estava com ciúmes. E tal ‘hipótese’ pode

facilmente ser elaborada de modo a conduzir previsões - em verdade, apenas às

previsões às quais a teoria usual leva, e sem mencionar explicitamente a teoria usual.

Basta que, onde quer que a teoria usual (que é, é claro, implícita) declara que pessoas

que são ciumentas normalmente fazem X, a teoria do demônio deve declarar que,

quando o demônio deseja que algum corpo atue como se fosse o corpo de uma pessoa

que estava com ciúme, ele normalmente faz com que o corpo faça X.

O cerne da questão é que, na medida em que a teoria usual e a teoria do demônio leva às

mesmas previsões, nossa base para preferir a teoria usual, e para não considerar a teoria

do demônio mesmo 'no campo', devem ser a priori. E, em verdade, parece que, em

grande parte, os métodos da investigação empírica devem ser métodos para atribuir

uma ordem de preferência a priori (ou, melhor, uma ordem de preferência

parcialmente a priori) a hipóteses. O que esses métodos são é algo que hoje sabemos

pouco; é relativamente fácil mostrar que a conversa vaga sobre simplicidade que

comumente se ouve não alcança nada. Minha própria visão é que é apenas por uma

pesquisa empírica rígida, incluindo pesquisa sobre a construção de máquinas que

aprendem, que obteremos uma resposta. A reflexão filosófica não pode fazê-la - ou, pelo

menos, não há um pingo de evidência de que ela possa. Mas isso não muda o fato de que

consideramos a teoria do demônio muito menos plausível a priori do que é a teoria

usual que não precisamos considerá-la (a menos que seja modificada para levar a

previsões diferentes do que a teoria usual). Assim como sabemos que 'Cadeira a sobre

chão é o’ é uma sentença não-gramatical até mesmo sem possuir uma gramática

transformacional do Inglês, então algumas vezes sabemos que teoria são a priori mais
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plausíveis do que outras, sem possuir uma formalização adequada de métodos da

investigação empírica.

Tenho argumentado que temos o direito de acreditar em certas declarações que

designam dor, etc., para outros humanos, com motivos de que são amplamente

empíricos (o poder explicativo da teoria usual como um todo, e a carência de uma

alternativa real). Em nenhum lugar sugeri que isso depende de qualquer parte da teoria

usual como ‘analítico’ ou, mais fracamente, como pressuposta pelo conceito de dor,

raiva, etc. Essa questão, entretanto, não é muito relevante aqui. Pois, se qualquer parte

da teoria usual é “analítica”, com certeza não é a parte que descreve como pessoas

normalmente se comportam quando estão com dor, etc., nem a parte que diz que

pessoas que estão exibindo certos tipos de comportamento estão geralmente com dor

(veja o capítulo 16 para uma discussão completa dessa questão). Possivelmente o

significado de palavras lógicas não impõe algumas restrições à teoria usual, mas, em

qualquer caso, não essas restrições.

A questão do verificacionismo a qual levantamos no início parece também ter sido

contornada, ao menos até certo ponto. É compatível com a posição tomada aqui que

toda afirmação ‘cognitivamente significativa’ deve ser capaz de incorporação dentro de

uma teoria científica a qual, tomada como um todo, é confirmável (embora eu acredite

que até isso seja falso
9
); o que não é compatível com a posição tomada aqui é que toda

declaração ‘cognitivamente significativa’ deve ser confirmada em isolação,

simplesmente por virtude do que significa. (Assim, minhas críticas às respostas

positivistas para a questão de ‘como conhecemos’ tem uma certa relação às críticas do

verificacionismo de Quine).

Agora é hora de recorrer a resposta positivista para a questão de ‘O que queremos dizer’.

Para dizer o que queremos dizer por uma palavra tal como ‘dor’ é, em um sentido, um

empreendimento estúpido. ‘Dor’ é uma palavra que adquirimos através do ensino

ostensivo (infelizmente!). Mas podemos ao invés disso levantar uma pergunta sobre que

condições se deve cumprir a fim de ter o conceito de dor. Parece para mim que três

condições (pelo menos) são essenciais:

1. Quando alguém comunica sinceramente ‘Eu tenho uma dor em meu braço’,

alguém deve, em geral, comunicar uma dor e não qualquer outra coisa.

2. Alguém deve ter a comunicação de uso.

9 Se ser ‘incorporado’ dentro de uma teoria T significa ser uma consequência lógica de T, então a
existência de sentenças observacionais que não podem ser incorporadas dentro de qualquer hipótese
confirmável por uma dada lógica indutiva é uma consequência do teorema mencionado na nota 4 na
página 3. Se nem é verdade que toda sentença observacional tem essa propriedade, então parece não
haver nenhuma razão para se acreditar que toda ‘sentença teorética’ significante a tenha.
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3. Alguém deve ser capaz de imaginar que os outros sentem dor, e deve-se possuir a

capacidade linguística de usar tais sentenças como ‘O braço de John está doendo.’

para expressar o que se acredita ou imagina.

