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DIAMANTINA  



 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa desenvolve um estudo analítico e conceitual da cognição e do 

comportamento a partir de teorias representativas em psicologia científica, propondo uma 

interpretação cognitivista das relações intrínsecas entre esses dois fenômenos psicológicos. 

Para essa finalidade, esse estudo começa por explicitar o panorama conceitual e metodológico 

da psicologia moderna em seu controverso percurso de consolidação científica até o estado 

em que essa ciência se encontra hoje. Em seguida, a dissertação se detém numa análise crítica 

da racionalidade científica e da natureza geral de sua metodologia investigativa, explorando 

um caminho moderado, capaz de evitar os extremos do cientificismo e do anarquismo 

epistemológico, e que torne explicita a natureza primariamente cognitiva da atividade 

científica, bem como sua continuidade com a racionalidade do senso comum. Pretende-se, 

nesse sentido, mostrar que a ciência e seu método são refinamentos de parâmetros de 

racionalidade universais e, com base nisso, propor um critério de demarcação para a ciência. 

A partir de então, será proposta uma reconstrução racional dos fundamentos filosóficos e 

metodológicos de programas de pesquisa em psicologia distribuídos em grandes eixos 

teóricos, genericamente chamados de Psicobiologia, Behaviorismo e Psicologia Cognitiva. 

Essa reconstrução racional será realizada com base nos resultados obtidos na análise crítica da 

racionalidade científica mencionada acima, e suplementada por elementos, conceitos e teorias 

provenientes do debate contemporâneo em filosofia da mente, tendo a finalidade de depurar 

elementos importantes à próxima etapa da pesquisa, que consistirá no esboço de um núcleo de 

pesquisa unificado e internamente coerente em psicologia cognitivo-comportamental.   

 

Palavras-Chave: Ciência. Cognição. Comportamento. Mente. Psicologia.  

 

ABSTRACT  

The present research produces an analytical and conceptual study on cognition and behavior 

through representative theories in scientific psychology proposing a cognitive interpretation 

of the intrinsic relations between these psychological phenomena. For this purpose, this study 

begins exposing the conceptual and methodological overview of modern psychology in its 

controversial journey of scientific consolidation to the state in which this science is today. 

Then, the dissertation deals with a critical analysis of scientific rationality and the general 

nature of its investigative methodology, exploring a moderate route able to avoid the extremes 

of scientism and epistemological anarchism, making explicit the primarily cognitive nature of 

scientific activity, and its continuity with the rationality of common sense. The aim, in this 

sense, is to show that science and its method are refinements of universal rationality 

parameters, and on that basis, propose a criterion of demarcation for science. Next, we 

propose a rational reconstruction of the philosophical and methodological foundations of 

research programs in psychology distributed in large theoretical axes, generically called 

Psychobiology, Behaviorism and Cognitive Psychology. This rational reconstruction will be 

conducted based on the results of the critical analysis of scientific rationality mentioned and 

supplemented by elements, concepts and theories from the contemporary debate in philosophy 

of mind, having the purpose of separating important elements to the next stage of the research, 

which will consist on delineate a unified and internally consistent core search in cognitive 

behavioral psychology. 

 

Keywords: Science. Cognition. Behavior. Mind. Psychology.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A psicologia tem sido atravessada ao longo de sua história por uma diversidade de 

propostas de definição e escolha de objeto, como se pode conferir em Marx e Hillix (1978), e 

possivelmente nunca correspondeu a um paradigma ou programa unificado de pesquisa, nem 

chegou a um consenso sobre qual é seu objeto (ABIB, 1996; SCHULTZ ; SCHULTZ, 2005), 

o que talvez torna mais apropriado compreendê-la, ainda que provisoriamente, como um 

rótulo que agrega um variado número de escolas, sistemas ou programas de pesquisa 

independentes, que têm como objeto explicar fenômenos psicológicos humanos e às vezes, de 

animais não humanos. Alguns desses programas encontram-se a tal ponto metódica e 

conceitualmente fechados uns para as outros, que o dialogo interdisciplinar mostra-se inviável 

(SCHULTZ; SCHULTZ, 2005), de modo que os resultados e pretensas descobertas devidas a 

uma determinada área de pesquisa nada ou muito pouco afetam o curso de pesquisa de outra. 

Na verdade, algumas abordagens nem chegam a reconhecer o status de cientificidade de 

outras, divergindo inclusive no entendimento do que vem a ser a ciência, criando um cenário 

inóspito a qualquer projeto de consolidação de uma ciência psicológica unificada (SCHULTZ; 

SCHULTZ, 2005). 

Tendo esse panorama em vista, esse estudo proporá o esboço de um núcleo de 

pesquisa em psicologia cognitivo-comportamental e psicologia cognitiva em geral, apto a 

acomodar de forma coesa e unificada uma variedade de tendências modernas de pesquisa em 

psicobiologia, cognição e comportamento, além de incorporar insights valiosos do movimento 

behaviorista. Para cumprir esse objetivo, precisaremos conduzir uma análise crítica da 

racionalidade científica e da natureza geral de sua metodologia investigativa, explorando um 

caminho alternativo aos extremismos do cientificismo e do anarquismo epistemológico e 

destacando a natureza primariamente cognitiva da atividade científica (a que chamaremos de 

concepção cognitivista de ciência), bem como sua continuidade com a racionalidade do senso 

comum. Pretende-se, nesse sentido, mostrar que a ciência e seu método são refinamentos de 

parâmetros de racionalidade universais e, com base nisso, propor um critério de demarcação 

para a ciência, que obviamente servirá para distinguir o território da psicologia científica do 

de outros tipos de pesquisa e especulação sobre a psicologia humana. Uma vez estabelecendo 

de um lado uma concepção ampla e ao mesmo tempo epistemicamente íntegra de 

racionalidade científica, despida de pressupostos extravagantes (ríspidos demais ou frouxos 

demais), e de outro um conjunto mínimo de pressupostos filosóficos e metodológicos básicos, 
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que possam ser pacificamente aceitos por diferentes tendências ou ramos de pesquisa em 

cognição e comportamento (ao menos aqueles ramos que não sejam autoexcludentes em seus 

princípios fundamentais, como é o caso do behaviorismo radical e da psicologia cognitiva em 

geral), pretenderemos mostrar que uma significativa unidade conceitual e metodológica entre 

variadas tendências de pesquisa em psicologia ainda “soltas” é possível.  

Para selecionar esse conjunto básico de pressupostos de pesquisa fundamentais, 

será proposta uma reconstrução racional dos fundamentos filosóficos e metodológicos de 

programas de pesquisa em psicologia distribuídos em grandes eixos teóricos, genericamente 

chamados de Psicobiologia, Behaviorismo e Psicologia Cognitiva, eixos esses que 

historicamente albergaram programas de pesquisa cientificamente relevantes na psicologia 

moderna. Entendemos que dentro desses grandes eixos encontram-se os elementos 

necessários e suficientes para compor o núcleo ou matriz de pesquisa pretendido. Essa 

reconstrução racional será realizada com base nos resultados obtidos na análise crítica da 

racionalidade científica mencionada acima, e suplementada por elementos, conceitos e teorias 

provenientes da filosofia da mente. Para ser mais preciso, o método de análise será analítico-

conceitual, ou filosófico, tendo por base teorias, argumentos e instrumentos conceituais 

provenientes do debate contemporâneo em filosofia da ciência e da mente. 

 

A relevância da análise conceitual 

 

Entendemos que a reconstrução racional e análise conceitual de fundamentos de 

programas de pesquisa compõem parte da racionalidade científica e a concepção de ciência 

que será defendida posteriormente acomoda essa ideia. Faz-se aqui eco à Laudan (1977), 

segundo o qual toda tradição de pesquisa científica possui explicita ou implicitamente uma 

contraparte dedicada à resolução de problemas não empíricos, os quais o autor chama de 

problemas conceituais, e considera que lidar com esse gênero de problema é tão relevante ao 

progresso teórico-metodológico de uma ciência quanto à resolução dos problemas 

propriamente empíricos. Os filósofos da ciência Thomas Kuhn (1975) e Imre Lakatos (1979) 

já haviam sustentado pontos de vista semelhantes ao de Laudan nesse sentido, através de seus 

conceitos de paradigma e programa de pesquisa, respectivamente. No âmbito da psicologia, a 

concepção de ciência do behaviorismo radical
1
 de B. F. Skinner converge a essa noção ampla 

do escopo investigativo da ciência. Para ele um programa de pesquisa em psicologia (nesse 

                                                 
1
Conforme sugere a influente classificação de Tourinho (1999).  
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caso, a análise do comportamento) se desdobra em três níveis de análise, quais sejam; análise 

conceitual (da qual nos ocuparemos), análise experimental e análise aplicada (tecnológica). 

 É defensável que os demais programas de pesquisa em psicologia bem como os 

de todas as outras ciências se envolvam explicita ou explicitamente com esses três níveis de 

análise. Se isso for o caso, essa caracterização tripartida atribuída ao programa analítico-

comportamental de Skinner apenas tornou explicita esse aspecto da atividade científica, não 

sendo exclusiva da psicologia skinneriana. Como se verá em tópicos posteriores, esse é um 

dos poucos aspectos da noção de skinneriana de ciência que convergem o modelo de ciência 

defendido nesse estudo. 

Embora seja a dimensão da ciência com o menor grau de conteúdo empírico, a 

análise conceitual é indispensável na medida em que traz clarificação conceitual, revela 

inconsciências teóricas (ou possíveis caminhos de intersecção teórica), influencia na 

interpretação de dados e construção de métodos, além de afetar o grau de compreensão da 

visão de mundo que serve de pano de fundo a uma teoria e que nem sempre é assumida 

explicitamente pelos membros de um programa. É possível inclusive revelar, mediante esse 

nível de análise, prescrições metodológicas disfarçadas (KRÄGELOH, 2006), que podem 

estar na base de virtudes ou mesmo de entraves metodológicos de um programa de pesquisa. 

De acordo com Laudan (1977), toda tradição de pesquisa científica possui explicita ou 

implicitamente uma contraparte dedicada à resolução de problemas não-empíricos, e 

considera que lidar com esse gênero de problema é tão relevante ao progresso teórico-

metodológico de uma ciência quanto à resolução dos problemas propriamente empíricos. Aos 

problemas não empíricos o autor chama de “problemas conceituais externos” e são relativos à 

consistência interna ou interteórica de teorias, à legitimidade das orientações e restrições 

metodológicas, bem como à adequação das teorias face à cosmovisão (ontologia) na qual se 

inserem ou com a qual entram em conflito. No âmbito da psicologia, a concepção de ciência 

do behaviorismo radical de B. F. Skinner converge à concepção de ciência defendida até aqui, 

no sentido de que um programa de pesquisa científica em psicologia (nesse caso, a análise do 

comportamento) se desdobra em três níveis de análise, quais sejam; análise conceitual (da 

qual nos ocuparemos), análise experimental e análise aplicada (tecnológica).  
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A análise conceitual, sobretudo na forma de reconstruções racionais
2
, embora seja 

a dimensão da ciência com o menor grau de conteúdo empírico
3
, mostra-se frequentemente 

prolífica e algumas vezes inevitável. Nesse sentido, a análise filosófica da ciência pode 

clarificar questões relativas a assunções ontológicas, ditames metodológicos e valores 

epistêmicos que afetam a cosmovisão dos cientistas e influenciam, mesmo que indiretamente, 

a interpretação de seus dados. Pode revelar ainda inconsciências ou possíveis caminhos de 

aproximação, intersecção ou mesmo redução entre diferentes teorias.  

Tendo especificado o método de análise do presente trabalho, começaremos por 

expor na seção vindoura, o panorama conceitual e metodológico da psicologia moderna em 

seu controverso percurso de consolidação científica até o estado em que essa ciência se 

encontra hoje. A partir desse panorama, partiremos em direção aos objetivos cruciais desse 

trabalho.

                                                 
2
 Exemplos influentes de reconstruções racionais da ciência (não apenas de uma determinada ciência) 

encontram-se em Popper (1982, 1985), Kuhn (1975) e Lakatos (1979, 1989, 1998). As teorias desses autores 

serão analisadas nesse trabalho.   
3
 Por sua natureza geral ou fundamental, as questões a serem investigadas nessa dissertação não dispõem de 

conteúdo empírico ou dispõem de uma quantidade reduzida de conteúdo empírico, sendo por isso sensíveis 

apenas a análises conceituais. Isso significa que as conclusões geradas nesse nível de análise não possam ser 

testadas de forma análoga como se testa uma vacina para gripe, daí serem questões conceituais em vez de 

empíricas. Todavia, não precisa existir, nesse nível analítico, desconexão com leis e princípios empíricos bem 

estabelecidos. Trata-se, antes, de tomar o conhecimento empírico não como linha de chegada, mas como ponto 

de partida par tecer análise e considerações mais abrangentes. 
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2. PSICOLOGIA E CIÊNCIA   

 

Na presente seção descreveremos o complicado processo de consolidação da 

psicologia como ciência independente e sua busca por um objeto e um método adequados, 

busca essa que, por não chegar a resultados consensuais levou a uma inevitável ramificação 

dessa nova ciência em diferentes escolas e sistemas com seus próprios perfis teóricos e 

metodológicos. Usaremos algumas noções da filosofia da ciência de Imre Lakatos (1922-

1974) a fim de esquematizar os diferentes sistemas psicológicos a serem analisados adiante, a 

que chamaremos de “programas de pesquisa”, conforme a terminologia de Lakatos. Em 

seguida buscaremos uma forma moderada de caracterizar a empresa cientifica, evitando de 

um lado as noções mais austeras, tipificadas pelo positivismo lógico e pelo falsificacionismo; 

e as noções mais permissivas e “irracionalistas”. Para consolidar essa caracterização 

moderada, buscaremos elementos filosóficos no falibilismo — ideia presente em boa medida 

em filósofos da ciência como Karl Popper (1902-1994), Imre Lakatos (1922-1974) e Susan 

Haack (1945-) — e no criticismo de senso comum, cujas origens remontam ao filósofo da 

ciência Charles Sanders Peirce (1839-1914), que a propósito é também um dos precursores do 

falibilismo. Essa reflexão permitirá em seguida distinguir a ciência como uma atividade 

sofisticada de resolução de problemas, motivo pelo qual essa concepção de ciência será 

chamada de cognitivista, em oposição à concepção indutivista da ciência que, como veremos, 

corresponde ao behaviorismo.  

 

2.1 O desenvolvimento da psicologia moderna  

 

A psicologia obteve sua emancipação da filosofia e consequente inserção no 

campo das ciências modernas no século XIX, nas universidades da Alemanha, tendo como um 

dos principais pioneiros o médico e filósofo Wilhelm Wundt (1832-1920), fundador do 

primeiro laboratório de psicologia experimental em 1879, que estabeleceu a psicologia como 

a ciência da consciência e seus compostos sensoriais, elegendo a introspecção como método 

dessa nova ciência (BROZEK; MASSIMI, 19998; MARX; HILLIX, 1978; SCHULTZ; 

SCHULTZ, 2005). Tanto Abib (1996, 2009), quanto Herrnstein e Boring (1971), apontam o 

médico e filósofo norte-americano William James (1842-1910) como fundador, paralelamente 

a Wundt, da Psicologia científica, sendo também pioneiro do Pragmatismo norte-americano e 

do Funcionalismo na psicologia, opondo-se à psicologia wundtiana e ao Estruturalismo do 
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também norte-americano Gustav Theodor Fechner (1801-1889), discípulo de Wundt
4
, 

igualmente adepto do método da introspecção e outro saliente pioneiro da moderna psicologia 

científica (MARX; HILLIX, 1978; SCHULTZ; SCHULTZ, 2005). Na medida em que o 

estruturalismo tinha por objeto não propriamente as partes composicionais da consciência, 

conforme a psicologia de Wundt, mas a capacidade da mente para sintetizar e organizar esses 

elementos na forma de processos cognitivos superiores (DAVIDOFF, 2001; SCHULTZ; 

SCHULTZ, 2005) o funcionalismo, carregado de fortes influências darwinistas, tinha como 

objeto os aspectos funcionais da consciência em vez dos aspectos estruturais, isto é; seu 

interesse concentrava-se no estudo da consciência enquanto operação ou ação de natureza 

adaptativa, cuja finalidade é a sobrevivência do organismo (ABIB, 2009; FIGUEIREDO; 

SANTI, 1997; SCHULTZ; SCHULTZ, 2005).  

Desde então a psicologia moderna tem se diversificado filosófica e 

metodologicamente, através de grandes escolas
5
 de pensamento, como o Estruturalismo e o 

Funcionalismo já mencionados acima, além do Associacionismo ― escola largamente 

influenciada pelo empirismo britânico (MARX; HILLIX, 1978), e prioritariamente 

representada por Edward L. Thorndike (1874-1949), que negava a consciência como objeto 

primordial de estudo, centrando-se na aprendizagem e em seus mecanismos associativos, 

através de uma abordagem a que deu o nome de conexionismo, servindo de grande influência 

ao Behaviorismo que estaria por vir, (MARX; HILLIX, 1978) ― embora, como assevera 

Abib (2009), a escola behaviorista viria a se beneficiar também da concepção funcionalista da 

mente. De fato, o neobehavorismo manteve-se associacionista ao passo que aderiu a 

características metodológicas do funcionalismo (MARX; HILLIX, 1978).  

Essas três grandes escolas de pensamento continuaram a se desdobrar e a se diluir, 

influenciando grandes doutrinas posteriores, como a Psicologia da Gestalt, o Behaviorismo e 

o movimento Cognitivo (FIGUEIREDO; SANTI, 1997; SCHULTZ; SCHULTZ, 2005).  

Essa diversidade, contudo, nem sempre representou sinônimo de prosperidade 

científica e filosófica. Conforme esclarecem Schultz e Schultz (2005, p. 29) “Na virada do 

século, coexistiam várias posições sistemáticas ou escolas de pensamento, que eram, 

essencialmente, definições diferentes da natureza da psicologia.”. E continuam: 

                                                 
4
 Embora Fechner se denominasse um continuador da psicologia de Wundt, seu estruturalismo diverge 

fortemente da do seu antecessor (ABIB, 2009; SCHULTZ & SCHULTZ, 2005). 
5
 Marx e Hillix (1978) propõem o termo “sistema psicológico”, significando um corpo sistemát icos de ideias 

agregadoras, mas sugerem que o significado desse termo é bastante próximo do de “escola”. Na presente 

dissertação daremos preferência ao termo “programa de pesquisa”, ou simplesmente “programa”, por razões 

ainda a serem explicitadas.  
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“O termo escola de pensamento refere-se a um grupo de psicólogos que se associam 

ideológica e, às vezes, geograficamente ao líder de um movimento. Em geral, os 

membros de urna escola trabalham em problemas comuns e compartilham uma 

orientação teórica ou sistemática. O surgimento de escolas de pensamento 

diferentes, e por vezes simultâneas, e o seu subsequente declínio e substituição por 

outras são urna das características mais marcantes da história da psicologia.” 
(SCHULTZ; SCHULTZ, p. 29, 2005). 

