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Circulação entre as ciências da mente
(ciência cognitiva) e a experiência
humana – encontrar um entre-deux.



Ciência evolui



Meditação evolui

pragmática

sistemática

fenômenos

experiência humana



Cognitivismo = consiste na hipótese de que a
cognição é a manipulação de símbolos nos
moldes daquilo que é executado pelos
computadores digitais.


I.
II.
III.
IV.
V.

Era da Cibernética
Lógica matemática
Invenção de máquinas de processamento de dados
Uso da metadisciplina – teoria de sistemas
Teoria da informação – forma de comunicação
Surgimento dos Sistemas Auto-organizáveis.



Simpósio de Teoria da Informação do MIT, de
1956, evento consensualmente considerado como
marco fundador da Ciência Cognitiva.

 Revolução cognitiva - advento do computador :

Cérebro ------- Mente

Hardware -------- Software



Representação Simbólica:

Inteligência
Onde os símbolos são tanto físicos
quanto tem valores semânticos
Intencionalidade
“A cognição é um processamento de informação
(manipulação simbólica através de regras), onde o
sistema atua somente com a forma dos símbolos
(seus atributos físicos) e não com o seu significado.”

1. Cognitivismo na Inteligência Artificial:
Programa capaz de compreender a linguagem humana e
criar os seus próprios programas quando confrontado com
uma tarefa.

Representação
mental
Atividade da
mente

Ocorrência de um sistema
formal
Confere a essas representações
o seu colorido de atitude desejos, intenções, crenças, etc.

2. Cognitivismo em Psicologia:
“Mente humana vista como uma caixa preta”
Psicologia utilizou dessa metáfora para
‘moldar’ a mente.

3. Cognitivismo em Psicanálise:
“A descoberta de Freud foi que nem
todas as representações eram acessíveis
à consciência”

3. Cognitivismo e experiência humana:
De acordo com o cognitivismo a cognição
pode dar-se sem a consciência .

Tensão entre ciência e
experiência.

Jackendoff

MENTE COMPUTACIONAL - CONSCIÊNCIA
x
MENTE FENOMENOLÓGICA - INTENCIONALIDADE
-> CONSCIENCIALIZAÇÃO EMERGE DA MENTE COMPUTACIONAL
E SÃO PROJETADAS NA MENTE FENOMENOLOGICA.
– níveis intermediários de representação na mente computacional
- ALEM da desunião do sujeito cognoscente, DESUNIÃO DA CONSCIÊNCIA

-> TENSÃO ENTRE CIENCIA E EXPERIENCIA AINDA MAIS EVIDENTE

“Porém, a maior parte de nós esta convencido das nossas
identidades: personalidade, memórias e recordações,
planos conjuntamente parecem formar um ponto de
vista coerente, um centro a partir do qual
contemplamos o mundo.”
“Como é que tal ponto de vista seria possível se não
tivéssemos as nossas raízes num self ou ego único,
independente e verdadeiramente existente?”



MEDITAÇÃO DE ATENÇÃO/CONSCIENCIALIZAÇÃO.

Capacidade de estar presente perante a mente e o
corpo, não apenas em meditação formal, mas nas
experiências da vida quotidiana



Budismo – Abhidharma

Conjunto de categorias para examinar o
surgimento do sentido do self.
1.

2.
3.
4.
5.

Formas
Sentimentos/sensações
Percepções (discernimentos)/impulsos
Formações disposicionais (mentais)
Consciência

Físico, material

Mentais

(Complexo psicofísico)

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Olhos e os objetos visíveis
Ouvido e os sons
Nariz e os odores
Língua e os paladares
Corpo e tudo que é táctil
Mente e os pensamentos
-> Nos vemos situados e corporalizados.
Será nosso corpo o nosso self?
->Não tomamos nosso corpo como sendo nosso self.



Toda experiência tem uma certa
tonalidade de sentimento.



E, no entanto, serão eles o nosso self?



A impermanência dos sentimentos nos
impede de afirmar que eles são o self.



Conjugação de discernimento e impulso
básico sobre o objeto discernido.



Impulsos básicos (raiz)

1. Paixão/desejo – desejáveis
2. Agressão/ira – indesejáveis
3. Delírio/ignorância – irrelevantes


Em relação ao self -> apego ao ego



Mas quem é este ego?