A primeira condição, talvez, não foi frequentemente mencionada, porque é a visão

tradicional na filosofia da linguagem de que algum conceito (ou intenção) determina

sua referência. O que estou sugerindo é que qualquer evidência empírica que pode

tender a mostrar que certas pessoas não estão no que chamamos ‘dor’ quando elas estão

no que eles chamam de 'dor' também tendem a mostrar que eles têm um conceito

diferente; mas não precisa haver nenhuma maneira de mostrar que elas têm um

conceito diferente, a não ser mostrando que o que está por trás de seus comunicados

não é dor. O fato de que podemos usar o conceito de dor ao explicar o conceito de ter o

conceito de dor parece ter sido esquecida.

A segunda condição envolve a dificuldade que a comunicação do uso de ‘dor’ envolve

proferir elocuções de dor parcialmente porque alguém está sentindo dor; ainda assim,

comunicar dor por meio de um comunicado gramatical é, de alguma forma, muito

diferente de um mero choro. Fato é que uma complexa interação causal está envolvida

aqui a qual inclui tanto a dor quanto os hábitos linguísticos, e hoje não podemos dar

nem uma teoria nem uma descrição clara desta interação. Ainda assim, podemos

reconhecê-la bem o suficiente quando ocorre.

A terceira condição é, claro, clássica. Tem sido rejeitado nos últimos tempos com o

fundamento de que conhecer o tão chamado significado pictórico de sentenças como

‘John sente dor em seu braço’ é irrelevante: o que alguém precisa saber é o ‘significado

cognitivo’, isto é, o método de verificação. Estou sugerindo que, em contrário, o

significado pictórico é parte do significado de dor, em qualquer sentido costumeiro de

significado, e o método de verificação, não.

Deixe-me recorrer agora à doutrina tardia e, em particular, para a doutrina de que

termos psicológicos são termos teoréticos (Carnap, 1956). Grosseiramente, o que isso

significa é o seguinte: os termos ‘dor’, ‘raiva’, etc., estão implicitamente definidos por

uma teoria, isto é, por um corpo de crenças que tem consequências testáveis envolvendo

comportamento. O que queremos dizer por esses termos nessas declarações de

organismos P1, P2, … , Pn tal que T(P1, P2, … , Pn) onde T (P1, P2 …, Pn) é que a teoria usual

(em uma formalização adequada) torna-se quando consideramos termos psicológicos P1,

P2, …, Pn como meras variáveis de segunda ordem. Note que nessa visão os termos

psicológicos têm que ser simultaneamente definidos implicitamente; eles não podem

ser definidos individualmente. Também, a lógica de tal definição implícita é complexa:

Carnap propôs invocar o um tanto esotérico símbolo-ε de Hilbert a fim de formalizá-lo

(Carnap, 1961). Entretanto, o conteúdo geral da doutrina é claro o suficiente; é também
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claramente falsa, pois nenhum corpo particular de conexões entre comportamento e

dor, raiva, etc., nem, a fortiori, qualquer teoria que implica tais conexões, é pressuposta

pelo significado de dor, raiva, etc.

Temos aqui uma confusão de duas ideias. Há a ideia de que nossos fundamentos para

aceitar o sistema conceitual da psicologia — seja a psicologia científica ou a psicologia

mentalística do senso comum — são amplamente empíricas em natureza e não

completamente diferente dos motivos para se aceitar uma teoria científica; isso, eu

argumentei, é correto. E então, há a teoria de que os termos que ocorrem em uma teoria

não têm significado separados da teoria; e isso é uma doutrina falsa, não apenas no caso

da psicologia, mas em geral. Além disso, é uma doutrina que surge da falta de interesse

dos positivistas na noção costumeira de significado. (Linguística é a ciência que os

positivistas menos tiveram preocupação). Claro, os positivistas podem responder que

devemos mudar nossa noção costumeira de significado e verdade para se adequar em

suas construções racionais. Não acredito que exista qualquer boa razão para essa

mudança; mas não irei discutir isso aqui.