 

 

Esse estágio de desenvolvimento científico (ou pré-científico), fraturado em 

grandes autarquias doutrinárias ou escolas de pensamento tem sido denominado, conforme 

Schultz e Schultz (2005) de estágio pré-paradigmático, quando ainda não existe uma 

racionalidade unificada dentro de uma ciência, nem parâmetros para se definir um corpo de 

questões essenciais, inteligíveis e aceitas pelos pesquisadores.  

 

O estágio mais maduro ou avançado do desenvolvimento de uma ciência é 

alcançado quando ela já não se caracteriza por escolas de pensamento, ou seja, 

quando a maioria dos membros dessa disciplina chega a um consenso acerca de 

questões teóricas e metodológicas. Nesse estágio, um paradigma ou modelo comum 

define todo o campo, e deixam de haver facções concorrentes. (SCHULTZ; 

SCHULTZ, p. 29, 2005). 

 

 

 Esse panorama tem levado a psicologia a enfrentar complicados desafios, no 

sentido de se ajustar aos cânones da investigação científica e empírica, já que a ausência de 

uma racionalidade comum impede inclusive a possibilidade de mudanças paradigmáticas
6
, 

como quando um grande sistema teórico e nomológico declina dando lugar a outro. Esse 

fenômeno ainda não ocorreu historicamente com a psicologia.  

 

Na história da física, podemos ver paradigmas em ação. O conceito galileu-

newtoniano de mecanismo foi aceito pelos físicos por cerca de trezentos anos; no 

decorrer desse período, quase todos os trabalhos nesse campo foram realizados a 

partir desse referencial. Mas os paradigmas não são invioláveis. Eles podem mudar, 

e de fato mudam, assim que a maioria dos membros da disciplina aceita urna nova 

maneira de organizar o objeto de estudo ou de trabalhar com ele. Na física isso 

ocorreu quando o modelo em questão foi substituído pelo modelo einsteiniano. 

(SCHULTZ; SCHULTZ, p. 29, 2005). 

                                                 
6
 O conceito de paradigma é aqui usado apenas instrumentalmente, e também para expressar fidelidade à 

descrição de Schultz e Schultz da situação epistêmica da psicologia moderna. No entanto, a presente dissertação 

mantém certa distância da filosofia da ciência de Thomas Kuhn (1975), nomeadamente por causa do relativismo 

e do irracionalismo inerente a essa abordagem e de sua descrição do funcionamento da instituição científica ― 

que segundo Kuhn alternaria entre revoluções e períodos de normalização paradigmática, sendo cada paradigma 

conceitualmente incomensurável em relação a outro ― preferindo, nesse sentido, a ideia de Lakatos (1979, 

1989) segundo a qual diferentes paradigmas ou, conforme o autor “programas de pesquisa”, podem coexistir em 

disputa. 
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De uma certa perspectiva, os problemas de ajustamento da psicologia relatados 

mais acima parecem ser mais ou menos comuns nas ciências em geral, se consideradas em sua 

juventude epistêmica, de modo que não há, pelo menos em princípio, fortes motivos para se 

opor às pretensões de cientificidade da psicologia (muito embora sua história já ultrapasse um 

século). Mesmo a física, exemplo tradicional de excelência científica, ainda hoje enfrenta 

desafios teóricos cruciais, como o problema da unificação das quatro forças fundamentais, a 

inconsistência entre mecânica quântica e relatividade, ou mesmo a divergência filosófica entre 

as muitas interpretações acerca de fenômenos paradoxais no nível microfísico
7
.  

Todavia, apesar de seus problemas internos, ciências como a física, a química ou a 

biologia encontram-se, após um longo processo de desenvolvimento, bem consolidadas do 

ponto de vista empírico e teórico, de maneira que obstáculos internos raramente ameaçam sua 

integridade científica. Se existe divergência entre os membros dessas comunidades científicas, 

isso costuma ocorrer numa escala mais ou menos superficial, em torno de questões não 

nucleares. Apesar das eventuais disputas superficiais, num nível teórico mais fundamental os 

membros de comunidades científicas bem consolidadas costumam cultivar uma matriz 

conceitual e uma cosmovisão compartilhadas, sem rupturas e inconsistências severas, o que 

garante a integridade teórico-metodológica de seus programas, a despeito de controvérsias 

superficiais. Mesmo quando comunidades científicas bem consolidadas se deparam com 

problemas teóricos mais profundos, como lacunas, inconsistências, anomalias, e dificuldades 

para acomodar domínios de fenômenos eventualmente descobertos, isso não representa por si 

uma ameaça de declínio ou de rupturas (CHALMERS, 1997). Diante de uma anomalia teórica 

mais severa, físicos, biólogos ou químicos não costumam romper automaticamente com seus 

paradigmas, ou programas de pesquisa, como prefere Lakatos (1979, 1989) ― o que, diga-se 

de passagem, coloca em cheque concepções popperianas de ciência, como veremos ― 

tampouco procuram de imediato por novas leis e métodos. Os problemas tendem a 

permanecer sendo tratados na base do arcabouço teórico compartilhado e já consolidado, de 

modo que as hipóteses, correções e revisões são efetuadas no interior do programa de 

pesquisa, no âmbito de uma racionalidade e inteligibilidade comuns aos membros do 

programa, o que por sua vez tende a produzir mais progresso do que rupturas.  

Rupturas e migrações num programa tendem a ocorrer menos em função de 

anomalias e divergências superficiais e mais em função de falta de progresso em termos de 

                                                 
7
 Sobre as interpretações mutuamente incompatíveis da mecânica quântica ver Pessoa (2006) 
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explicação e novas descobertas, sobretudo quando aparecem programas alternativos 

apresentando progresso onde o primeiro passou a falhar 
8
. No que respeita a psicologia, esse 

tipo de estabilidade ocorre numa frequência muito menor. A ausência de uma racionalidade 

comum tem se imposto contra o projeto de uma psicologia unificada, que possa falar em 

progresso teórico de modo universal, bem como de ajustes e correções que sejam 

reconhecidas pela comunidade como um todo. Também não há critérios de correção aceitos 

de modo unívoco por toda a comunidade, que possam indicar quando um programa passa a se 

degenerar ou a progredir, tampouco o momento em que convém migrar de um programa para 

outro. Não há sequer um conjunto mínimo de critérios de excelência, metodologia e 

cientificidade que seja compartilhado pela comunidade psicológica, de modo a ser possível 

fazer julgamentos consensuais sobre os méritos e deméritos de cada programa como bem 

asseveram Schultz e Schultz (2005), de forma que esses programas vão se acumulando e se 

cristalizando na história, enquanto se afastam diametralmente. O mesmo não se passa com 

ciências como a física, a química e a biologia, dentro das quais importantes rupturas e 

migrações nos programas de pesquisa ocorreram ao longo da história, culminando na 

aposentadoria, por assim dizer, de outros programas. Quando teorias como a do éter, do 

flogisto ou da vis viva, por exemplo, passaram a mostrar indícios de falência, isso pôde ser 

aferido pelas comunidades de físicos, químicos e biólogos, respectivamente, visto que essas 

comunidades cultivam, desde sempre (presumivelmente), critérios de avaliação 

compartilhados, de maneira que os pesquisadores que trabalhavam a partir da hipótese do 

flogisto não tiveram que permanecer isolados em sua área, simplesmente a abandonaram, 

dado que os critérios que atestam a falência desse programa e o sucesso do programa 

concorrente são basicamente os mesmos.  

A presença de critérios compartilhados de racionalidade também permite o 

estabelecimento de reduções teóricas, como a redução da termodinâmica à mecânica 

estatística. Essa racionalidade partilhada pode ser expressa num conjunto mínimo de critérios 

ou valores epistêmicos de excelência em pesquisa, como a abertura à autocorreção, deferência 

                                                 
8
 É precisamente nesse sentido que Lakatos (1979,1989) entende o progresso científico mais como um 

movimento fomentado pela concorrência entre programas de pesquisa, em que um programa é suplantado por 

outro mais bem sucedido, do que como um processo linear em que os programas são abandonados em função de 

refutações internas, como advoga Popper (1982, 1985). Uma refutação só teria, para Lakatos, o poder de refutar 

sistematicamente uma teoria da qual depende um programa, se o alvo da refutação for um elemento nuclear 

dessa teoria, como uma lei, por exemplo. As hipóteses auxiliares e periféricas, que compõem o cinturão protetor 

da teoria, podem ser refutadas sem prejuízo ao seu núcleo irredutível, que poderá ser acoplado a um novo 

cinturão de hipóteses auxiliares.  
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pela evidência (sobretudo quanto à evidência negativa, isto é, aquela capaz de refutar a 

teoria), busca por métodos adequados aos contornos do objeto de estudo, clareza e 

sistematicidade conceitual, etc.
9
.  

Finalmente, a presença de uma racionalidade comum, no que diz respeito a 

critérios de excelência de pesquisa e justificação epistêmica, assegura que leis e hipóteses 

sejam normalmente estabelecidas de forma consistente, isto é; de modo a não se 

contradizerem dentro de um sistema teórico mais geral. No campo da biologia, por exemplo, 

existe ampla consistência e intercambio entre ecologia, evolução, genética, botânica, etc. 

Além disso, as leis da biologia, embora teoricamente autônomas, não entram em conflito com 

leis da química e da física. Esse tipo de consistência global e complementaridade não costuma 

existir na psicologia tomada em sua acepção ampla: um aglomerado de programas 

conflitantes. Estudos em comportamento, cognição, personalidade, afetividade, identidade 

social, etc., raramente se comunicam significativamente, sobretudo por serem conduzidos por 

programas epistemicamente isolados (falta-lhes uma racionalidade compartilhada). 

Abordagens behavioristas, cognitivistas, psicodinâmicas e existencialistas, a exemplo das 

escolas pioneiras (estruturalismo, funcionalismo e associacionismo) simplesmente não se 

alinham, em vez disso constituíram-se como círculos fechados, de caráter doutrinário, e seu 

desdobramento se deu autonomamente, de forma paralela, independentemente dos avanços ou 

dificuldades umas as outras.  

Podemos assim conjecturar, tendo em vista o relato de Schultz e& Schultz, que 

uma ciência como a biologia, por exemplo, opera num paradigma (grosso modo, um 

paradigma darwinista-mendeliano), que funciona como sistema estruturante ou unificador da 

racionalidade da comunidade biológica. Por sua vez, a psicologia permanece ainda retida na 

fase pré-paradigmática, na medida que ainda não há consenso acerca de princípios, leis e 

pressupostos unificadores da racionalidade da comunidade psicológica.  Essa situação pode 

originar algum ceticismo quanto ao estatuto científico da psicologia. A bem da verdade, é 

possível que algumas de suas escolas ou sistemas nem chegam a se constituir como ciências, 

preferindo metodologias indiferentes ou pouco sensíveis a critérios objetivos de confirmação 

ou refutação, o que levou Popper (1982) a considerar a escola psicodinâmica uma 

pseudociência. Mas o que é uma ciência? Que tipo de propriedade confere cientificidade a um 

programa de pesquisa? 

 

                                                 
9
 Esse tema será analisado em mais pormenores na seção 3.  
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2.2 Programas de pesquisa na psicologia moderna 

 

Como visto na discussão precedente, a psicologia tem sido historicamente 

atravessada por uma acentuada incomunicabilidade teórica entre os seus grandes sistemas. 

Esse fato ocasiona severas dificuldades em caracterizá-la como o que Lakatos (1979, 1989, 

1998) chamou de programa de pesquisa: uma matriz para a condução de pesquisas, 

constituída por uma heurística negativa, que envolve a exigência metodológica de um limiar 

antirrefutação para o núcleo irredutível do programa, que contém as teorias ou leis gerais que 

o unificam. Por outras palavras, a heurística negativa requer que o núcleo seja imunizado de 

testes de falseamento, mantendo-se inalterado pelos cientistas por decisão provisória.  É o 

cinturão protetor de hipóteses periféricas que será encaminhado a esses testes, de modo que a 

eventual falsificação dessas hipóteses não deverá ser transmitida ao núcleo. Um programa de 

pesquisa é composto ainda por uma heurística positiva, que envolve um repertório de planos e 

caminhos que dizem como o programa pode ser desenvolvido e como modificar e 

suplementar as hipóteses, modelos e o que mais compuser o cinturão protetor. Um programa 

será considerado progressivo, conforme obtenha sucesso empírico e permita novas 

descobertas, e degenerativo em caso contrário (LAKATOS, 1979).  

A noção de programa de pesquisa desafia claramente o falsificacionismo de 

Popper (1982), cujo critério requer que uma teoria seja declarada refutada tão logo faça 

previsões incorretas. Primeiramente, a teoria da ciência de Lakatos pretende estabelecer não 

apenas uma distinção entre ciência e pseudociência, mas uma distinção entre ciência madura, 

estruturada em um programa de pesquisa amplo, coeso e unificador, e ciência imatura, 

composta apenas por um processo pouco ordenado de tentativas e erros.  Em segundo lugar, 

pretende oferecer meios para distinguir ciências progressivas de ciência degenerativas. Em 

terceiro lugar, o esquema de Lakatos não se foca em teorias soltas, como no falsificacionismo, 

mas em programas compostos de várias teorias e hipóteses auxiliares ao redor de uma teoria 

ou ideia unificadora (1979). Essas teorias e hipóteses auxiliares compõem o cinturão protetor 

do programa, que impede que as teorias sejam refutadas logo de início, sendo necessário o 

acúmulo de muitas anomalias ou de muitos ajustes ad hoc no cinturão para que um programa 

seja (racionalmente) abandonado ou declarado degenerativo, o que não se conforma à 

descrição de Popper do progresso científico, que decorreria exclusivamente da iniciativa de 

cientistas fazerem conjecturas com conteúdo empírico informativo na tentativa de explicar 

algum fenômeno interessante, deduzindo dessa conjectura previsões testáveis. É a tentativa de 
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falsificar essa conjectura, tentando encontrar contraexemplos a ela, que caracterizaria o 

método e o progresso da ciência segundo a filosofia de Popper.  

Lakatos (1998) garante que o processo de conjecturas e refutações descrito por 

Popper como guia para abandono de teorias e progresso científico, não passa de uma ficção 

histórica sem nenhum fundamento (o mesmo se aplicaria ao sistema de Kuhn por motivos que 

lhe são peculiares), uma vez que não caracteriza a atividade cientifica tal qual ela é: os 

cientistas simplesmente preferem tratar refutações como anomalias contornáveis, e de fato 

procedem assim tranquilamente desde que a heurística positiva de seus programas some mais 

sucessos do que fracassos. Tampouco procuram obsessivamente observações incompatíveis 

com suas conjecturas mais aceitas, aceitando algum grau de confirmabilidade sem maiores 

problemas.  E quando resolvem abandonar suas teorias, o fazem muito depois de elas terem 

feito previsões incorretas, naturalmente quando um programa concorrente e mais bem 

sucedido surge como alternativa racional.   

A metodologia dos programas de pesquisa de Lakatos parece mais promissora 

para marcar os contornos das áreas de investigação na psicologia. Todavia, como já foi 

discutido, parece pouco promissor caracterizar a psicologia como uma ciência unificada em 

seu estágio atual, dadas as lacunas existentes entre as diferentes escolas, conforme o relato de 

Schultz e Schultz (2005). A palavra “Psicologia” parece funcionar na verdade como um rótulo 

geral que abarca programas epistemologicamente independentes e por vezes incompatíveis. 

Não obstante, se de um lado não se pode caracterizar a psicologia, em sua acepção genérica, 

como orientada por um programa de pesquisa unívoco, de outro, isso pode ser possível ao se 

considerar as diferentes vertentes psicológicas de forma independente, entre os quais podem 

se encontrar programas degenerativos ou progressivos, e talvez aqueles que não podem ser 

caracterizados como programas científicos.  

Chalmers (1997) especifica duas condições básicas para que um programa de 

pesquisa seja considerado científico segundo a proposta de Lakatos (não importando se esteja 

em fase progressiva ou degenerativa).  Para ser científico um programa deve primeiramente 

possuir um determinado grau de coerência, de modo a especificar ou mapear uma agenda ou 

programa para o seu desenvolvimento. Em segundo lugar, um programa deve levar ao 

aumento de seu conteúdo empírico, através da previsão e descoberta de novos fenômenos. Se 

acaso um programa satisfaça somente um desses requisitos, não é científico. É discutível se 

programas de orientação existencial, pós-modernista ou psicodinâmica contemplam requisitos 
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próprios a programas científicos. De fato, e assim como Popper
10

, mas por razões 

parcialmente distintas, Lakatos aponta a psicanálise (junto ao marxismo) como um exemplo 

de programa não científico, por satisfazer o primeiro critério, mas não o segundo, enquanto a 

sociologia moderna atenderia o segundo, mas não o primeiro critério (Chalmers, 1976/1997).   

A teoria da ciência de Lakatos é sofisticada e possui muitos méritos. A presente 

dissertação com certeza incorpora alguns insights dessa proposta. Entretanto, embora 

mantenhamos a expressão “programa de pesquisa” e alguns de seus derivados ao longo desse 

trabalho, não iremos nos apegar rigorosamente à concepção de cientificidade de Lakatos, que 

possui algumas ligações com a de Popper, que rejeitamos. Proporemos uma concepção 

relativamente mais lata de ciência, embora não anárquica, e que será construída mais adiante 

ao longo do texto. Algumas noções lakatosianas serão mantidas por facilitarem o 

delineamento da estrutura dos diferentes sistemas a serem discutidos na dissertação. De 

qualquer forma, a noção de “programa de pesquisa” é suficientemente flexível, de modo que 

não será deturpada, podendo inclusive ser “esticada” a ponto de se referir a toda à ciência, 

considerada por Lakatos (1979) como um enorme programa de pesquisa, dotado de uma 

heurística popperiana.  

Nesse ponto é necessário fazer dois esclarecimentos cruciais. O primeiro é que a 

opção pelo uso da noção de programa de pesquisa para delinear as áreas de investigação em 

psicologia, não tem relação com a pressuposição de que para ser científica uma área precisa 

ter os contornos de um programa lakatosiano. Nesse sentido, a noção de programa de 

pesquisa, pelo menos entendida em sua acepção estrita, não precisará cumprir em nossa 

análise um papel normativo forte, servindo mais como uma estratégia descritiva, capaz de 

mostrar como as diferentes áreas de investigação se organizam em torno de um núcleo teórico 

irredutível, que é o que lhes permite ter um contorno mais definido, além de permitir que 

essas áreas sejam distinguidas umas das outras, ao mesmo tempo em que possibilita explicitar 

semelhanças estruturais entre elas. É inclusive defensável que à medida que uma área de 

investigação vai adquirindo ampla sistematicidade, unidade conceitual e definição consensual 

de métodos e problemas, acaba adquirindo a forma aproximada de um programa lakatosiano, 

muito embora a flexibilidade desse conceito provavelmente permita modelar mesmo aquelas 

áreas de investigação menores, mais embrionárias, ou sem ampla sistematização interna, que 

ainda assim contenham algum pressuposto ou imperativo de pesquisa elementar.  

