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INTRODUÇÃO:

Em diversos momentos experimentamos desejos, emoções e vários outros fenômenos que

consideramos mentais. Áreas como a neurociência buscam entender tais fenômenos em termos

bioquímicos e eletromagnéticos no encéfalo. No entanto, essas áreas ainda possuem dificuldade em

explicar como todos esses processos cerebrais físicos dão origem a processos mentais não-físicos.

Figura 1: https://t2.pb.ltmcdn.com/pt/posts/0/3/4/como_funciona_o_cerebro_humano_430_600.jpg

Figura 2: https://coisadecasal.com/2015/06/10/10-sinais-de-um-homem-apaixonado/

Diferentes teorias filosóficas surgem com o objetivo de responder a pergunta “O que é a

mente?”. Dentre essas correntes filosóficas sobre a mente, há o funcionalismo que postula um estado

ou propriedade mental como um estado ou propriedade funcional. Para essa teoria, estados funcionais

existem a partir de uma rede causal que é composta por entradas sensoriais, saídas comportamentais

e outros estados mentais (Heil 2013).

O funcionalismo por um tempo foi uma teoria influente no fazer filosófico e neurocientífico (Levin

2018). Todavia, assim como toda teoria filosófica, o funcionalismo sofreu críticas e desgastes. O

presente projeto teve como foco analisar as críticas que apelam a intuições, dentre essas, a pesquisa

em especial foca nas feitas por Ned Block (1978). O funcionalismo entende que estados mentais são

estados funcionais. Nesta medida, algumas vertentes funcionalistas seriam obrigadas a aceitar que
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todo e qualquer objeto que possua certos estados funcionais poderia, em algum nível, possuir

mentalidade. Dessa forma, um robô com um centro de processamento complexo e com estados

funcionais como um cérebro humano possuiria mentalidade.
Figura 3:https://robociencia.com.br/a-robo-ciencia/

Isto ocorre em virtude do funcionalismo compreender a mente

de maneira multiplamente realizável, isso significa que a

existência de mentalidade não depende do material que a

compõe. Esta caracterização da mentalidade feita pelo

funcionalismo abre espaços para algumas objeções. Dentre

essas críticas, como citado anteriormente, há a de Ned Block

(1978).

Segundo Block, o funcionalismo atribui mentalidade a seres

que intuitivamente acreditamos não terem mente. Isto ocorre porque ao caracterizar mentalidade o

funcionalismo caracteriza de maneira excessivamente liberal (Block 1978). Dentre esses casos

estranhos, o filósofo Ned Block traz dois experimentos mentais. No atual momento focaremos no

experimento mental conhecido na literatura como Blockhead (Block 2007). Imagine que existe um ser

que possua um corpo externo idêntico ao de um ser humano comum, mas que internamente seja oco.

Dentro desse corpo oco há milhares de pequenos indivíduos que trabalham em conjunto para este

corpo funcionar de maneira fidedigna à de um indivíduo normal.

Figura 4:https://portalovertube.com/noticias-da-tv/sbt-exibe-o-filme-o-grande-dave-no-cine-espetacular-desta-terca-11-02/

Esse grupo de indivíduos se portam de uma tal maneira que eles instânciam estados funcionais

assim como um cérebro humano. Em vista disso, Block argumenta que o funcionalismo, segundo seus

próprios critérios de mentalidade, deveria aceitar que este indivíduo possui mente. Mas se

intuitivamente achamos um absurdo este indivíduo possuir mente o funcionalismo, por aceitar que

possui, se torna uma teoria contraintuitiva e, consequentemente, falsa.

Todavia, a presente pesquisa defende que o argumento de Block contra o funcionalismo se

baseia em uma intuição enviesada que as pessoas comuns possuem ao atribuírem mentalidade ou
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não a grupos e outras entidades. Parece estranho um grupo de indivíduos possuírem mente como um

blockhead apenas porque temos uma tendência psicológica natural em atribuir mentalidade mais

facilmente a seres que possuem traços antropomórficos.

Figura 5:https://www.oversodoinverso.com.br/artista-continua-criando-personagens-com-os-rostos-que-enxerga/

METODOLOGIA:

Dada a natureza conceitual e teórica da filosofia, o projeto se utiliza de textos e artigos que

foram lidos, analisados e fichados para a prática de sua investigação. Porém, por se tratar de filosofia

da mente e intuição, foi consultado, de maneira singela, experimentos empíricos da psicologia.

Intuições possuem diferentes concepções na literatura filosófica, mas pode-se com todas, travar um

diálogo com experimentos da psicologia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Perante às críticas de Ned Block (1978) ao funcionalismo que apelam a intuições, a pesquisa

concluiu que essas intuições são enviesadas, pois são influenciadas por tendências psicológicas que

temos. Esta conclusão foi inferida através de alguns experimentos empíricos da psicologia que foram

estudados e analisados. Bloom (2013), ao analisar comportamentos morais em crianças utilizando

figuras geométricas como personagens de uma ação observou que quando essas figuras possuem

olhos (característica antropomórfica) as crianças se importavam mais com os acontecimentos destes

personagens. Isto sugere que a atribuição de mentalidade por parte das crianças foi potencializada

quando os objetos tinham olhos. Ademais, as pesquisas de Yang, Aggarwal e McGill (2019) indicam

que a antropomorfização de objetos como, planeta, animais e plantas podem gerar mais empatia nos

indivíduos sendo útil para propagandas de preservação ambiental e animal. Ou seja, caracterizações

antropomórficas de objetos aumentam a atribuição de mentalidade dos sujeitos que,

consequentemente, possuem mais empatia. Estes experimentos empíricos analisados corroboram

para o entendimento que seres humanos possuem uma tendência psicológica natural em atribuir mais
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facilmente mentalidade a seres com traços antropomórficos. Dessa forma, a intuição que Block usa

para criticar o funcionalismo é enviesada e, portanto, sua crítica também.

CONCLUSÕES:

Em suma, o projeto conclui que Block se utiliza de intuições enviesadas, pois elas surgem a

partir da inclinação psicológica natural que pessoas comuns possuem em atribuir mentalidade a seres

antropomorfizados. Desta maneira, o funcionalismo não está fadado em ser uma teoria contraintuitiva

por aceitar que seres como blockhead pudessem possuir mentalidade.
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