Nossos hábitos, motivos e tendências
emocionais.



Altera-se com o tempo, mas continuamos a
experimentar um sentido de continuidade.



Como se existisse um self distinto dessas
alterações de personalidade.



De onde é que poderia vir este sentido de
continuidade, a não ser de um self que seja a
base da nossa presente personalidade?

5. CONSCIÊNCIAS


A consciência é a experiência mental que acompanha os
outro 4 agregados (formas, sentimento/sensação,
percepção/impulso, formações diposicionais)



Surge do contato de cada órgão do sentido com o seu
objeto (juntamente com o sentido, impulso e hábito que é
suscitado)

“Virjñana” → sentido
dualista de experiências
(sujeito experienciador,
objeto experienciado e
relação que os une)





-

-

FATORES MENTAIS
Relações que unem a consciência ao seu objeto
A combinação dos fatores presentes constituem o carácter
de um momento de consciência
5 FATORES SEMPRE PRESENTES
Em cada momento conciência, a mente está unida ao seu
objeto pelos fatores:
Contato
Sentimento (o 2° agregado)
Percepção/Discernimento (o 3° agregado)
Intensão
Atenção
Obs: (4° agregado inclui o 2° e o 3°)

Outros fatores nem sempre presentes (Apêndice B)
(em conjunto ou mutuaente exclusivos)

RELAÇÃO TEMPORAL
CONSCIÊNCIA E SEU OBJETO
Ocorrência do objeto e da
mente: MOMENTÂNEA, CONTÍNUA/SEQUENCIAL,
ou SIMULTÂNEA?
-

-

Cada sentido tem uma consciência diferente

-

A cada momento da experiência há um sujeito
experienciador diferente e um objeto de
experiência diferente

-

A aparente continuidade e totalidade da
consciência mascara a DESCONTINUIDADE das
consciências momentâneas relacionadas umas às
outras, por relações de causa e efeito

-

-

O SELF não pode ser encontrado na
consciência, no sujeito experienciador,
no objeto da experiência ou nos
fatores mentais que os unem

-

O SELF não está nos agregados
separadamente nem na totalidade

-

Se cada agregado considerado
singularemente é transitório e
impermanente, como combinar em
algo duradouro e coerente (o self)?

Todos os agregados se combinam para formar o SELF, que é a
totalidade dos agregados?
O SELF é uma propriedade emergente dos agregados?
Como conhecer o self?

O SELF é puro, original, imutável
-

-

É a condição ou suporte das experiências, mas
permanece intocado
É a continuidade da corrente da experiência
É uma processo, não uma coisa, não é sólido
Consciencialização do processo de cognição
Mais que redefinir o self, determinar a existência
de um self absoluto, o problema é antes o de
desenvolver uma atenção e um insight
referente à nossa situação tal como a
experienciamos aqui e agora

A MOMENTANEIDADE E O CÉREBRO


A experiência de cada um é descontínua: surge um
momento de consciência, parece demorar-se por um
instante, para logo em seguida se desvanecer e ser
substituído pelo momento seguinte



O cérebro não é uma sequência de estações retransmissoras
desde a retina até aos músculos, em cada nível há fortes
ligações recíprocas e ramificadas; toda a rede opera de
forma cooperativa, em ambos os sentidos e em todos níveis





Dotado de propriedades oscilatórias
auto-rítmicas, coordenação temporal
sensiomotora
ATENÇÃO/ CONSCIENCIALIZAÇÃO
(exame da experiência para verificar o que
os agregados exprimem – componentes
surgem sequencial ou simultaneamente)

OS AGREGADOS SEM UM SELF
Self ou ego não existem, mas sim
experiências
 Resposta emocional enraizada que
condiciona comportamento e molda
situações
 Agarramos-nos aos agregados como se
eles fossem o self, mas estão vazios de
self e cheios de experiências
 O progressivo desenvolvimento do insight
sublinha a experiência da atenção
calma e dilata o espaço em que
acontecimentos experienciais ocorrem


A crença e apego no ego-self é a base da origem e
continuação do sofrimento humano e dos padrões habituais
 CIÊNCIA, que manipula as coisas e não vive entre elas, deve
alargar seu horizonte para incluir análises atentas e ilimitadas