                                                 
10

 Popper negou que o marxismo e a psicanálise fossem ciências, por considera-los teorias irrefutáveis: haveria 

sempre uma estratégia ad hoc para tornar a psicanálise e o marxismo compatíveis com observações 

potencialmente refutantes.   
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O segundo esclarecimento é o seguinte: o programa de pesquisa de Lakatos diz 

respeito a uma “metodologia”, contudo o que existe de crucial na ciência, como pretendemos 

mostrar mais adiante, não é uma metodologia especial, mas algumas virtudes ou princípios 

epistêmicos gerais, de natureza falibilista, que talvez só possam ser concebidos como uma 

“metodologia” se alargarmos bastante essa noção. Não obstante, a metodologia dos programas 

como pensada por Lakatos é lata e inespecífica, pretende se aplicar a qualquer ciência, não 

descrevendo nem prescrevendo métodos e técnicas peculiares; é na verdade uma 

metametodologia. Nesse caso, o uso normativo de noções lakatosianas pode ser legítimo, 

sobretudo se tomarmos a noção de “programa de pesquisa”, para designar características 

universais da racionalidade científica, conforme foi sugerido pelo próprio Lakatos, mas nesse 

caso rejeitamos a ideia de que esse programa universal seja guiado por uma heurística 

popperiana, como queria Lakatos. Em lugar dessa heurística, proporemos alguns princípios 

epistêmicos mais universais que precisam ser observados em qualquer tipo de pesquisa 

científica.  

Em suma, devido a sua flexibilidade e praticidade conceitual, ao mesmo tempo 

em que é menos impreciso que seus rivais, o esquema conceitual de Lakatos será preferido 

(em lugar do conceito de escola, que nos parece relativamente vago) para modelar a estrutura 

dos sistemas científicos em psicologia cujos fundamentos serão analisados. Consideramos 

interessante a estratégia de classificação das diferentes tendências na psicologia moderna em 

termos de sistema psicológicos, que na acepção de Marx e Hillix (1978) denotam uma ampla 

aglomeração de ideias, pressupostos e princípios que ganham conexões e contornos 

sistematizados, no sentido de orientar os cientistas. Essa é superficialmente uma perspectiva 

próxima da que está sendo desenvolvida nesse trabalho, mas além de estreitas semelhanças 

com a noção de “paradigma”, que não lida adequadamente com aspecto racional da atividade 

científica (o mesmo se pode dizer da noção de “escola”), a noção de sistema tem embutida 

uma lista de critérios e dimensões
11

 algo burocrática para representar a estrutura das 

tendências científicas na psicologia moderna, sendo a terminologia de Lakatos mais enxuta e 

intuitiva para auxiliar esse trabalho
12

. Entretanto, incorporaremos um critério do conceito de 

                                                 
11

 Ver, Marx e Hillix (1978), McGeoch (1933) e Watson (1967).  
12

 A noção de tradição de pesquisa, de Laudan (1977), também é promissora e tem semelhanças com a de 

programa de pesquisa de Lakatos, mas com a diferença de que mesmo os pressupostos mais fundamentais de 

uma tradição (seu núcleo irredutível) não devem ser considerados intocáveis, como quer Lakatos. Mas por esse 

motivo, a noção de tradição de pesquisa tem a desvantagem de ser mais vaga que a de Lakatos, sobretudo por 

tornar difícil determinar quando termina uma tradição e quando começa outra. 
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sistema, que é o de que um sistema psicológico, ou no nosso caso, um programa de pesquisa 

em psicologia, deve tomar um posicionamento acerca do problema mente-corpo, ou pelo 

menos se espera que no decorrer de seu desenvolvimento teórico, um programa em psicologia 

acabe naturalmente tomando algum tipo de posição filosófica acerca do problema mente-

corpo.  

No que se segue, buscaremos uma concepção de ciência ou cientificidade 

abrangente, moderada, mas não anárquica (baseada nos princípios epistêmicos mencionados 

acima, ainda por serem apresentados), para ser combinada com o tipo de modelo de pesquisa 

científica fornecido pelo esquema conceitual de Lakatos, a fim de propor a reconstrução 

racional dos fundamentos dos programas em psicologia científica.  

 

2.3 Entre o cientificismo e o novo cinismo: em busca de uma noção moderada de 

ciência  

 

Nesta subseção uma concepção moderada e racionalista da atividade científica 

será explorada e proposta como alternativa a concepções cientificistas e irracionalistas. 

Procuraremos demonstrar a continuidade entre os parâmetros de racionalidade comuns e os da 

ciência, acentuando a provável inexistência de uma codificação metodológica que permita 

uma demarcação adequada entre a ciência e o não científico. Será também proposto um 

critério de demarcação, baseado em elementos não propriamente metodológicos, mas 

relativos a elementos mais básicos inerentes a qualquer procedimento investigativo íntegro e 

virtuoso.  

 

O positivismo de Viena 

O positivismo lógico, também conhecido como empirismo lógico, ou ainda neopositivismo, 

diz respeito a um audacioso projeto filosófico de fundamentação das ciências que surgiu nos 

anos 20 do século XX em Viena (CHALMERS, 1997). O positivismo lógico foi uma forma 

extremada de empirismo e indutivismo, e tinha como tese mais saliente o verificacionismo, 

uma teoria do significado para a qual uma sentença (que não fosse analítica) só faria sentido 

se, e só se, fosse uma sentença de observação ou pelo menos redutível a sentenças de 

observação. De modo mais específico: o significado de uma sentença seria redutível ao seu 

método de verificação, que consiste nos conjuntos de condições observacionais que poderiam 
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confirmá-la ou infirmá-la (CARNAP, 1980; HEMPEL, 1950/1959). Para os positivistas, a 

única possibilidade que se justificaria dizer que uma sentença faz sentido, que não fosse 

através do método verificacionista, era essa sentença ser analítica, ou seja, uma sentença cuja 

verdade se deriva de suas relações semânticas e sintáticas internas, como é o caso das 

sentenças “solteiros são não casados”, “o vermelho é uma cor”, 5 +7 = 12”, etc.  

Assim, o verificacionismo veio a servir por muito tempo como o critério de 

demarcação da ciência do positivismo lógico, de modo que qualquer que fosse a área de 

pesquisa que propusesse hipóteses e teorias formadas por sentenças (não analíticas) para as 

quais inexistisse qualquer procedimento finito para verificar suas verdades, não poderia 

receber o título honorífico de ciência.  

Uma estratégia influente no circulo de Viena para garantir a redutibilidade 

empírica dos enunciados científicos era o solipsismo metodológico (CARNAP, 2003), que 

consistia na tentativa de reconstrução conceitual do mundo físico a partir da aplicação de 

regras de lógica e teoria de conjuntos aos dados dos sentidos. Carnap (1959) e Hempel (1959) 

pensavam que a cientificidade dos termos e enunciados das ciências especiais dependia de 

eles poderem ser reconstruídos de uma forma que fossem traduzíveis em termos físicos. 

Termos e enunciados da psicologia, por exemplo, deviam ser em última análise traduzidos em 

termos para comportamentos observáveis, o que motivou o surgimento do behaviorismo 

lógico como uma estratégia fisicalista para tornar científicos os conceitos da psicologia 

empírica. Essa tendência guardou também fortes relações com o behaviorismo metodológico, 

que será analisado na próxima seção. Esse fisicalismo tinha, no entanto, um carater 

instrumentalista, na medida em que um fisicalismo realista contrariaria o fenomenalismo 

fundacionista de Carnap, na medida em que envolveria asserções não empiricamente 

traduzíveis (metafísicas), e portanto desprovidas de sentido, dado o verificacionismo.   

O fisicalismo de Carnap não chegou a ser unanime no círculo de Viena, tendo 

sido rejeitado por Otto Neurath (1931), que considerava impossível deduzir uma linguagem 

fisicalista de uma linguagem fenomenalista, defendendo que a linguagem unificadora da 

ciência deveria ser primariamente fisicalista ― um fisicalismo que se mantinha 

instrumentalista e de senso comum, uma vez que o objetivo não era reduzir todos os 

enunciados das ciências especiais (o que inclui a psicologia) à física, mas apenas torná-los 

traduzíveis em enunciados físicos comuns (de natureza espaço-temporal), usados na 

linguagem vernacular, o que seria suficiente para firmar os conceitos e enunciados científicos 

na experiência.   
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O positivismo lógico começou a declinar em meados do século XX e atualmente 

não encontra mais fôlego na filosofia da ciência. Além de controvérsias internas, como a que 

existiu entre o fenomenalismo fundacionista de Carnap e o fisicalismo de Neurath, o 

positivismo lógico sofreu severos golpes de Popper, cuja influente teoria racionalidade 

científica, o falsificacionismo, se opunha rigorosamente ao verificacionismo e ao indutivismo. 

Com a ascensão da filosofia de Popper o critério de demarcação baseado na verificação foi 

preterido, dando lugar ao critério da falsificação (que virá a se mostrar igualmente mal 

sucedido). Mas os ataques não cessam com Popper, a tese do reducionismo semântico de 

enunciados a condições empíricas delimitadas foi posta em cheque pelo holismo de W. O. 

Quine (1975) (e também pelo próprio Neurah), cujo argumento tentou provar que enunciados 

isolados jamais podem ter seus significados revelados pelo tribunal da experiência, em vez 

disso, apenas sistemas de enunciados podem ser testados (isto é também num certo sentido 

uma objeção a Popper). Quine também colocou em xeque a distinção analítico/sintético, outro 

importante dogma do empirismo lógico. Posteriormente surgiu a filosofia de Kuhn e Lakatos, 

levando a filosofia ainda mais longe do positivismo.  

Além desses obstáculos, o positivismo lógico parece ser vítima de um problema 

fulcral. É que o verificacionismo, seu coração metodológico, não é, ele mesmo, verificável. 

Ironicamente, a tese verificacionista não obedece à própria regra, pois não é o tipo de tese que 

possa ser traduzida ou reduzida a enunciados de observação, tampouco é uma tese analítica, o 

que a torna autorrefutante.  

Por fim, o positivismo se enquadra perfeitamente ao que a filósofa peirceana 

Susan Haack chama de cientificismo (e às vezes de velho deferencialismo), uma tendência 

simplista e paroquial que pode ser identificada mediante as seguintes características: uso 

sistemático da palavra “ciência”, “método científico” e outros cognatos como forma 

honorífica e como forma de louvor epistêmico; a adoção de maneirismos e terminologia 

técnica típica de determinados setores da ciência como forma de adorno linguístico, 

independente de haver utilidade nisso; a preocupação excessiva ou desproporcional tanto com 

critérios de demarcação bem definidos entre ciência e pseudociência quanto com a definição 

unívoca e bem delimitada do “método científico”; buscar respostas na ciência empírica para 

questões que não pertencem ao seu escopo; desvalorizar, ou pelo menos não conceder o 

mesmo valor a outras formas de investigação que não a científica ― que inclusive podem se 

mostrar sérias e prolíficas ― ou mesmo atividades humanas não investigativas, como a arte 

(HAACK, 2009).  
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Mostraremos mais adiante que um grande rival do positivismo, o 

falsificacionismo de Popper, também se mostrou como uma forma saliente de cientificismo, 

antes, porém, abordaremos outro movimento voltado à interpretação da ciência, de natureza 

pluralista, mas que se unifica em suas pretensões irracionalistas e anticientíficas, e que 

também se põe como rival do positivismo de Viena. Trata-se do conjunto de tendências a que 

Haack (2003) rotulou de novo cinismo.  

 

O novo cinismo: irracionalismo, relativismo e pós-modernismo 

No polo oposto do rigorismo lógico e empiricista do positivismo vienense, 

encontra-se o que a filósofa Susan Haack (2003) denomina de novo cinismo, que consiste 

noutra forma de extremismo, mas na direção oposta ao extremismo cientificista do 

positivismo lógico, e que nutre uma suspeita absolutamente desproporcional em relação à 

ciência e às categorias e valores epistêmicos tipicamente modernos (daí ser também 

conhecido como pós-modernismo) como verdade, objetividade, evidência, racionalidade, 

justificação, universalidade, etc., a ponto de não mais distinguir metodologicamente e 

racionalmente a ciência de narrativas mitológicas. Haack (1999) afirma que para o novo 

cinismo, o desequilíbrio é ubíquo e a objetividade impossível de ser alcançada, o 

conhecimento estaria fatalmente condicionado a imperativos de sexo, raça, classe e etnia, e a 

verdade, ao não ser distinguida daquilo que se acredita ser verdade, passa a ser encarada como 

subjetiva ou relativa. 

O novo cinismo se manifesta numa pluralidade de tendências e ideias que vão de 

graus mais ou menos moderados a graus mais extremados, recebendo nomes diversos: 

subjetivismo, relativismo cognitivo, anti-intelectualismo, pós-estruturalismo, pós-

modernismo, irracionalismo, etc. Em matéria de crítica da ciência algumas dessas tendências 

podem ser encontradas na abordagem de Thomas Kuhn (1975), no anarquismo 

epistemológico de Paul Feyerabend (1985) e no chamado “programa forte de sociologia da 

ciência” (BLOOR, 2009).  

O físico e historiador da ciência Thomas Kuhn descreve o funcionamento do que 

chamou de “ciência normal” mediante a noção de paradigma: “considero ‘paradigmas’ as 

realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, oferecem 

problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência” 
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(KUHN, 1975, p. 13). A noção de paradigma contém alguns elementos interessantes. 

Chalmers (1997, p. 127) esclarece que  

 

Um componente adicional dos paradigmas consiste em alguns princípios metafísicos 

muito gerais que orientam o trabalho no interior de um paradigma. Durante todo o 

século XIX o paradigma newtoniano foi governado por uma suposição parecida com 

“Todo o mundo físico deve ser explicado como um sistema mecânico que opera sob 

a influência de várias forças segundo os ditames das leis do movimento de Newton”, 

e o programa cartesiano no século XVII envolvia o princípio “Não há vácuo e o 

universo físico é um grande mecanismo em que todas as forças assumem a forma de 

um impulso”. Finalmente todos os paradigmas conterão algumas recomendações 

metodológicas muito gerais tais como “Faça tentativas sérias para o seu paradigma 

corresponder à natureza”, ou “trate os fracassos na tentativa de fazer o seu 

paradigma corresponder à ciência como problemas sérios”. 

 

Consideramos que a noção de núcleo irredutível que empregaremos para 

caracterizar compromissos fundamentais nos programas psicológicos pode comportar 

igualmente princípios metafísicos (referentes ao problema mente-corpo) e diretrizes 

filosóficas e metodológicas bastante gerais. Entretanto, recusamos algumas noções 

problemáticas e relativísticas embutidas ao conceito kuhniano de paradigma, como é o caso 

da noção de incomensurabilidade. Para Kuhn a experiência está globalmente condicionada 

pelas teorias e estas pelos paradigmas, que seriam conceitualmente incomensuráveis, de 

maneira que não seria possível uma comparação racional entre teorias rivais, tampouco 

determinar qual representaria melhor a realidade ou qual estaria mais próxima da verdade. A 

aceitação ou recusa de uma teoria dar-se-ia por aspectos não racionais, inerentes aos 

paradigmas. Assim, a cada revolução e sucessão paradigmática, os cientistas trabalhariam sob 

o mando de uma estrutura conceitual incomunicável com a estrutura do paradigma anterior, e 

consequentemente lidariam com um “mundo diferente” do mundo concebido anteriormente 

em outro paradigma (KUHN, 1975).  

Essas consequências exóticas são responsáveis por acusações de irracionalismo e 

relativismo cognitivo ao sistema de Kuhn. Sokal e Bricmont (2010) argumentam que teses 

tipicamente relativistas (aquelas teses segundo as quais a veracidade ou falsidade de uma 

afirmação é sempre relativa a algum indivíduo ou grupo social) defendidas por Kuhn (e 

igualmente por Feyerabend) sofrem de uma ambiguidade curiosa: se interpretadas de forma 

“moderada”, mostram-se, pelo menos em alguns casos, verdadeiras, mas não passando de 

verdades banais e filosoficamente desinteressantes. Se interpretadas de forma “radical” 

revelam-se falsidades ululantes. A interpretação moderada (e trivial) é comumente preterida 

pelos seguidores e comentadores desses autores em virtude da interpretação radical, que 
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revela teses irremediavelmente falsas, mas “polêmicas”, o que confere notoriedade aos seus 

defensores. A interpretação radical de teses kuhnianas não é apenas mais popular, como é 

frequentemente dada por certa pelos seus defensores, que a promovem como fato bem 

estabelecido, embora a justificação para essa certeza seja dada pela abordagem a que Sokal e 

Bricmont chamam de “o autor x demonstrou que P, logo, é o caso que P”, abordagem essa 

que não passa de uma falácia de apelo à autoridade.  

Sokal e Bricmont exemplificam essa ambiguidade no sistema kuhniano ao 

identificarem “dois Kuhns”, um moderado e outro radical. O moderado admite que debates 

científicos como os travados ao longo da história são passíveis de resolução, mas que 

influências extracientíficas geralmente têm uma participação na resolução desses debates e na 

consolidação de um paradigma em vez de outro, o que parece um ponto de vista razoável. 

Todavia, o Kuhn radical defende que mudanças de paradigma ocorrem exclusivamente ou 

predominantemente em função de crenças irracionais e de fatores extraempíricos, versão essa 

de Kuhn que tem agradado muitos de seus seguidores e comentadores.  

Um problema como essa abordagem radical é que, conforme assevera Japiassu 

(2001, p. 94), “a ciência perde seus critérios intrínsecos de verdade e passa a ser considerada 

apenas como uma prática social submetida às mais disparatadas avaliações extracientíficas, 

sua normatividade passa a ser regulada e exercida política e ideologicamente.”; e ao (2001, 

p.81) “(...) ao reduzir a verdade a uma simples convicção de ordem prática, devendo inclinar-

se diante da instância do consenso, essa teoria [o relativismo] termina por neutralizar todo 

juízo crítico (...)”. Felizmente, há abundantes teorias, provas, instrumentos de medição, 

resultados, previsões e argumentos sólidos que garantem a fiabilidade racional na ciência. As 

provas em favor do movimento de rotação da terra, argumentam Sokal e Bricmont (2010), são 

indiscutivelmente mais sólidas do que qualquer coisa que Kuhn (ou seus seguidores) poderia 

propor em suas teorias historicistas e irracionalistas da ciência.  