A reivindicação de que a dor pode realmente ser um estado cerebral é facilmente

defendida na visão de Carnap; temos apenas que notar que ‘dor’, ‘raiva’, etc., significa P1,

P2, etc., onde P1, P2, … , Pn são quaisquer estados que carregam certas relações causais

para si e para o comportamento, a saber, as relações especificadas por T(P1, … , Pn). Na

medida em que é trivial que possa haver estados cerebrais que estão tão relacionados

entre si e com o comportamento, segue-se que ‘dor’, ‘raiva’, etc., podem referir-se a

estados cerebrais. Infelizmente, esse argumento repousa sob duas premissas falsas: a

premissa a respeito de termos teoréticos que acaba de ser criticado, e a premissa de que

‘dor’, ‘raiva’, etc., são termos teoréticos no sentido positivista. Essa última premissa é

falsa porque esse termo tem uma comunicação de uso, e desse modo, não deve ser

implicitamente definido meramente por uma teoria, até mesmo se for verdade que

termos teoréticos são caracteristicamente assim definidos.

Chegamos, portanto, ao problema da relação dos positivistas com o materialismo.

Possivelmente a declaração segura do materialismo é essa: que um ser humano todo é

simplesmente um sistema físico com uma certa organização funcional complexa. Essa

versão de materialismo é certamente sustentável e provavelmente correta, acredito eu. A

dificuldade é que, em si mesma, essa versão de materialismo não diz nada sobre tais

estados mentais específicos como dor e raiva; e, de Hobbes a Carnap, os materialistas

fracassaram quando tentaram preencher essa lacuna. A dificuldade parece ter sido uma

certa limitação da imaginação. Se um ser humano todo é somente um sistema físico,

então dor, raiva, etc., devem ser estados físicos pois - o que mais eles poderiam ser?
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Eu propus em outro lugar a visão de que há um tipo especial de estado, o estado

funcional, a noção do qual vem da teoria cibernética e autômata, que é uma candidata

natural para uma teoria materialista moderna dos estados mentais. Eu enfatizo que essa

sugestão — a sugestão de que os estados mentais são, na realidade, estados funcionais

de certos ‘sistemas’ naturalmente evoluídos — não pretende ser parte do significado de

palavras mentais. Eu já incitei neste paper que muito pouco, de fato, é ‘parte do

significado’ das palavras mentais. O que eu tenho em mente é uma identificação

empírica de todos os quatro com a afirmação de que o calor é a energia cinética média.

Alguns materialistas podem preferir a tentativa de identificação de estados mentais com

estados cerebrais. Dificuldades surgem, entretanto, assim que começamos a fazer

comparações específicas cruzadas. A contrapartida neurofisiológica da dor pode muito

bem ser uma coisa em um homem e outra em, digamos, um polvo. Até mesmo se alguém

decide dizer ‘Bem e bom. Então dor é uma coisa em um homem e uma coisa diferente

em um polvo’, ficaremos com o problema de explicar a propriedade de ordem superior

de ser uma dor; e essa propriedade, sugiro, não será uma físico-química, mas uma

funcional, que é uma função na ‘organização’ de um ‘sistema’. Se qualquer versão de

materialismo deve ser defendida - seja uma teoria do estado cerebral ou uma teoria do

estado funcional - a defesa terá que envolver um estudo da lógica da identificação

teorética, e especialmente a identificação teorética de propriedades. Não pode ser

defendida meramente por referência à ideia de teorias como ‘cálculos parcialmente

interpretados’.

O resultado desta discussão não é tão crítico quanto pode ser à primeira vista. A maior

fraqueza do positivismo, tanto na filosofia da mente como em outros lugares, é que ele

tenta fazer a noção de significado carregar um fardo muito pesado. Isso sempre é uma

tendência ruim na filosofia analítica, mas é fatal em uma escola que começa demolindo

a noção costumeira de significado de qualquer forma, e que examinou seriamente todas

as ciências exceto a linguística. Além disso, a escola tem também méritos reais. Ela

enfatizou a importância de se considerar teorias inteiras e não apenas proposições

isoladas, que é uma insight importante. Enfatizou a importância do fato de que

conceitos psicológicos são usados em explicações, enquanto esse fato fora

frequentemente ignorado, ou sua significância (em conexão com a questão das ‘outras

mentes’) minimizada. Foi pioneira nos estudos da lógica da teoria de confirmação e da

lógica da identificação empírica; eu estive advertindo que esses são dois tópicos sobre os

quais precisamos desesperadamente de mais conhecimento dentro da filosofia da

mente. Sobre tudo, salientou a integridade intelectual da ciência e a importância da

ciência como um jeito de tentar determinar a natureza de todas as coisas — incluindo a

mente humana. São essas tendências do positivismo lógico que eu gostaria de ver sendo

continuadas. Acredito que a tendência da ciência filosoficamente reinterpretada, a qual
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sempre foi uma característica do empirismo, longe de ser um estímulo para o trabalho

metodológico sólido que o empirismo, e, no século presente, o positivismo lógico, tem

inspirado, foi a principal fonte de erro nesses movimentos. A ciência não precisa de uma

interpretação positivista; mas, no espírito do melhor trabalho positivista, é muito

necessário uma análise dos seus métodos.
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