No que respeita à Feyerabend, Sokal e Bricmont argumentam que sua filosofia da 

ciência é também repleta de ambiguidades, e caso lidas de forma radical, resultam num 

irracionalismo relativista insustentável, que mistura aspectos políticos, históricos filosóficos, e 

ainda confunde frequentemente juízos de fato com juízos de valor (2010). Para Feyerabend a 

ciência não deve funcionar à base de “regras fixas universais”, que em tese exprimiriam sua 

essência, o que a primeira vista parece uma ideia plausível, mas o filósofo defende 

conjuntamente que a ciência também deve abandonar suas pretensões de busca da verdade, 

abraçando o anarquismo metodológico (1985). O imperativo da filosofia de Feyerabend é de 
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que “todas as metodologias têm suas limitações” e que por isso a única regra que sobrevive é 

“qualquer coisa serve” (FEYERABEND, 1985, p. 298). É fácil perceber que o filósofo e 

físico retira uma conclusão extravagante da premissa de que as metodologias cientificas são 

limitadas, premissa bastante razoável, diga-se de passagem. Mas nem essa premissa, nem a de 

que a ciência não opera (ou não deve operar) por regras fixas universais implica que ela não 

se vale de regra nenhuma. O caso é que o anarquismo epistemológico não se sustenta pela 

premissas em que se baseia, pois do fato de nenhum método ou regra ser infalível não se 

segue, de nenhuma maneira, que qualquer método ou regra sirva.  

Segundo Sokal e Bricmont, Feyerabend tentou se defender, assegurando que seu 

anarquismo epistemológico não era ingênuo, e que não tentou insinuar que a ciência deve 

operar sem nenhuma regra ou procedimento, mas apenas que não haveria um procedimento 

essencial (SOKAL e BRICMONT, 2010). Aqui temos o mesmo padrão de ambiguidade, em 

que afirmações e teses inaceitáveis são posteriormente reinterpretadas de maneira branda, mas 

perdendo assim todo o tom de polêmica e inovação que as deu notoriedade. Seja qual for a 

interpretação escolhida, Feyerabend mantém que não poderia haver qualquer norma de 

racionalidade geral na ciência. O problema é que na ausência de qualquer norma de 

racionalidade, o anarquismo de Feyerabend acaba flertando com o mais inaceitável 

relativismo epistêmico, não sendo capaz de distinguir a plausibilidade de uma teoria bem 

consolidada, como a da evolução, da plausibilidade de um mito (SOKAL e BRICMONT, 

2010). 

A despeito do seu relativismo e irracionalismo, as abordagens de Kuhn e 

Feyerabend parecem moderadas relativamente à de alguns de seus sucessores, embora talvez 

seja o caso de esses últimos apenas conduzirem as ideias de seus predecessores às suas 

consequências últimas. Um caso de extremismo irracionalista em teoria da ciência é o que 

ficou conhecido como “programa forte da filosofia da ciência (BLOOR, 2009; BARNES e 

BLOOR, 1981). Uma premissa desse programa sociológico é que as mesmas causas (sociais, 

políticas, etc.) explicariam tanto as crenças verdadeiras quanto as crenças falsas. Contudo, o 

lugar da realidade objetiva como um dos fatores causais que explicaria a verdade ou falsidade 

das crenças (incluindo crenças científicas) é ignorado: a crença de que a terra é 

(aproximadamente) arredondada ou a de que as espécies evoluem por seleção natural não 

receberiam corroboração de evidências concretas fornecidas pela própria realidade, sendo 

produtos de processos unicamente históricos e sociais. O processo de construção de crenças 

sobre a realidade ficaria praticamente a cargo de apenas uma parcela dessa realidade, que é a 
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parcela sociocultural. A noção mesma de verdade é redefinida, divergindo do significado 

comum que esse termo recebe pelas comunidades de senso comum e científica: afirmar que 

“p é verdade” se converte em algo como “preferir acreditar em p” ou ainda, “crer de forma 

compartilhada em p no interior de uma certa comunidade”. (BARNES e BLOOR, 1981). A 

ameaça de autorrefutação surge de imediato para esse programa, pois tem de lidar com o fato 

empírico de haver comunidades no interior das quais se sustenta “verdades” incompatíveis 

com as verdades de outras comunidades, inclusive com as verdades do programa forte, de 

forma que esse programa sociológico gera contraexemplos a si mesmo. Obviamente, é 

possível interpretar caridosamente essa noção de verdade como se referindo ao fato de as 

pessoas frequentemente chamarem de “verdadeiro” aquilo em que acreditam, mas isto resulta 

na banalização da premissa do programa forte, que assim interpretada não passa de uma 

obviedade enfadonha. Isso conduz novamente ao problema da ambiguidade de interpretações 

apontado por Sokal e Bricmont: a interpretação moderada, cuja intenção é salvar uma teoria 

de contradições ou de autorrefutação, revela verdades banais, enquanto a interpretação radical 

revela absurdos autorrefutantes.   

Laudan (1990) caracteriza o relativismo irracionalista, típico da sociologia de 

Kuhn, Feyerabend e do “programa forte”, como a substituição da ideia de que fatos e 

evidências importam pela de que tudo se resume a interesses subjetivos ou políticos. O 

filósofo John Searle (1993) observa essa mesma característica como uma das estratégias mais 

básicas dos que rejeitam os padrões de racionalidade comum e tradicional (e que caracteriza 

muito bem o novo cinismo denunciado por Haack), consistindo em rejeitar ideias que os 

incomodam criticando não as ideias em si, mas aqueles que as enunciam. Desse modo, 

rejeitam-se ideias como sendo racistas, sexistas ou classicistas pelo fato de seus emissários 

supostamente terem essas características abjetas: assim, as características atribuídas (muitas 

vezes arbitrariamente) aos emissários dessas ideias são retoricamente transferidas às próprias 

ideias.  

Uma teoria psicológica a que se pode chamar de paradigmática da tendência 

irracionalista-pós-modernista do novo cinismo é a psicanálise de Jacques Lacan (1901-1981), 

que veio a florescer no mesmo solo das teorias filosóficas e sociológicas da ciência analisadas 

acima, embora divirja dessas últimas em relação ao estilo de escrita excessivamente 

obscurantista, repleto de experimentalismo semântico, metáforas supérfluas e jogos de 

palavras: 

Se eu disse que o inconsciente é o discurso do Outro, foi para apontar o para-além 

em que se ata o reconhecimento do desejo ao desejo de reconhecimento. Em outras 
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palavras, esse outro é o Outro invocado até mesmo por minha mentira como garantia 

da verdade em que ela subsiste. Nisso se observa que é com o aparecimento da 

linguagem que emerge a dimensão da verdade (LACAN, 1998, p. 529).  

 

 

Penso onde não sou, logo sou onde não penso. Palavras que, para qualquer ouvido 

atento, deixam claro com que ambiguidade de jogo-do-anel escapa de nossas garras 

o anel do sentido no fio verbal. O que cumpre dizer é: eu não sou lá onde sou 

joguete de meu pensamento; penso naquilo que sou lá onde não penso pensar 

(LACAN, 1998, p. 521). 

 

 Além de vaga, a prosa lacaniana mistura irresponsavelmente, e de forma muito 

arbitrária e deturpada, conceitos de álgebra, geometria e topologia matemática com conceitos 

de linguística e psicanálise, o que para Sokal e Bricmont evidencia uma estratégia para 

impressionar e até zombar do público. “De acordo com seus discípulos, ele [Lacan] 

revolucionou a teoria e a prática psicanalítica; segundo seus detratores, é um charlatão, e seus 

escritos são pura verborragia.” (2010). Esses autores identificam alguns tipos mais comuns de 

imposturas ou embustes utilizados por Lacan e por outros autores do novo cinismo (como 

Julia Kristeva, Bruno Latour, Gilles Deleuze e Félix Guattari), como dissertar em abundância 

sobre conceitos e teorias dos quais se tem apenas uma vaga ideia para plateias que 

desconhecem esses temas; importar conceitos de ciências matemáticas para ciências humanas 

sem a menor justificativa plausível; fazer jogos de palavras com afirmações, metáforas e 

frases praticamente vazias de sentido; exibir erudição de maneira superficial. Algumas dessas 

imposturas intelectuais em Lacan podem ser exemplificadas em ideias e metáforas 

matemáticas articuladas numa escrita excessivamente vaga e pedante, como a de que o “toro” 

(estrutura topológica anelar) corresponde à estrutura neurótica, enquanto o pênis erétil 

equivale a um número imaginário correspondente à √−1, embora ele não explique qual é 

exatamente a relevância dessa metáfora para a psicanálise.  

 

Partiremos do que a sigla S (ø) quer dizer ao ser antes de tudo um significante... Ora, 

como a bateria de significantes, como tal, sendo por isso mesmo completa, este 

significante só pode ser um traço (trait) que se traça de seu círculo, sem poder ser aí 

contado. Simbolizável pela indução de um (-1) ao conjunto todo de significantes. É, 

como tal, impronunciável, mas não sua operação, porque é Aquela que se enuncia 

sempre que um nome próprio é pronunciado. Seu enunciado se iguala à sua 

significação. Consequentemente, calculando-se esta significação de acordo com o 

método algébrico aqui utilizado, a saber: S (significante) = s (o enunciado), s 

(significado) com S = (-1), resulta: s = √−1 (significado) (LACAN, 1971, p. 181, 

apud SOKAL e BRICMONT, 2010, p. 38). 

 

 



28 

 

Haack (1999) argumenta que a ciência também se beneficia do uso de metáforas e 

da imaginação criativa, o que não significa que ela seja indistinta da ficção, que não exista 

distinção entre o imaginativo e imaginário, como querem os “novos cínicos” como Lacan, 

para os quais os conceitos de verdade, fato e prova não passam de embustes políticos e 

ideológicos, declarando ilusões o compromisso honesto com a verdade, o respeito pela 

evidência e o ideal de investigação academicamente honesta e rigorosa.  

O criticismo de senso comum: falibilismo sem falsificacionismo 

 

As abordagens extremistas analisadas anteriormente (positivismo e novo cinismo) 

já não encontram tanto eco na discussão atual e especializada em filosofia da ciência, sendo 

de pouca ajuda para estabelecer demarcações entre ciência e o não científico. Uma teoria da 

ciência muito influente no século XX e ainda nesse século, que rejeita tanto o positivismo 

quanto o novo cinismo, é o já mencionado falsificacionismo do físico e filósofo Karl Popper 

(1902-1994). Lakatos parece ter mostrado com sucesso que a empresa científica não se 

comporta exclusivamente em função de um processo de conjecturas e refutações, o que indica 

que o falsificacionismo falhou descritivamente. Estará correto normativamente?  

Aparentemente não. A finalidade dessa subseção é mostrar que o falsificacionismo está longe 

de ser satisfatório, enquadrando-se no âmbito do cientificismo junto com seu rival, o 

positivismo verificacionista ao mesmo tempo em que apresentamos uma abordagem falibilista 

mais promissora e moderada. Essa abordagem pretende-se apta a escapar tanto ao 

cientificismo do positivismo e do falsificacionismo quanto ao irracionalismo do novo 

cinismo, e tem forte relação com o falibilismo (HAACK, 2002, PEIRCE, 1998) 
13

, que se 

exprime, grosso modo, na ideia de que somos agentes cognitivamente falíveis, isto é, nossas 

crenças, conjecturas, hipóteses, teorias e métodos são falíveis, epistemicamente imperfeitos.  

Considerando a noção clássica de conhecimento (O’BRIEN, 2013) cujas 

condições necessárias (embora possivelmente insuficientes
14

) são a crença, a verdade e a 

justificação, a falibilidade dirá respeito às crenças e à justificação delas. Nesse sentido, o 

conhecimento humano é formado por crenças verdadeiras justificadas, sendo a justificação 

falível
15

. Essa falibilidade inerente à nossa estrutura epistêmica nada afeta o estatuto modal 

                                                 
13

Filósofos da ciência como Popper (1982, 1985), Lakatos (1979) e Quine (1981) também são falibilistas em 

alguma medida. 
14

 Ver Gettier (1963). 
15

 O falibilismo não pode ser confundido com ceticismo, que é a tese de que não podemos ter conhecimento 

algum  (O’BRIEN, 2013).  
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das verdades conhecidas. Sejam elas necessárias ou contingentes, a justificação que teremos 

para crer nelas continua falível, e permanece assim mesmo quando se trata de conhecimento a 

priori.  

Em síntese, o falibilismo envolve a ideia de que nenhum procedimento de 

justificação é infalível ou absoluto, razão pela qual uma área de investigação precisa sempre 

buscar enfaticamente ― isto se estiver genuinamente interessada em conhecimento ― 

métodos e critérios fiáveis de controle de falhas, estando sempre socialmente aberta a críticas, 

refutações e revisões.  

Reconhecendo a falibilidade epistêmica congênita a agentes cognitivos como nós, 

e considerando que um compromisso básico da ciência é a representação fidedigna da 

estrutura e funcionamento da realidade, uma atividade que se queira genuinamente científica 

precisa estar rigorosamente comprometida com a busca de procedimentos rigorosos para 

controle de falhas (o que inclui, como já dito, a abertura a refutações e revisões), a fim de 

tornar possível a obtenção de conclusões bem justificadas (e presumivelmente verdadeiras) 

acerca dos problemas que se propõe a responder. Nesse sentido, a ciência (e seus métodos de 

controle de erros) consiste primariamente numa medida cautelar a respeito da falibilidade 

humana e pode ser entendida, em primeira instância (e talvez em última), como um 

refinamento das estratégias e procedimentos comuns de obtenção de crenças fiáveis, 

distinguindo-se, talvez, pela natureza invulgar dos problemas que investiga. Essa concepção 

sobre a natureza da ciência é corroborada por Sokal e Bricmont (2010), que pensam não 

existir uma decodificação acabada da racionalidade científica: 

 

Para nós o método científico não é radicalmente diferente da atitude racional do dia-

a-dia ou em outros domínios do conhecimento humano. Historiadores, detetives e 

encanadores -- na verdade todos os seres humanos -- utilizam os mesmos métodos 

básicos de indução, dedução e validação dos dados que físicos e bioquímicos. A 

ciência moderna tenta realizar essas operações por um caminho mais cuidadoso e 

sistemático, usando controles e testes estatísticos, insistindo na repetição de 

experiências e assim por diante. Além do mais, os resultados científicos são amiúde 

muito mais precisos que as observações cotidianas; elas permitem descobrir 

fenômenos até então desconhecidos; e entram frequentemente em conflito com o 

"senso comum". Porém, o conflito situa-se no plano das conclusões e não da 

abordagem básica.  

 

Sokal e Bricmont descrevem a ciência como uma atividade investigativa baseada 

na mesma racionalidade (ainda que lapidada) enraizada no senso comum. Essa forma de 

conceber a ciência já se encontrava em Thomas Huxley (1854), John Dewey (1938), e Albert 

Einstein (1963) e também se aproxima da descrição do método científico da psicologia 
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cognitiva segundo Sternberg (2010), que será analisada no próxima seção.  Finalmente, essa 

forma de conceber a ciência e seu método se aproxima em algum sentido importante da teoria 

falibilista do senso comum crítico de Charles S. Peirce (1905) reconstruído por Susan Haack 

(1999, 2003, 2009, 2013). Nesse caso, a noção de “senso comum” não carrega conotações 

pejorativas, estando ancorada na ideia de que não existe uma lacuna que separa a natureza dos 

procedimentos epistêmicos que usamos para solucionar problemas cotidianos da natureza, dos 

procedimentos que os cientistas usam para solucionar os problemas intrigantes que 

investigam. O processo de investigação científica valer-se-ia dos mesmos padrões de 

racionalidade das pessoas comuns calibrados para lidar com problemas complexos cuja 

solução requer análise, testes e estratégias mais elaboradas sem haver prioridade 

metodológica na dedução, indução, abdução, etc. Essa abordagem concebe a ciência como 

um empreendimento social, falível, sujeito a vieses e irregular, sem no entanto cair nos vícios 

do novo cinismo. Waal sintetiza a abordagem de Haack/Peirce da seguinte maneira: 

 

Para Haack, o senso comum crítico de Peirce fornece uma via média entre o velho 

deferencialismo e o novo cinismo. Assim como o velho deferencialista, o adepto do 

senso comum crítico sustenta haver padrões objetivos de evidências melhores ou 

piores de inquirição mais bem conduzida. Entretanto (...) ele vê esses padrões de 

maneira mais flexível e menos formal do que o velho deferencialista o faz. 

Simultaneamente, o adepto do senso comum crítico se encontra equidistante das 

preocupações dos novos cínicos por reconhecer que a ciência é um empreendimento 

humano no qual inquiridores têm todos os tipos de motivações e em que a 

observação é sempre já influenciada pela teoria. Entretanto, diferentemente dos 

novos cínicos, o adepto do senso comum crítico não vê esses aspectos da inquirição 

como um impedimento do processo de entender como as coisas realmente são. 

Muito ao contrário, a natureza social da inquirição e a resistência obstinada do 

mundo dos fatos tendem a filtrar idiossincrasias pessoais e inclinações grupais 

(WALL, 2007). 

 

Waal enfatiza também que os positivistas lógicos se enquadram no que Haack 

chama de “velho deferencialismo”, uma atitude paroquial e demasiado tecnicista em relação à 

ciência, mas se de um lado os deferencialistas prestavam demasiadas honrarias à ciência, do 

outro os novos cínicos nutrem uma suspeita excessiva e desproporcional a ela, considerando 

os padrões de objetividade científica como um disfarce para políticas de exclusão (2007). De 

fato, argumenta Haack (1999), o progresso científico não ocorre de forma linear e 

“algorítmica”, como querem os positivistas, sendo irregular, cooperativo e competitivo. Trata-

se de uma atividade falível, colaborativa e socialmente construída, mas disso não decorre que 

seja um processo leviano de negociação social, em que cientistas negociam suas teorias em 

troca de prestígio, como pensam os novos cínicos.  
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A teoria do senso comum crítico se afasta severamente das duas tendências 

supracitadas, mas se afasta igualmente do falsificacionismo (que consiste em outro tipo de 

deferencialismo cientificista) embora mantenha o apreço de Popper pela importância das 

evidências negativas, sem contudo anuir à ideia de que teorias não possam receber 

justificação positiva (indutiva) da observação. A teoria do senso comum crítico não se foca 

sobremaneira na busca de critérios bem definidos de demarcação entre ciência e não-ciência, 

mas nas continuidades entre a investigação científica e outros tipos de investigação empírica, 

abstendo-se de distinguir  a ciência apenas pelas propriedades lógicas e formais de suas 

teorias, como queria Popper e os positivistas, incluindo na equação a interação das 

comunidades científicas com o mundo, mas substituindo o relativismo e ceticismo dos novos 

cínicos pelo falibilismo (HAACK, 2003, 2013). Por sua vez, ao se focar exclusivamente nas 

propriedades lógicas das teorias como garantidoras de sua cientificidade, o falsificacionismo 

postula uma epistemologia sem sujeito cognitivo (HAACK, 2013), o que resulta num defeito 

grave como veremos mais adiante. 

Segundo Haack, (2003, 2013), o senso comum crítico conserva o que há de 

melhor em Popper, embora o que há de melhor em Popper não corresponda rigorosamente ao 

seu falsificacionismo, mas sim a um conjunto de intuições epistêmicas falibilistas muito mais 

genéricas que de forma alguma implicam o dedutivismo falsificacionista que, na tentativa de 

fornecer um panorama falibilista e cognitivista da ciência, tudo o que conseguiu foi oferecer 

um ceticismo dissimulado para o qual nenhuma hipótese poderia ser justificada pela 

observação ou pelo que quer que seja. Ironicamente, o dedutivismo de Popper é corroído por 

sua rejeição sistemática da indução, culminando numa forma sutil de irracionalismo, pois se 

não há qualquer maneira de justificar a indução, não pode existir qualquer garantia racional de 

que uma teoria que resistiu a rigorosos testes de falsificação hoje, resista a esses mesmos 

testes amanhã, o que implica que não existe qualquer razão para manter uma teoria que foi 

corroborada por testes de falsificação, não existindo igualmente justificação para que uma 

teoria que tenha sido considerada falsificada seja mesmo falsa, de modo que a possibilidade 

de uma teoria ser mostrada falsa é a mesma de ser mostrada verdadeira (HAACK, 2013).  

Haack (2013) lista algumas intuições falibilistas plausíveis que Popper recruta 

para salvar o falsificacionismo, mas que são ou independentes dessa teoria ou mesmo 

incompatíveis com ela.  Uma delas, que é conservada na teoria do senso comum crítico, mas 

que é independente do falsificacionismo, é a de que a ciência é apenas uma extensão do 

conhecimento do senso comum. Popper também passa a aceitar uma atitude protetora para 



32 

 

que as teorias não pereçam facilmente, de maneira que se uma teoria conduz a previsões 

incorretas, pode-se tentar modificar suas hipóteses auxiliares, protegendo-a do falseamento 

(no que se rende à Lakatos).  Chega inclusive a admitir que teorias possam ser modificadas 

para se livrarem de contraexemplos, mesmo que isso já não lhe permita mais excluir a 

psicanálise e o marxismo como queria. Popper também tentou abrandar as críticas através da 

estratégia dos indicadores de verossimilhança das teorias (1985), para medir o conteúdo de 

verdade menos o de falsidade de uma teoria, cujo resultado seria sua verossimilhança, que 

poderia ser comparada ao grau de verossimilhança de outras teorias e daí determinar qual 

estaria mais próxima da verdade. Ele acreditava que quanto mais progredia a ciência mais 

aumentava a verossimilhança das teorias.  Ocorre que a noção de verossimilhança é 

incompatível com o ceticismo e irracionalismo dissimulados que resultam do 

falsificacionismo, podendo ser lida apenas de forma instrumentalista, o que não se conforma 

com as pretensões realistas e cognitivistas da interpretação que Popper quer dar à ciência. 

Haack (2013) também menciona a tentativa de Popper de reformular o imperativo 

metodológico do falsificacionismo (que antes pretendia ser apenas um critério lógico) para 

algo como “abandone uma teoria se encontrar apenas maneiras ad hoc de protegê-la de 

evidências contrárias”.  Mas esse é um critério tão geral que se pode aceitá-lo sem aceitar o 

falsificacionismo, e não se pode saber ao certo o que exatamente ele exclui ou o que é capaz 

de demarcar. Com algum alargamento na compreensão do que conta como “evidência”, esse 

novo critério (bastante mais flexível que o falsificacionismo) é bem-vindo até a teorias não 

empíricas, como a teoria literária.  

Dentre todos esses ajustes e reinterpretações, Popper inclusive aceitar alguma 

justificação indutiva parcial para as teorias (HAACK, 2013), o que é contraditório com seu 

negativismo lógico (para usar a expressão de Haack). Ao que parece, Popper se socorreu 

ironicamente de ajustes ad hoc para tentar salvar sua teoria da ciência, tornando-a vítima do 

mesmo tipo de ambiguidade interpretativa que circunda as tentativas de salvar as teorias de 

Kuhn, Feyerabend e do programa forte. Ao ser contrastado com resultados inaceitáveis, 

Popper ofereceu interpretações mais brandas de seu sistema que somente serviram para 

trivializá-lo ou contradizê-lo, transformando-o num conjunto de intuições plausíveis, mas 

muito mais gerais, e algumas até banais, transgredindo o que era permitido pelo 

falsificacionismo como foi originalmente proposto.  

 

Racionalismo crítico de senso comum: uma proposta de demarcação 
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A concepção de ciência partilhada em alguma medida por Peirce, Haack, Sokal e 

Bricmont, Dewey e outros contém certa generalidade, embora não o suficiente para encobrir 

áreas de investigação epistemicamente duvidosas, como aquelas que se mostram pouco 

sensíveis a revisões e refutações. Trata-se na verdade, de uma generalidade virtuosa. Um 

aspecto intrigante, porém, é que esses autores parecem se apegar com alguma gratuidade à 

necessidade da inclusão da evidência empírica para que uma investigação academicamente 

séria seja científica, o que parece pouco justo já que algumas áreas de investigação 

academicamente sérias se debruçam sobre problemas não empiricamente analisáveis, como é 

o caso da matemática, da lógica, e da filosofia acadêmica. Com efeito, parece arbitrário não 

incluir no escopo da ciência uma variedade de áreas de investigação academicamente sérias, 

que no entanto não empregam especificamente métodos e estratégias empíricas em razão da 

natureza de seus objetos de investigação. É arbitrário porque a empiricidade não parece o que 

há de crucial na atitude científica. Mas mesmo que Haack sobrevalorize a experiência, ela 

parece ter a resposta do que é crucial por trás de toda investigação séria, que não é nenhum 

método distintivo, mas basicamente a ideia que ela já havia percebido em F. A. Hayek (1952, 

apud HAACK, 2009, p. 15) sobre um espírito geral de inquérito honesto e desinteressado, 

sempre presente na boa investigação acadêmica. Esse aspecto também foi de certa forma, 

defendido por Thagard (1978), que considera o comportamento das comunidades epistêmicas 

crucial para a saúde das teorias que cultivam, de maneira que comunidades epistemicamente 

relapsas, como as que suprimem provas e evidências negativas, têm maior aptidão a 

produzirem pseudociência. Lakatos também notou esse aspecto em suas críticas ao 

protecionismo dos marxistas às suas hipóteses econômicas e sociais (1998). O filósofo 

lusitano Desidério Murcho (2012) defende ideia semelhante, e chama “integridade 

epistêmica” ao que Hayek chamou de espírito geral de inquérito desinteressado. E ao não se 

focar insistentemente no aspecto empírico da investigação, Murcho deixa mais explícita a 

característica crucial da boa investigação acadêmica ― que no nosso entender é indistinta 

daquilo que se chama “ciência” ―, e que se manifesta de variadas maneiras e em diferentes 

áreas de investigação (incluindo as não empíricas) sempre, segundo ele, em função do objeto 

ou dos problemas que estão sendo investigados. Sendo mais específico, o filosofo defende 

que a integridade epistêmica envolve dois aspectos fundamentais: o primeiro é uma abertura 

permanente à correção, e o segundo a busca permanente por procedimentos adequados e 

promissores para o que se pretende conhecer. Em suma, argumenta o autor, a integridade 

epistêmica envolve o compromisso com o ajuste de nossos procedimentos investigativos à 
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natureza daquilo que se deseja conhecer, sem perder de vista a falibilidade (MURCHO, 

2012).  

Um aspecto particularmente interessante na ideia de que as particularidades do 

objeto contam na definição dos métodos usados em seu estudo é que parece minar 

comparações potencialmente ameaçadoras à cientificidade da psicologia e outras ciências 

especiais, como quando se compara o grau de previsibilidade do comportamento humano 

fornecido pela psicologia com o grau de previsibilidade do comportamento de um átomo, 

oferecido por teorias da física, por exemplo. Esse tipo de comparação perde a relevância para 

determinar a cientificidade da psicologia se considerarmos que a natureza de seu objeto 

determina em última instância o grau de previsibilidade alcançável independente da 

metodologia empregada, restando a ela (a psicologia) apenas garantir a integridade epistêmica 

no que se refere à escolha dos métodos e teorias que emprega para explicar e prever o 

comportamento humano. Parece irrealista esperar que o comportamento humano e demais 

elementos complexos do fenômeno psicológico sejam previsíveis num grau semelhante ao de 

um átomo ou qualquer outro objeto acerca do qual se consegue elevados índices de 

previsibilidade, de modo que não se pode concluir da impossibilidade prática em fornecer 

previsões rigorosas do comportamento, que a psicologia é metodologicamente deficitária.  

Outro aspecto interessante nesse modo de compreender o proceder científico que 

estamos explorando é que ele não implica que para se enquadrar no escopo das ciências uma 

área de investigação deva usar métodos forçosamente empíricos, mas apenas que esses 

métodos sejam os mais adequados entre os disponíveis para aquele tipo de objeto, e isso vale 

para seja qual for a área de investigação, não importando se é a bioquímica, a história, a 

matemática ou a literatura. O que irá determinar se o método será ou não empírico são, 

evidentemente, as propriedades do objeto a ser investigado (ou os tipos de problemas 

suscitados por esse objeto), que pode variar de cadeias de aminoácidos a obras literárias
16

. 

Noutras palavras, o método deverá ser empírico se, obviamente, o objeto em questão for 

empiricamente acessível, caso contrário, soa epistemicamente insalubre declarar que tal 

objeto não pode ser examinado de forma acadêmica e rigorosa.  

Vale acrescentar que assim como Murcho, Haack destaca a importância das 

características do objeto na definição dos métodos, na verdade, a autora vai um pouco mais 

                                                 
16

 A ausência de métodos nítidos ou consensuais para investigar um qualquer aspecto interessante da realidade 

também não precisa representar automaticamente o abandono de toda investigação. Parece salutar continuar a 

investigação de problemas intelectualmente relevantes (empíricos ou não) mesmo quando os métodos ainda não 

estão bem definidos, usando aqueles disponíveis até que se descubra os mais apropriados.  
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adiante e defende que a ciência deve ser distinguida (inclusive de outros tipos de investigação 

legítima) pelo seu objeto, sendo a palavra “ciência” um rótulo flexível para diferentes tipos de 

investigação de fenômenos naturais e sociais (2013). Essa ideia é promissora, mas a autora 

não oferece maiores justificativas para que somente fenômenos naturais e sociais esgotem os 

objetos das ciências. Nesse aspecto, a reflexão de Murcho (2012) tem a vantagem de permitir 

que a ciência tenha outros objetos além dos naturais e sociais. A ciência também pode ter em 

seu campo de interesse “objetos” matemáticos e formais, objetos literários, linguísticos, 

objetos semânticos e informacionais (pertencentes ao escopo da semiótica e ciências da 

informação) e objetos conceituais (que são os objetos da filosofia).  Esses objetos suscitam 

problemas invulgares, problemas intelectuais e científicos genuínos, e boa parte deles parece 

não ser empiricamente tratável. Talvez possa ser dito que esses objetos pertencem em última 

análise, ao mundo natural, integrando alguma camada mais sutil ou emergente da natureza, 

mas isto depende de desemaranhar a noção de “natural” da noção de “empírico”.   

De qualquer forma, o papel crucial dado por Haack aos objetos da ciência soa 

bastante plausível e nesse caso, outra característica distintiva da ciência, além de sua 

integridade epistêmica, talvez seja a natureza altamente invulgar de seus objetos ou, posto de 

outra forma, a natureza invulgar dos problemas suscitados por tais objetos, embora não seja 

fácil determinar em que consiste essa invulgaridade. Uma maneira menos complicada de esse 

aspecto é apontando exemplos em que pareça contraintuitivo chamar uma investigação de 

“científica”, mesmo que use métodos rigorosos e adequados a esse objeto. Que tipo de 

problemas cognitivamente invulgares um objeto como “sapatos” pode suscitar? Em que 

aspecto a compreensão da “natureza” dos sapatos, a classificação de seus diferentes tipos e 

materiais, a especificação dos diferentes procedimentos de fabricação, a possibilidade de 

determinar qual a cor e formato agrada mais aos consumidores e a capacidade de prever que 

tipo de sapatos será extinto das lojas nos próximos anos aumenta nossa compreensão do 

mundo e nossa capacidade efetiva de interagir com ele de uma forma realmente promissora 

relativamente às grandes pretensões e necessidades práticas e cognitivas humanas? Talvez 

esse tipo de pesquisa tenha relevância econômica e mercadológica. Mas será científica? Não é 

nada óbvio. Vamos a um caso mais cabal: que relevância teria uma pesquisa que visa 

responder questões como “qual a probabilidade de um chinês calvo gostar de sorvete de 

limão?” Por mais sofisticadas que sejam os métodos de análise empregados, esse tipo de 

pesquisa não se parece com ciência. Esses exemplos também mostram que a relevância 
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cognitiva dos objetos pode ocorrer em graus, sendo mais fácil distinguir o que tem interesse 

científico olhando para zonas paradigmáticas de vulgaridade ou invulgaridade cognitiva.  

Partindo agora de todas essas considerações, podemos propor um critério flexível 

de demarcação, rompendo parcialmente com a despreocupação da teoria do senso comum 

crítico de Peirce/Haack acerca desse tipo de questão, inclusive por considerarmos essa uma 

questão socialmente relevante (além de cognitivamente relevante). Assim sendo, em primeiro 

lugar, para ser científica, uma área de investigação deve se debruçar sobre um objeto invulgar, 

ou seja, que suscite problemas cognitivamente relevantes. A segunda condição é essa área de 

investigação ser composta por pesquisadores epistemicamente íntegros, como requer Thagard, 

o que implica, como observa Murcho, a busca por métodos adequados entre os disponíveis 

para tentar responder os problemas relativos a esse objeto. Isso significa que o modo como os 

pesquisadores de um programa produzem e cultivam suas teorias é crucial à saúde científica 

delas. É a integridade dos pesquisadores que garante o processo racional e falibilista de 

justificação epistêmica, processo esse que tem as maiores chances de produzir e cultivar boas 

teorias (teorias científicas).  

Popper e os positivistas ignoraram esse último aspecto, focando-se apenas nas 

propriedades internas das teorias e negligenciando a relação delas com o perfil epistêmico das 

comunidades científicas. Os novos cínicos, por sua vez, focaram-se sobremaneira nas 

características das comunidades de pesquisa, mas de uma forma gravemente inadequada, 

enfatizando condicionantes políticos e psicológicos dos pesquisadores e ignorando suas 

faculdades racionais. Por sua vez, a abordagem do senso comum crítico trata mais 

adequadamente esse aspecto, harmonizando a racionalidade e as virtudes epistêmicas dos 

pesquisadores com o aspecto social e “mundano” do processo de pesquisa (Haack, 2003, 

2013), e apesar de insistir numa anuência desnecessária à empiricidade dos métodos, tem em 

conta o que é realmente crucial, que é ser epistemicamente íntegro no processo de 

investigação, o que por si já envolve o comprometimento com a busca dos métodos 

adequados (que poderão ou não ser empíricos).  

Em síntese, para uma área de investigação ser científica (ou talvez tornar-se 

cientifica progressivamente), deve ser formada por uma comunidade epistemicamente íntegra 

(ou pelo menos de interlocutores epistemicamente íntegros interessados num mesmo 

problema, e que admitam e partilhem padrões comuns de racionalidade) e de um objeto de 

interesse cognitivamente relevante, isto é; que suscite problemas cognitivamente relevantes. 

Temos, no entanto, a impressão de que a condição de se comprometer com objetos 
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cognitivamente relevantes seja redutível à condição da integridade epistêmica observada por 

Thagard, Murcho e, com alguns ajustes, por Haack. Seja como for, uma vez tendo satisfeito 

essas condições, parece razoável dizer que temos uma ciência. Consideramos que essa 

proposta se enquadra de modo geral no criticismo de senso comum, talvez como uma variante 

da teoria do senso comum de Peirce/Haack. Chamemo-la distintivamente de racionalismo 

crítico de senso comum, para que não sejam perdidas as poucas diferenças com a versão 

Peirce/Haack. O “racionalismo”, nesse caso, é por defendermos, como Murcho, não haver 

uma prerrogativa especial no processo de justificação empírica, de modo que nem toda 

justificação epistêmica precisa estar radicada na experiência para ser científica.  

Retomando o esquema conceitual de Lakatos, pode-se considerar que essas duas 

características básicas, a boa e honesta investigação e o compromisso com objetos 

cognitivamente relevantes, constituem a heurística ou código universal da racionalidade 

científica, enquanto os diferentes métodos e estratégias de diferentes ramos científicos 

correspondem à heurística positiva desse código. Os programas à margem desse código 

heurístico não contam como ciência.  

De fato, o esquema conceitual de Lakatos parece suficientemente flexível para 

permitir essa articulação, possibilitando que as virtudes epistêmicas que qualificam a ciência 

fluam dentro da estrutura programática que esse autor concebeu. Ele mesmo afirma que “a 

própria ciência como um todo pode ser considerada um imenso programa de pesquisa com a 

suprema regra heurística de Popper: ‘arquitetar conjecturas que tenham maior conteúdo 

empírico do que as suas predecessoras’” (Lakatos, 1979, p.162). Rejeitamos, naturalmente, a 

necessidade de o conteúdo das “conjecturas” ser empírico; rejeitamos, na verdade, a própria 

ideia de que “'arquitetar conjecturas que tenham maior conteúdo empírico” seja uma premissa 

distintiva de Popper, uma vez que, considerando as discussões anteriores, o falsificacionismo 

é uma teoria bastante mais restrita que isso. A heurística universal da racionalidade científica, 

se conforma melhor a uma das intuições falibilistas de Popper discutidas mais cedo, que no 

entanto trai o seu falsificacionismo; a de que se deve abandar uma teoria caso se consiga 

encontrar apenas maneiras ad hoc de protegê-la de evidências contrárias. Essa é uma ideia 

mais flexível, certamente presente em qualquer investigação academicamente virtuosa, e não 

precisa envolver o compromisso necessário com a empiricidade se acaso a noção de 

“evidência” for interpretada de uma maneira mais abrangente. Haack (2009, 2013) talvez 

possa suplementar melhor essa heurística irredutível, com o que considera uma forma racional 

de proceder cientificamente, que é a iniciativa de se fazer palpites informados que possam 
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explicar algum fenômeno intrigante enquanto paralelamente se busca maneiras criativas de 

checar esses palpites para ver o quanto eles resistem às evidências contrárias. Esse modo de 

proceder sem dúvida consiste numa das mais elevadas manifestações de racionalidade 

científica, e pode ser adaptado com poucos ajustes a qualquer tipo de área de investigação ou 

programa de pesquisa.   

Sem dúvida, a noção de ciência ou de racionalidade científica proposta nesse 

estudo é algo lata, uma vez que não envolve a dimensão empírica, mas não o suficiente para 

abarcar o relativismo e o anarquismo epistêmico. Ademais, tem a vantagem de não incorrer 

em demarcações mais restritivas do que deveriam, permitindo que entre no bojo da ciência 

domínios de investigação acadêmica de natureza exclusivamente formal por um lado 

(especificamente a lógica e a matemática), e não formais, tampouco empíricas, mas que 

podem ser indiscutivelmente rigorosas (como a filosofia acadêmica) por outro. Pode incluir 

nesse bojo inclusive a teoria literária, se ela estiver povoada de críticos e teóricos 

epistemicamente íntegros, já que objetos de investigação cognitivamente relevantes é o que 

não falta a esta área. De fato, pode existe nesse campo espaço para a investigação baseada em 

rigorosos métodos críticos, reflexivos, interpretativos e analíticos, como defende o teórico da 

literatura Afrânio Coutinho (1978), para quem a teoria literária é, ou pelo menos pode ser uma 

ciência, havendo nela disputas entre diferentes teorias e amplo espaço para objeções e 

contraexemplos, que em nosso entender podem fazer as vezes das “evidências negativas” 

(numa acepção mais lata de “evidência”), no sentido de mostrar falhas em teorias, em 

propostas de interpretação, de definição ou classificação. Como nas demais ciências, 

elementos literários como a estrutura do enredo ou da narrativa, a estilística, a composição, o 

perfil e finalidade das personagens, a finalidade moral da história, a classificação do gênero 

de uma obra bem como os elementos extrínsecos (contextuais, históricos, psicológicos, etc.) 

que a atravessam, etc. estão sujeitos a interpretações, críticas e classificações falíveis, e 

consequentemente à contra exemplos, correções e revisões, de modo que não parece absurdo 

pensar que a teoria literária possa se guiar por princípios epistêmicos e falibilistas tão 

autênticos quanto os das ciências empíricas.  

Apesar de não envolver a dimensão empírica na justificação do conhecimento, a 

heurística universal da racionalidade científica proposta nessa discussão é perfeitamente 

compatível com a empiricidade, apenas não a implica por princípio, como já se aludiu acima. 

Isso significa que a inserção de critérios empíricos no âmbito do controle de falhas e 

justificação de hipóteses é, como também já foi dito, relativa ao objeto de investigação ou aos 
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problemas que se quer resolver. Caso o objeto (ou problema) em questão seja sensível a 

hipóteses empiricamente testáveis, não só não haverá a necessidade de se furtar a testes 

empíricos, como parece ser metodologicamente incoerente abster-se desse recurso, levando 

em conta o falibilismo e a heurística universal que propomos para caracterizar o que há de 

fundamental no proceder científico. Nesse caso, todo campo de pesquisa (tenha a estrutura de 

um programa ou não) que, podendo lançar mão de métodos de testabilidade empírica no 

processo de justificação de suas hipóteses, não o faz, não pode se pretender científico, uma 

vez que transgride o compromisso de lançar mão dos melhores recursos disponíveis à 

resolução dos problemas que se propôs a responder.  

Reconsiderando agora o caso de programas psicodinâmicos, pós-modernos e afins 

em psicologia, estes poderiam reivindicar alguma cientificidade, afirmando que seu objeto (ou 

o modo como o concebem) é insuscetível de contraste com testes empíricos, restando métodos 

hermenêuticos e outras técnicas interpretativas. Mas essa perspectiva requer argumentos 

adicionais em sua defesa, o que não estamos dispostos a fazer aqui (é melhor que os 

proponentes desses programas formulem sem próprios argumentos nesse sentido). Além do 

mais, ainda que, a título de argumentação, for concedida essa cláusula — a da insensibilidade 

a testes empíricos — há de se considerar a outra face da nossa heurística irredutível da 

ciência: a integridade epistêmica, que envolve a ideia de que a manutenção da cientificidade 

de um programa de pesquisa depende do modo como suas hipóteses, teorias ou mesmo seus 

princípios fundadores são disputados entre seus membros. Para o caso de um programa ser 

cultivado de maneira sectária, caso em que seus membros blindam-no artificialmente contra 

críticas externas, suprimem contraprovas ou recorrem excessivamente a estratégias ad hoc, a 

degeneração ou mesmo a trivialização teórica parecem ser os caminhos mais acertados. Assim 

sendo, se os programas psicodinâmicos e pós-modernos da psicologia são realmente abertos à 

crítica externa de suas teorias e a revisão constante de seus pressupostos (o que pressupõe a 

aderência a um padrão de racionalidade comum que transcende os limites desse programa), se 

seus partidários procuram os melhores métodos disponíveis para justificar suas respostas aos 

problemas que suscitam, então seus programas teóricos parecem satisfazer uma condição 

mínimo de cientificidade. Se em vez disso esses programas (se é que são programas)  

preferem se fiar por argumentos de autoridade e culto a personalidades, se o que procuram em 

seus métodos e teorias é um meio para atingir pretensões espirituais ou ideológicas, não 

podem pretender-se a qualquer estatuto genuinamente científico. Se eles tomam esta ou 

aquela rota epistêmica é algo que não será discutido aqui.  
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Uma concepção cognitivista de ciência 

 

Antes de concluir essa seção, é importante ressaltar uma característica que julgamos 

elementar à ciência, e que já parece ser implicada pela concepção falibilista e de senso 

comum defendida há pouco, mas que vale à pena tornar explicita: trata-se da sua natureza 

eminentemente cognitiva. O objetivo primordial da ciência é nos dar entendimento, fazer com 

que a realidade com a qual interagimos faça sentido, em outros termos, seu objetivo é nos 

fornecer compreensão teórica da realidade, mediante teorias e representações plausíveis 

presumivelmente verdadeiras, e não apenas permitir previsões e inovações tecnológicas, como 

querem determinadas teorias reducionistas, irracionalistas ou instrumentalistas da ciência. 

Aliás, a previsão e a inovação tecnológica não seria possível se antes a ciência não nos desse 

alguma compreensão teórica da realidade. Nesse sentido, a ciência pode ser compreendida 

como uma sofisticada atividade (epistemicamente íntegra) de resolução de problemas 

cognitivamente relevantes acerca da realidade em seus mais variados aspectos, gerando ampla 

compreensão teórica. Nesse caso a resolução de problemas não têm apenas interesse prático, 

mas cognitivo, epistêmico ou compreensivo.  

A concepção de ciência como uma atividade de resolução de problemas é 

defendida por Laudan (1977), para o qual entre os problemas da ciência contam não somente 

os empíricos, mas também problemas conceituais (filosóficos), cuja resolução seria tão 

importante ao progresso científico quanto a resolução dos primeiros. Lakatos também vê a 

ciência como uma heurística para solucionar determinados problemas, a própria noção de 

heurística, empregada pelo autor significa estratégia para encontrar soluções para problemas. 

Popper (1982, 1985), também cultiva uma concepção cognitivista da ciência, embora o seu 

falsificacionismo o tenha traído nesse aspecto. Kuhn (1975) a despeito do seu irracionalismo, 

também a vê como atividade de resolução de problemas. Todavia, os compromissos céticos e 

irracionalistas de alguns desses autores (ainda que tácitos, no caso de Popper), tornam seus 

modelos pouco adequados para exprimirem adequadamente a natureza cognitivista da 

ciência
17

. Tampouco a teoria de Laudan parece adequada, já que flerta com o 

instrumentalismo. Talvez Lakatos seja uma exceção.  

                                                 
17

  A expressão “cognitivismo” será empregada numa acepção ampla nesse caso, caracterizando não apenas 

alguns programas em psicologia, como se verá na próxima seção, mas qualquer atividade investigativa humana 

cujo objetivo é a aquisição de conhecimento e compreensão de algum aspecto da realidade. Em filosofia é 

comum caracterizar como “cognitivistas” as teorias filosóficas que defendem que a definição ou objetivo de uma 



41 

 

A concepção cognitivista de ciência será contraposta à concepção indutivista, que 

corresponde à concepção behaviorista de ciência, segundo a qual a ciência se resume a uma 

atividade de predição e controle, uma concepção que também se alinha ao cientificismo.  

Naturalmente, os programas de pesquisa em psicologia cognitiva se enquadram no modelo 

cognitivista de ciência em vários aspectos (embora as teorias científicas em geral pareçam se 

acomodar nesse modelo, como pretendemos mostrar) e será dentro desse enquadre 

cognitivista que procederemos pela reconstrução racional dos programas em psicologia 

científica relevantes a nossos objetivos. As possibilidades de intercâmbio e síntese entre 

cognição e comportamento serão igualmente discutidas com referência ao modelo cognitivista 

de ciência. Nesse sentido, esse estudo também pretende propor bases filosóficas para uma 

teoria cognitiva do comportamento, ou em outros termos, uma teoria cognitivo-

comportamental.

                                                                                                                                                         
determinada área estão intimamente relacionados com o conhecimento ou compreensão, seja proposicional ou 

não, em oposição a teorias instrumentalistas, irracionalistas, hedonistas, etc. Nesse sentido, há teorias 

cognitivistas da arte, da ética, da ciência, etc. 
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3. PROGRAMAS CIENTÍFICOS EM PSICOLOGIA  

 

Nessa seção será articulada uma proposta uma reconstrução racional dos 

fundamentos filosóficos e metodológicos de programas de pesquisa em psicologia 

distribuídos em grandes eixos. Essa reconstrução racional será realizada com base nos 

resultados obtidos na análise crítica da racionalidade científica desenvolvida na seção 

anterior, e suplementada por elementos, conceitos e teorias provenientes do debate 

contemporâneo em filosofia da mente. Os programas de pesquisa em psicologia científica que 

serão objeto de análise distribuem-se em três grandes eixos genericamente chamados de 

psicobiológico, cognitivista e behaviorista, nos quais identificamos a psicobiologia de base 

holista como programa predominante no eixo psicobiológico, a psicologia analítico-

comportamental skinneriana como programa predominante no eixo behaviorista, e os 

programas estruturalista e computacionista como predominantes no eixo cognitivista. A 

escolha pela reconstrução racional dos fundamentos desses programas atende a três motivos: 

1) são programas de pesquisa progressivos, num sentido aproximado da filosofia de Lakatos; 

2) são programas empíricos; 3) contêm elementos cruciais à formulação de um núcleo 

irredutível unificado de pesquisa em cognição e comportamento. O segundo critério se 

justifica pelo fato de entendermos que fenômenos psicológicos são empiricamente tratáveis, o 

que torna despropositada a recusa a uma metodologia empírica
18

 tendo em vista a análise da 

seção anterior. Sendo assim, as hipóteses acerca do objeto psicológico — ao menos as 

pertencentes ao cinturão protetor — devem ser formuladas de tal modo que sejam sensíveis a 

testes empíricos de confirmação. Tendo considerado esses aspectos começaremos por analisar 

o programa psicobiológico e em seguida os programas behaviorista e cognitivista 

respectivamente. Ao final da seção será considerado o aspecto cognitivista da atividade 

cientifica e sua natureza representacional da realidade.  

 

3.1. Psicobiologia: reducionismo e o problema mente-cérebro  

 

A expressão “psicobiologia” tem um significado vasto, abrangendo a neuropsicologia 

(que pode ser dividida entre neurociência cognitiva e neurociência do comportamento), a 

                                                 
18

 Ressalta-se que a opção por um método empírico não caracteriza um programa como empirista, na acepção 

filosófica do termo.  
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psicologia fisiológica, a psicologia animal comparada, a genética do comportamento, etc., e 

abrange diversos programas empenhados em explicar as bases biológicas da cognição, da 

afetividade e do comportamento, ou ainda a interconexão entre as funções mentais e 

fisiológicas, incluindo estudos em anatomia, fisiologia, farmacologia e neurologia 

(DEWSBURY, 1991). Entendida num sentido amplo, a psicobiologia é o estudo 

interdisciplinar da relação entre a atividade psicológica e variáveis neurológicas, endócrinas, 

psiquiátricas, etológicas, ecológicas, genéticas e evolutivas. Essa acepção ampla concebe a 

psicobiologia como o estudo da atividade mental levando em consideração o organismo como 

um todo ou o animal integral, consistindo por isso numa acepção holística dessa ciência 

(DEWSBURY, 1991).  Num acepção mais estrita (e mais influente) essa área recebe um 

enfoque mais neurobiológico, formando uma interface entre psicologia e neurociência, no que 

pode ser entendida como sinônimo de neuropsicologia, uma área da neurociência (ou da 

psicologia) cujo enfoque é o estudo das bases neurobiológicas da atividade mental e 

comportamental. Essa segunda acepção é a que mais nos interessa na investigação que será 

conduzida nessa subseção por duas razões. A primeira é por ser normalmente o cérebro o 

substrato físico apontado como base de uma possível redução da mente humana. A maior 

parte dos psicólogos, neurocientistas e filósofos que se debruçam sobre o problema mente-

corpo está interessada em saber qual é a relação entre estados subjetivos de natureza 

fenomenológica (e algumas vezes estados de natureza cognitiva ou intencional) e o mundo 

físico. Por motivos mais ou menos óbvios, o lócus da relação entre a mente e mundo físico é 

presumivelmente o cérebro, já que parece contraintuitivo, dada a atual cosmovisão científica 

moderna, imaginar que estados mentais ocorram em outras partes do corpo, como o joelho, ou 

ainda que pairem no ar. Não por acaso, o problema mente-corpo é frequentemente chamado 

de “problema mente-cérebro”. A segunda razão, é que a psicobiologia na acepção ampla e 

holística, parece poder incluir abordagens cognitivas, como a psicologia evolucionária 

(PINKER, 1998) 
19

, abordagens cognitivas de base estruturalista (que serão investigadas mais 

adiante) como a epistemologia genética de Piaget (2000, 2002) que se pode considerar como 

uma biologia do conhecimento, e ainda a psicologia ecológica de Gibson (1986) e o 

                                                 
19

 O programa do psicólogo e linguista evolucionista Steven Pinker faz convergir elementos da abordagem 

simbólica e computacional da mente com a tese da mente modular, segundo a qual a mente humana é composta 

primariamente de módulos mentais prefixados pela seleção natural durante o pleistoceno (PINKER, 1998). Essa 

tese recebe ampla influência da teoria da gramática gerativa do linguista Noam Chomsky (1975), de quem Pinker 

se considera herdeiro. Para ambos o desenvolvimento da linguagem acontece de modo radicalmente divergente 

do modo como as escolas behavioristas o concebem. A linguagem brotaria como manifestação de um instinto, de 

forma semelhante ao modo como as aranha produzem sua teia (PINKER, 2002).  
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enativismo (MATURANA, 2001), que deslocam o funcionamento cognitivo de estruturas 

mentais/cerebrais internas para o organismo como um todo. O organismo e não apenas o 

cérebro passa a ser o todo holístico determinante da atividade psicológica para a psicologia 

ecológica e para o enativismo, que parecem ser programas bastante promissores no que 

respeita ao entendimento das relações ecológicas entre os determinantes estruturais do 

organismo e o seu nicho, mas não tanto promissores no que respeita ao problema filosófico 

mente-cérebro, que possivelmente se modificaria para algo como “problema mente-

organismo”, problema “mente-ambiente” ou ainda “problema mente-organismo-ambiente” 

sem com isso avançar no que respeita ao problema crucial, que consiste em saber que tipo de 

ligação causal e ontológica existe entre a fenomenologia e a intencionalidade de um lado, e o 

mundo físico de outro. Ademais, que a mente têm inextrincáveis relações causais com o 

organismo e com seu acoplamento estrutural no ambiente não está em discussão, mas isto 

não é razão suficiente para modificar o problema mente-corpo ou mente-cérebro, pois o fato 

de a mente manter relações causais para além do cérebro não significa que a mente flua para 

além dessa estrutura, que é plausivelmente seu lócus primário de interação com o resto do 

mundo. Sendo assim, manteremos a análise da psicobiologia em seu sentido estrito, com 

enfoque neurobiológico, a fim de revelar alguns de seus fundamentos básicos e como eles se 

comportam em relação ao problema mente-corpo; doravante nesta seção, o problema mente-

cérebro. De qualquer modo, mantemos que a psicobiologia (mesmo entendida como sinônimo 

de neuropsicologia ou neuropsicobiologia) abrange mais do que a relação entre cérebro e 

mente, podendo incluir o estudo da relação entre a atividade mental e variáveis genéticas, 

endócrinas ou imunológicas, por exemplo, como ocorre em muitas neurociências, cujo 

“neuro” não requer necessariamente uma reclusão da investigação nos domínios estritos do 

cérebro. Não obstante, o elo de conexão entre a atividade psicológica e essas variáveis 

fisiológicas é sempre o cérebro.  

 

Localizacionismo, equipotencialismo e holismo 

 

A psicobiologia contemporânea recebe vasta influência de diferentes linhas de 

pesquisa distribuídas nos séculos XIX e XX, a começar pelos primeiros estudos de casos 

clínicos com base no método anatomoclínico, conduzidos pioneiramente por Paul Broca 

(1824-1880), que visava estabelecer, por meio desse método, correlações empíricas entre 

sintomas observáveis no âmbito da clínica, com estruturas e funções cerebrais específicas 
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comprometidas por lesões ou doenças (CAGNIN, 2010). Esse método pressupõe o 

localizacionismo funcional, segundo o qual o cérebro funciona a base de uma rigorosa 

modularidade, em que funções mentais específicas teriam origem em estruturas anatômicas 

também específicas e bem demarcadas (TEIXEIRA, 2005). No século posterior, o 

neuropsicólogo de formação behaviorista Karl Lashley (1890-1958), conduziu experimentos 

com lesões em cérebros de pombos, que sugeriam que diversas funções mentais permaneciam 

mesmo após a remoção de porções cerebrais (PINHEIRO, 2005; TEIXEIRA, 2005). Essa 

pesquisa contestou o localizacionismo e sua ideia de modularidade rígida, introduzindo a 

hipótese de que as funções cerebrais podem ser multiplamente reproduzidas na massa 

encefálica, introduzindo a hipótese do equipotencialismo na psicobiologia, uma hipótese que 

implica a tese funcionalista da múltipla realização dos estados mentais indistintamente por 

toda a estrutura cerebral. O localizacionismo e o equipotencialismo se comportam como dois 

programas de pesquisa psicobiológicos incompatíveis.  

Com as pesquisas do psicólogo Donald Hebb (1904-1985), a psicobiologia passou 

por um enorme avanço a partir de sua hipótese da plasticidade sináptica da memória, segundo 

a qual a informação mnemônica estaria fundada na formação de redes de células nervosas 

modificáveis, sendo esse o modelo padrão da neurociência da memória até os dias de hoje 

(PINHEIRO, 2005). O modelo de Hebb sugere certa moderação relativamente aos programas 

localizacionista e equipotencialista, se alinhando ao modelo sistêmico do neuropsicólogo 

soviético Alexander Luria (1902-1977) que, influenciado pelos trabalhos do fisiologista Ivan 

Petrovitch Pavlov (1949-1936) e da psicologia sociointeracionista de Lev Semiónovitch 

Vigotski (1896-1934), passou a conceber o sistema nervoso central como uma entidade 

plástica, dinâmica e complexa, que não somente se organiza de acordo com sua programação 

genética, mas também em resposta ao ambiente físico e social (LURIA, 1981). O programa de 

pesquisa de Luria (ou de Luria & Vigotski), por negar que funções mentais correspondem a 

áreas isoladas no cérebro, ao mesmo tempo em que admite alguma especialização entre áreas, 

pode ser caracterizado como holista (TEIXEIRA, 2005) e representa uma síntese ou pelo 

menos uma alternativa moderada entre as hipóteses localizacionista e equipotencialista.  

Antes de Luria, o também soviético Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) 

empreendeu um amplo avanço na compreensão das funções psicológicas superiores em 

termos de processos dinâmicos e complexos no sistema nervoso central, influenciando 

expressivamente o desenvolvimento da neurociência no século XX, como salienta Pickenhain 

(1999). Para o fisiologista soviético, a aprendizagem e as emoções são funções 
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neurobiológicas superiores formadas a partir do que ele chamou de dinâmica estereotípica: 

uma interação complexa entre processos corticais inibitórios e excitatórios que respondem a 

um interminável influxo de qualidades sensoriais incidindo sobre os córtices (PICKENHAIN, 

1999). 

A psicobiologia nem sempre se ajustou a uma metodologia ou pressupostos 

unívocos, como é de se perceber quando se tem em vista as divergências entre os programas 

localizacionista, equipotencialista e holista. Não obstante esses programas compartilham a 

premissa de que a cognição e o comportamento têm suas bases materiais na estrutura 

bioquímica do cérebro e podem ser explicados a partir da compreensão de suas correlações 

com essa estrutura biológica complexa. Seus métodos variam em observações 

anatomoclínicas, análise comparativa entre estruturas neuroanatômicas de animais humanos e 

infrahumanos, manipulação psicofarmacológica de processos afetivos e cognitivos e métodos 

computacionais de neuroimagem.  

A despeito da pluralidade de métodos — o que não necessariamente implica 

grandes rupturas epistemológicas — e da ausência de univocidade em relação à natureza da 

organização psiconeural e seus processos, os modelos dinâmicos de Hebb, Luria e Pavlov se 

mostraram promissores e moderados em meio à disputa entre localizacionistas e 

equipotencialistas, e seus princípios gerais continuam válidos, norteando a pesquisa 

psicobiológica contemporânea. A hipótese da conectividade plástica das redes nervosas de 

Hebb é atualmente um dos princípios mais elementares da neurociência, dando respaldo a 

outro princípio neurocientífico basilar, devido a Luria, qual seja; a capacidade dinâmica dos 

processos nervosos superiores se ajustarem ou se modelarem em resposta ao meio físico e 

social. Por sua vez, as noções de dinâmica estereotípica e o entendimento dos organismos 

animais como sistemas complexos autorreguladores, fazem de Pavlov um pioneiro no que diz 

respeito à compreensão dos organismos animais como sistemas complexos e auto-organizados 

(CARVALHO; LOPES, 2012), noções essas que se encontram na base da neurociência 

cognitiva contemporânea e igualmente de importantes movimentos cognitivos do século XX e 

XXI como a cibernética, a teoria geral de sistemas, o conexionismo e o enativismo. Nesse 

sentido, não é exagero apontar as abordagens de Hebb, Luria e Pavlov como compondo uma 

matriz norteadora (algo próximo a um núcleo irredutível) da pesquisa contemporânea em 

psicobiologia, fornecendo pressupostos metodológicos gerais e ainda o pressuposto 

ontológico de que estados psicológicos estão inerentemente correlacionados a estados físico-

químicos no cérebro. 
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Do reducionismo causal ao reducionismo ontológico? 

 

Um pressuposto comum aos programas localizacionista, equipotencialista e 

holista, é o de que uma abordagem científica da psicologia humana envolve necessariamente 

uma compreensão profunda das funções cerebrais. Os processos cognitivos e afetivos que 

controlam o comportamento precisam portanto de uma explicação baseada em processos 

físicos no cérebro. Esse pressuposto básico se expressa na tese de que as funções psicológicas 

encontram-se intimamente correlacionadas a funções cerebrais, e embora a natureza dessa 

correlação não possa ser especificada experimentalmente, e a despeito de haver várias 

hipóteses ontológicas para explicá-la, é difícil resistir à ideia de que as funções psicológicas 

não acontecem apenas paralelamente, mas na dependência causal de padrões cerebrais, de 

modo que uma modificação na atividade psicológica sempre pressupõe alguma variação em 

parâmetros elétricos e químicos no cérebro. Por outras palavras, estados mentais superviriam 

a estados físico-químicos acontecendo no cérebro.  

De acordo com a noção de superveniência psiconeural não pode haver variação 

no domínio mental sem haver variação em correlatos cerebrais (ver Kim, 1999). Formulando 

a relação de superveniência de maneira inversa, da base subveniente à superveniente, 

derivamos a noção de determinação, que consiste na impossibilidade de haver sistemas 

indiscerníveis ao nível das propriedades físicas do cérebro, mas diferentes ao nível das 

propriedades psicológicas, o que é o mesmo que dizer que dados dois sujeitos S1 e S2, e 

estando fixados em ambos as mesmas propriedades neuronais (a base subveniente), seguir-se-

ão de S1 e S2 as mesmas propriedades mentais (as características supervenientes). 

Isto revela uma dependência das propriedades psicológicas em relação às físicas, e 

reforça a tese de que uma ciência da mente e do comportamento é na realidade uma ciência do 

cérebro, uma vez que a compreensão e o controle bem sucedidos da cognição e do 

comportamento dependeriam, em última instância, da compreensão e do controle bem 

sucedidos de variáveis físico-químicas do cérebro. A relação de dependência ou determinação 

de propriedades psicológicas por propriedades neuronais é especialmente conveniente aos 

programas em psicobiologia na medida em que lhes interessa descobrir leis causais que 

permitirão explicar e prever aspectos importantes da vida mental.   

Ainda que no nível empírico o que se observa são correlações e, sabendo que 

correlações não implicam causação, elas (as correlações) representam ainda um dos melhores 
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tipos de evidência para se inferir relações causais reais, o que abre um caminho, mesmo que 

controverso, ao reducionismo causal. De acordo com Searle (2006), uma redução causal entre 

fenômenos se estabelece quando as capacidades causais de um fenômeno B são nada exceto 

as capacidades causais de um fenômeno A. Para Searle, podemos inferir seguramente uma lei 

causal de uma correlação quando os estados correlacionados, digamos um estado psicológico 

Ψ e um estado cerebral C, exprimem uma relação tal que, C é necessário e suficiente à 

ocorrência de Ψ. 

 
Suponha que tivéssemos causas bastante precisas, neurofisiologicamente isoláveis, 

de consciência em seres humanos, tais que a presença dos fenômenos 

neurofisiológicos relevantes fosse tanto necessária quanto suficiente para a 

consciência. Se você tivesse isto, seria consciente; se você o perdesse, tornar-se-ia 

inconsciente. (SEARLE 2006, p. 74) 

 

Essa explicação causal de estados psicológicos (Searle tem em vista a 

consciência) por estados neurobiológicos subsumiria uma redução causal, abrindo caminho a 

uma redução teórica (NAGEL, 1935; SEARLE, 2006) isto é; uma redução que permite que 

leis da teoria reduzida, digamos a psicologia, possam ser deduzidas das leis da teoria redutora, 

digamos, a neurobiologia, no que teríamos uma psicobiologia robusta, ou simplesmente uma 

neurobiologia completa. Entre os fundadores da psicobiologia já mencionados, Pavlov é 

provavelmente o que fez afirmações mais explícitas no sentido de um reducionismo teórico, 

ao vislumbrar a possibilidade de uma redução completa e bem sucedida na direção dos 

conceitos subjetivos e intencionais aos conceitos de uma ciência empírica madura e bem 

desenvolvida. 

 

A raça humana terá uma incalculável vantagem e extraordinário controle sobre o 

comportamento humano quando o pesquisador científico for capaz de submeter seu 

semelhante à mesma análise externa que ele utilizaria para qualquer objeto natural, e 

quando a mente humana se contemplar não interiormente, mas exteriormente.  

(Pavlov, 1984, p. 41).  

 

Embora a redução teórica (e igualmente a superveniência e a redução causal) não 

pressuponha, forçosamente uma redução ontológica, é precisamente isso que ela sugere, 

residindo nesse aspecto o seu principal interesse para a ciência (SEARLE, 2006). A redução 

ontológica psiconeural se exprime na tese materialista de que estados psicológicos são 

numericamente idênticos a estados cerebrais (ARMSTRONG, 1993; PLACE, 2002; SMART, 

2002). Marx e Hillix (1978) salientam que historicamente a psicologia científica foi marcada 

por algumas tendências materialistas motivadas a encontrar extensões materiais para os 
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conceitos psicológicos (como mente, representação, crença, desejo e outros) sendo Watson e 

Pavlov dois exemplos cabais da forma mais radical desse materialismo. É precisamente em 

Pavlov que se encontram articulações filosóficas mais explícitas em favor do reducionismo 

materialista na psicobiologia. Apesar de ser mais amplamente conhecido pela descoberta da 

lei do condicionamento reflexo, de valor inestimável à psicologia experimental, Pavlov via 

nas leis do condicionamento um meio de revelar o funcionamento da atividade nervosa 

superior, que em última análise seria para ele o mesmo tipo de atividade a que se 

convencionou chamar de “mental”. Pavlov era portanto um partidário do reducionismo ou da 

identidade entre tipos psicológicos e tipos neuronais (CARVALHO; LOPES 2012), e talvez 

do reducionismo teórico, dado o que disse da possibilidade de a mente humana ser 

“contemplada exteriormente”. De qualquer modo, ainda não era possível que a mente fosse 

contemplada externamente (a partir de descrições em terceira pessoa) por meio de um 

vocabulário neurobiológico capaz de esgotar tudo o que se pode dizer sobre a mente (o que 

ainda hoje é apenas um vislumbre). Havia, entretanto, uma maneira de defender o 

reducionismo filosoficamente, considerando a possibilidade de coextensão dos conceitos e 

expressões dos vocabulários fisiológico e psicológico, ou dos conceitos objetivos e subjetivos, 

como queria Pavlov. A ideia é que a desconexão conceitual entre o físico e o mental não nos 

permite concluir uma desconexão ontológica entre os mesmos. Para Pavlov, um sistema 

complexo como o cérebro pode ser alvo de descrições radicalmente diferentes, mas não por 

isso incompatíveis. Ele considerava aceitável que se descrevesse o funcionamento de alguns 

organismos a partir de diferentes vocabulários, que seriam adequados conforme os contextos 

específicos em que são empregados (PAVLOV, 1961). À Pavlov os mecanismos causais do 

comportamento, presumivelmente em virtude de sua complexidade funcional, podem ser 

descritos, pelo menos em caráter provisório, tanto por termos neurobiológicos (objetivos) 

quanto por termos psicológicos (subjetivos), o que não significa que se esteja fazendo 

referência a duas realidades (1961), já que não se segue da independência lógica entre essas 

duas categorias de enunciados, uma fissura ontológica no sistema descrito por elas. 

A estratégia de Pavlov se assemelha à da teoria materialista de estado central 

(ARMSTRONG, 1993; SMART, 2002), que procura articular a compatibilidade da identidade 

mente-cérebro com a persistência do hiato lógico entre predicações fisicistas e predicações 

psicológicas. Trata-se de demonstrar que o desencontro entre o físico e o mental acontece 

exclusivamente no plano semântico e conceitual. O ponto de partida é a consideração da 

identidade mente-cérebo como uma identidade empírica em vez de uma identidade lógica ou 



50 

 

analítica. Trata-se de uma relação que se descobre pela experiência científica ― como a 

identidade “calor = energia cinética molecular”― não podendo ser revelada a priori, isto é, 

pela mera análise de relações lógicas ou semânticas entre conceitos. Desse modo, como as 

expressões subjetivas para estados mentais e as expressões objetivas para estados cerebrais 

têm significados logicamente independentes, a identidade mente/cérebro deve ser estabelecida 

a posteriori. 

Considerando o aspecto holista do núcleo irredutível da psicobiologia conforme 

Hebb, Luria e Pavlov, para a qual as atividades nervosas superiores interagem de forma 

dinâmica e sistêmica, um estado psicológico Ψ deve encontrar suas condições de identidade 

em algum estado complexo no cérebro. Assim, podemos considerar que Ψ é redutível a um 

estado cerebral C, sendo C uma interação complexa (holística ou mereológica) entre estados 

corticais c1, c2, c3... cn., inibitórios e excitatórios (para fazer justiça à dinâmica estereotípica 

de Pavlov). Uma vez descobrindo que C desempenha o mesmo papel funcional que 

atribuímos à Ψ, teríamos evidência maciça da identidade entre C e Ψ.  

Embora os membros da comunidade psicobiológica não se ocupem maciçamente 

com os compromissos ontológicos de seu programa, o reducionismo causal e teórico muitas 

vezes tácito em seu discurso, pode conduzi-los, ainda que não pacificamente, ao reducionismo 

ontológico, como queria Pavlov, mesmo que essa não seja uma consequência necessária. De 

fato, não existe consenso sobre qual é exatamente o compromisso ontológico da 

psicobiologia. Para Malloy-Diniz (et al., 2016), a  avaliação neuropsicológica se distingue das 

outras por ter como fundamento o monismo materialista, através da ideia de que os processos 

cognitivos e emocionais têm sua base em sistemas neuronais. Entretanto, rigorosamente, 

mesmo que a neuropsicologia (ou a psicobiologia) esteja comprometida com o monismo 

materialista, isto não implica um compromisso com o reducionismo identitário. Mograbi, 

Mograbi e Landeira-Fernandez, (2014, p. 22) afirmam: 

 

Mais promissoras são as pesquisas interdisciplinares que coadunam filosofia da 

mente e da ciência com neuropsicologia, neurociência e ciência cognitiva, 

entendendo que qualquer capacidade mental deve ter um correlato neural. A ideia de 

correlatos neurais pode ter várias versões e variações; entretanto, algumas dessas 

versões não se comprometem com uma postura identitária, o que é uma vantagem. 

Trata-se, aqui, de encontrar um conjunto mínimo de eventos e processos cerebrais 

que possa ser correlacionado a uma capacidade mental como seu substrato neural.  

 

Dewsbury (1991) comenta que a psicobiologia é historicamente marcada por uma 

oscilação entre o reducionismo extremo e abordagens que buscam uma ciência de interface 

entre biologia e psicologia sem se comprometerem com uma redução de processos 
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psicológicos complexos a processos neurais e fisiológicos. Tentativas de distanciar a 

psicobiologia tanto do reducionismo materialista quanto do vitalismo também se tornaram 

comuns na história dessa ciência (DEWSBURY, 1991). A rejeição ao reducionismo muitas 

vezes decorre da ideia de que a psicobiologia estuda não apenas os processos neurobiológicos 

em si, mas como eles servem de base para a integração de aspectos ontogenéticos e sociais, 

considerando que o papel dessa ciência é construir explicações que integrem coerentemente 

processos biológicos psicológicos e sociais.  

De qualquer modo, não parece até então claro qual seria a natureza desse 

antirreducionismo, se apenas teórico ou se ontológico. Pode parecer natural pensar que 

ontologicamente, a psicobiologia seria monista materialista, ainda que não reducionista, 

todavia, no artigo “Neuroscience: Dualism in Disguise” (2013) os italianos Manzotti e 

Moderato defendem que as premissas standard da neurociência (aqui podemos incluir a 

psicobiologia ou a neuropsicologia) conduzem invariavelmente a um quadro teórico dualista, 

e que a neurociência admite, em última instância, um dualismo velado, na medida em que 

postula entidades como informação, símbolos, representação, etc. que, tanto quando as 

características fenomenológicas da consciência, não encontram pacificamente condições de 

identidade no mundo físico, sendo provavelmente ficções explanatórias que nada acrescentam 

à descrição física do mundo. Para garantir a inserção coerente dessas entidades restaria uma 

reformulação radical do monismo materialista ou uma assunção explícita de alguma forma de 

dualismo nas neurociências. De qualquer maneira a assunção do monismo materialista não é 

condição necessária para um programa psicobiológico ser científico, pela razão simples de 

que nenhum experimento, previsão ou explicação bem sucedida na psicobiologia e na 

neurociência como um todo implica o materialismo, mas apenas a existência de uma 

correlação (presumivelmente causal) entre estados mentais e estados neurobiológicos. O 

mesmo se aplica à ciência como um todo, dado que o monismo materialista é antes de 

qualquer coisa uma tese filosófica em vez de uma tese empírica implicada por descobertas ou 

teorias científicas, e por isso precisa ser justificada de forma independente e especulativa. 

Além disso, para um programa psicobiológico ser de fato psicológico, num sentido robusto, 

parece importante assumir que a correlação entre estados neurobiológicos e mentais admite 

uma retrocausação dos últimos aos primeiros, de modo que a modificação das “ficções 

explanatórias” permitiria a modificação do funcionamento bioquímico do cérebro. Ainda que 

esta não seja forçosamente uma premissa crucial à psicobiologia, parece ser para os 

programas cognitivistas, que serão analisados em outro momento e que são muito próximos 
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epistemologicamente da psicobiologia e da neurociência. Seja como for, a possibilidade de 

retrocausação parece fortalecer a posição de Manzotti e Moderato (que advogam pelo 

dualismo), na medida em que elevaria o status das tais ficções explanatórias (símbolos, 

informações, representações, etc.) ao status de entidades reais, o que requererá ou a negação 

do monismo materialista, ou à sua revisão substancial na direção de uma versão não redutiva, 

o que pode incluir uma revisão sobre a real importância ou adequação do conceito de 

superveniência como forma de elaborar o problema mente-cérebro.  

Em resumo, o apelo ao reducionismo ainda é uma realidade em alguns círculos da 

psicobiologia e da filosofia da mente, sobretudo porque sua recusa pode conduzir ao 

contraintuitivo epifenomenalismo do mental, uma vez que as características mentais seriam 

causalmente redutíveis a características cerebrais, mas ontologicamente irredutíveis a elas, 

isto é; a mente permaneceria existindo por si, mas a causação ficaria por conta do cérebro. 

Entretanto, não se pode ocultar a existência de razões respeitáveis contra o reducionismo 

materialista identitário, sendo prudente nos absteremos de caracterizar taxativamente o eixo 

psicobiológico como constituído de programas científicos explicitamente reducionistas em 

suas bases filosóficas (entre os quais o holista tem a primazia). Ao que parece, a ontologia 

desses programas permanece até agora indeterminada, sendo a princípio compatível tanto com 

o monismo quanto com o dualismo, oscilando entre os dois na medida em que existem fortes 

razões tanto em favor de um lado quanto do outro. Também não existe uma metodologia 

unitária, mas uma certa pluralidade metodológica. Assim sendo, reconhecemos no programa 

de pesquisa dominante em psicobiologia apenas duas premissas básicas, que constituem seu 

núcleo filosófico e disciplinar irredutível: o holismo e a tese da correlação causal entre 

propriedades neurobiológicas e propriedades psicológicas, ficando em aberto se essa 

correlação conduz invariavelmente a alguma forma de redução ou se existe espaço para 

retrocausação. Essa será a base de contraste dos fundamentos da psicobiologia com os 

programas dos eixos comportamental e cognitivo a serem discutidos ao longo dessa 

investigação.  

 

3.2. O behaviorismo  

 

O behaviorismo pode ser encarado como um movimento da cultura acadêmica e 

intelectual bastante amplo, exercendo enorme influência na filosofia da mente e na psicologia 

no século XX. O behaviorismo tem ramos tanto na filosofia acadêmica quanto na ciência e 
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ainda hoje sobrevive na psicologia através do behaviorismo skinneriano (que será discutido 

em mais detalhes) embora tenha murchado na filosofia acadêmica há várias décadas. Nessa 

subseção construiremos uma rota progressiva, começando por apresentar o behaviorismo 

filosófico até chegar ao behaviorismo na psicologia experimental, culminando no 

behaviorismo radical e na psicologia analítico-comportamental, que consiste no programa de 

pesquisa behaviorista mais influente atualmente e por isso será discutido em mais 

pormenores. Uma peculiaridade do behaviorismo na psicologia (sobretudo na psicologia 

skinneriana) é que seus fundamentos filosóficos foram ao longo das décadas discutidos mais 

explicitamente do que em outras abordagens, provavelmente por essa vertente ter surgido de 

forma independente também na filosofia, ao contrário das vertentes psicobiológica e 

cognitiva.  

 

O behaviorismo filosófico 

 

O behaviorismo filosófico (também conhecido como behaviorismo analítico) era, 

conforme Churchuland (2004) guiado por três proeminentes motivações intelectuais. A 

primeira foi uma forte rejeição ao dualismo de substâncias, sobretudo a partir da crítica ao 

conceito cartesiano de mente (a teoria do “fantasma na máquina”) do proeminente filósofo 

britânico Gilbert Ryle (1949), cujo argumento, grosso modo, tentou demonstrar que a 

“doutrina oficial” incorria no que se chama de erro categorial, que acontece quando se coloca 

elementos de uma determinada categoria lógica em uma categoria errada, como quando se 

pergunta “onde está o pelotão?” logo após se presenciar a marcha dos soldados, a fanfarra e a 

coreografia com armas (os componentes do pelotão). De maneira análoga, a doutrina oficial 

cartesiana teria cometido um erro categorial, continuando a perguntar por uma mente 

substantiva, quando “mente” seria no fundo um rótulo de categoria para disposições 

comportamentais. Ainda que fosse possível discriminar todas as disposições 

comportamentais, o adepto da doutrina oficial continuaria falando sobre uma mente com 

propriedades diferentes daquelas que realmente lhe cabem. Esse erro categorial aconteceria 

porque a doutrina oficial deriva de fatos meramente linguísticos (substantivando verbos 

psicológicos como “pensar”, “desejar”, “perceber”, etc.) consequências metafísicas, alocando 

conceitos mentais numa categoria lógica errada, qual seja, a de substância. Para Ryle (1949) 

uma mente estaria mais próxima de uma habilidade ou inclinação para se comportar do que de 

um mecanismo ou aparato subjacente à ação, de forma que conceitos mentais seriam 



54 

 

disposicionais, na medida em que apenas exprimiriam propensões para agir em determinadas 

circunstâncias.  

A segunda motivação baseava-se no verificacionismo do positivismo lógico já 

discutido na seção anterior, segundo o qual o significado de uma sentença é redutível às 

condições observacionais capazes de confirmá-la ou infirmá-la. Finalmente, a terceira 

motivação era a tese geral de que a maior parte dos problemas filosóficos, senão todos, 

resultam de confusões linguísticas, podendo ser dissolvidos a partir de uma reconstrução 

racional cuidadosa da linguagem em que tais problemas são expressos, posição essa 

largamente influenciada por Ludwig Wittgenstein (1999).   

Assim sendo, o behaviorismo filosófico não se “comporta” como uma teoria da 

mente, mas antes como uma teoria semântica sobre como analisar a linguagem mentalista, 

tendo como tese crucial a ideia de que toda sentença acerca de estados mentais pode ser 

traduzida ou parafraseada numa cadeia de sentenças acerca de disposições comportamentais, 

isto é, sobre como o individuo se comportaria caso estivesse numa determinada circunstância 

observável (CHURCHLAND, 2004; FODOR, 1981). Isso deu incentivos ao projeto de 

reconstruir a psicologia científica a partir do chamado behaviorismo lógico (CARNAP, 1959; 

HEMPEL, 1959), mencionado na seção precedente, e cujo propósito era fornecer critérios 

para traduzir os termos teóricos da psicologia em termos físicos comuns (espaço-temporais) 

verificáveis, sendo essa presumivelmente a única possibilidade de transformar a psicologia 

numa ciência.  

Churchland assevera que o behaviorismo filosófico padecia de duas falhas 

cruciais. A primeira é que parece pura e simplesmente implausível negar estados interiores, 

diluindo-os em disposições para comportamentos publicamente observáveis. “Ter uma dor 

não parece ser meramente uma questão de estar inclinado a gemer, esquivar-se, tomar 

aspirina, e assim por diante. As dores também têm uma natureza qualitativa intrínseca (...)” 

(CHURCHLAND, 2004, p. 50).  A segunda falha faz-se explicita quando se tenta parafrasear 

estados mentais, sobretudo os mais complexos, em termos de sentenças condicionais para 

disposições comportamentais, de maneira que um estado mental como “desejar tirar férias no 

Caribe”, requer uma lista de sentenças condicionais demasiado longa, quiçá infinita 

(CHURCHLAND, 2004, p. 51).  

Um exemplo de sentença condicional é a seguinte: “se x fosse aquecido, x se 

dilataria”. A dilatação é uma propriedade disposicional. Considere agora que estados mentais 

são propriedades disposicionais. Se assim o for, obtemos todo significado de um estado 
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mental, parafraseando-o em disposições comportamentais. Entretanto, na prática, parafrasear 

um estado mental, como “desejar tirar férias no Caribe”, em termos de condicionais 

comportamentais significa que 1) se fosse perguntado a x, se deseja tirar férias no Caribe, x 

responderá que sim; 2) se pedissem a x para escolher entre tirar féria no Japão ou no Caribe, x 

escolherá a segunda opção; 3) se x ganhasse uma passagem de avião para o Caribe no 

próximo fim de semana, x iria, e assim indefinidamente, até que esse exercício torne-se 

inviável, pois a lista de sentenças condicionais é virtualmente infinita. Ademais, cada 

condicional comportamental dessa lista interminável levanta sérias suspeitas. Supondo que x 

deseje tirar férias no Caribe, a sentença condicional 1 acima só será verdadeira se x não 

pretender manter em segredo sua vontade de tirar férias no Caribe, 2 só será verdadeira se x 

não for porventura acometido por tédio em relação a sair de férias enquanto 3 só será 

verdadeira se x não acreditar que seu voo será sequestrado, e assim por diante, de modo que 

tentar corrigir essas sentenças condicionais significa reintroduzir, pela porta dos fundos, os 

mesmos conceitos mentais que deveriam ser redefinidos em termos de condicionais para 

comportamentos publicamente observáveis (CHURCHLAND, 2004, p. 51). 

 

O behaviorismo científico 

 

A despeito de suas dificuldades filosóficas, as motivações originais do 

behaviorismo filosófico também se fizeram presentes em algum grau no projeto basilar no 

behaviorismo científico da psicologia. O behaviorismo floresceu na psicologia experimental 

no início do século XX, através da pesquisa de J. B. Watson (1879-1985), considerado o 

pioneiro do behaviorismo (BAUM, 1999; MARX e HILLIX, 1978), e do conjunto de ideias 

denominado behaviorismo metodológico. Embora seja comum, sobretudo em território 

nacional, não distinguir o behaviorismo watsoniano do behaviorismo metodológico, são 

vertentes distintas, ao menos em termos de alguns pressupostos filosóficos. Enquanto o 

behaviorismo metodológico assumia a existência de uma mente imaterial, que no entanto seria 

metodologicamente intangível à pesquisa empírica, devendo ser ignorada, o behaviorismo de 

Watson recusava o dualismo, embora tenha permanecido obscuro a respeito de outros 

compromissos filosóficos (STRAPASSON, 2012).  

De qualquer forma, um consenso no behaviorismo nascente na psicologia do 

início do século passado era o antidualismo, seja no sentido de recusar uma mente imaterial 

(para o caso do behaviorismo de Watson), seja no sentido mais fraco, de ignorá-la como um 
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epifenômeno (para o caso do behaviorismo metodológico). Outro consenso era o 

verificacionismo, e ainda outro, o operacionismo (BRIDGMAN, 1927), cuja prescrição era 

que conceitos mentais deviam ser postos em definições operacionais a fim de manterem uma 

conexão com o mundo empírico. Noutras palavras, o significado de um conceito científico 

devia ser equivalente à descrição de um conjunto delimitado de operações experimentais 

publicamente observáveis, diferentemente do behaviorismo filosófico, para o qual os termos 

da psicologia de senso comum, pré-científica, já obtinham naturalmente seus significados a 

partir de operacionalizações implícitas (CHURCHLAND, 2004).  

Essa primeira onda do movimento behaviorista na psicologia, assim como as 

posteriores, tinha uma forte conexão com a psicologia animal e comparada, mantendo como 

premissa empírica basilar o mecanismo de condicionamento reflexo descoberto por Pavlov 

(MARX e HILLIX, 1978). Dado o seu papel fundamental no behaviorismo primevo, o 

condicionamento reflexo, que pode ser considerado uma lei comportamental, integra o núcleo 

irredutível de seus dois programas, o watsoniano e o metodológico (se é que as diferenças 

filosóficas mencionadas são suficientes para que sejam distinguidos como dois programas). A 

definição elementar de psicologia para esse behaviorismo pioneiro, e para os vindouros, é a de 

que a psicologia é a ciência do comportamento. O comportamento e não uma mente seria o 

objeto por direito dessa ciência, dado ser passível de observação e manipulação direta. O 

método deve ser de terceira pessoa, em vez do método introspectivo, tendo a indução, o 

operacionismo e o verificacionismo um lugar privilegiado nesse programa. O comportamento 

poderia ser integralmente analisado em termos do esquema S-R (estimulo e resposta), num 

esquema de condicionamento reflexo que pressupunha o determinismo mecanicista como 

regente dos fenômenos naturais.  

De forma resumida, se pode dizer que o behaviorismo científico de primeira onda 

tem como núcleo irredutível a lei empírica do condicionamento reflexo (S-R), os princípios 

metodológicos do indutivismo, operacionismo e verificacionismo, e em termos de 

compromissos ontológicos, uma concepção determinista e mecanicista de causalidade, apesar 

das divergências entre dualismo, na tendência metodológica, e monismo materialista, na 

tendência watsoniana. 

 

O neobehaviorismo 
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Posteriormente, o behaviorismo sofreu variações, dando origem a vertentes 

neobehavioristas, que conservaram algumas das motivações do primeiro estágio, mas 

incorporaram características bastante peculiares. O behaviorismo cognitivo (também 

conhecido como behaviorismo intencional, ou ainda como behaviorismo mediacional) de 

Edward Tolman (1886-1959) pretendia-se essencialmente behaviorista, tanto em termos 

metodológicos quanto na fidelidade ao objeto de estudo, mas enquanto o behaviorismo da 

primeira onda tinha por núcleo irredutível a lei empírica do condicionamento reflexo S-R, o 

behaviorismo cognitivo tinha por núcleo irredutível o modelo não inteiramente empírico S-O-

R (estímulo-organismo-resposta), que descrevia um processo em que o estímulo se submetia a 

uma modulação por variáveis mediacionais, ou intervenientes, dentro do organismo (O). As 

variáveis intervenientes seriam as verdadeiras causas iniciadoras do comportamento (variável 

dependente), conectando-o ao ambiente, isto é: entre o estímulo (variável independente) e a 

resposta comportamental (variável dependente), haveria a intervenção de processos 

mediacionais inferidos (variável interveniente). Entre as variáveis intervenientes ou 

mediacionais, haveria processos cognitivos, como “expectativa”, “crença-valor” e “gestalts-

sinais”, esses últimos compondo o que Tolman chamou de “mapa cognitivo”. (SCHULTZ & 

SCHULTZ, 2005). Era fundamental para Tolman, conceber o comportamento como tendo um 

propósito, um desígnio sem o qual um organismo não poderia ser dirigido a um objetivo, daí o 

seu programa ser também conhecido como behaviorismo intencional (SCHULTZ & 

SCHULTZ, 2005).  

Pelo fato de os processos mediacionais inferidos serem inobserváveis diretamente, 

sua inclusão enquanto variável cientificamente respeitável seria dada por sua corelação com 

variáveis experimentais (independentes e dependentes), estas sim observáveis, o que para  

Tolman permitiria uma definição operacional dessas variáveis.  

Ainda que supostamente mantenha um compromisso com alguns preceitos 

behavioristas, não é claro em que sentido o behaviorismo cognitivo não seja, no final das 

contas, uma teoria da psicologia cognitiva em vez de uma teoria behaviorista. De fato, essa 

modalidade de behaviorismo é por vezes considerada como precursora da psicologia cognitiva 

(STERNBERG, 2010). O simples fato de ter como objeto o comportamento não parece ser 

razão suficiente para um programa ser considerado autenticamente behaviorista. O 

comportamento já foi reivindicado como objeto em outros programas, que nem por isso são 

behavioristas. A presença de elementos de empirismo e operacionismo poderiam constituir 

talvez uma boa razão para o programa de Tolman ser genuinamente behaviorista, mas os 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Edward_C._Tolman
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edward_C._Tolman
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elementos cognitivos e intencionais, ainda que usados em caráter instrumental, conduzem 

invariavelmente ao mentalismo (STERNBERG, 2010). O behaviorismo cognitivo de Tolman 

também diferia do behaviorismo da primeira onda por se preocupar com uma análise molar 

do comportamento em vez de com unidades moleculares, chegando a combinar elementos da 

psicologia da Gestalt (SCHULTZ & SCHULTZ, 2005). 

Em resumo, o behaviorismo cognitivo mantinha em seu núcleo os princípios 

metodológicos do behaviorismo de primeira, com a diferença de que privilegiava a análise 

molar à molecular. A lei que organizava seu núcleo consistia em S-O-R e a premissa 

cognitiva de que todo comportamento é intencional também era inegociável. Pelo aspecto 

mentalista desse programa, é tentador concluir que tinha compromisso ontológico com o 

dualismo, mas essa não é uma consequência inescapável do mentalismo, sobretudo quando se 

trata de um mentalismo instrumentalista, como aparentemente era o de Tolman.  

O behaviorismo de Clark Hull (1884-1952) concebia a psicologia como uma 

ciência do comportamento baseada nas leis de condicionamento reflexo de Pavlov, e 

sustentava que todo tipo de atividade comportamental tinha uma natureza mecânica (Hull 

incorporou em seu behaviorismo o espírito mecanicista europeu do século XVI), redutível ao 

físico e passível de modelagem matemática (SCHULTZ & SCHULTZ, 2005). Hull via-se 

como um behaviorista metodológico, não negava a existência da mente, mas tampouco 

pensava que ela deveria ser ignorada, como queriam outros behavioristas metodológicos. Em 

vez disso, acreditava ser possível uma explicação satisfatória da consciência a partir de 

descrições detalhadas e complexas em linguagem comportamental observável. (MARX e 

HILLIX, 1978). Outra peculiaridade, é que seu behaviorismo endossava, além de sofisticadas 

técnicas de modelagem matemática, o método hipotético-dedutivo, ainda que recorresse a 

generalizações indutivas de resultados experimentais isolados.  

 

Hull descreveu quatro métodos que considerava úteis à ciência. Três já eram 

empregados: (1) a observação simples; (2) a observação sistemática controlada; e (3) 

a verificação experimental de hipóteses. Além disso, Hull exigiu a adesão estrita a 

um quarto método, o método hipotético-dedutivo, que usa a dedução a partir de um 

conjunto de formulações determinadas a priori. O método envolve o 

estabelecimento de postulados a partir dos quais se deduz conclusões 

experimentalmente verificáveis, que são então submetidas à verificação 

experimental. Se as proposições não forem validadas pelas provas experimentais, 

deverão ser revistas. Se forem comprovadas e verificadas
20

, poderão ser incluídas no 

corpo da ciência. Hull acreditava que, se a psicologia queria tornar-se uma ciência 

                                                 
20

 O dedutivismo de Hull se distingue do dedutivismo de Popper, por não ter embutido teses falsificacionistas 

céticas a respeito da possibilidade de justificação e confirmação positiva de hipóteses através da observação.    
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objetiva igual às outras ciências naturais, de acordo com o projeto 

comportamentalista, a única abordagem apropriada seria a hipotético-dedutiva. 

(SCHULTZ & SCHULTZ, 2005 p.273).  

 

Como Tolman, Hull empregou variáveis intervenientes: postulou o impulso, como 

gradiente de necessidade corporal que seria a base da motivação do comportamento e de seu 

reforço (Hull integrou a lei do efeito de Thorndike em seu programa, que afirma que todo 

comportamento seguido de consequências aprazíveis ao organismo tem suas chances de voltar 

a ocorrer aumentadas). Reconhecia a existência de impulsos primários, de origem 

filogenética, e impulsos secundários, adquiridos na experiência e em alguma medida 

relacionados com a satisfação dos impulsos primários. Essa variável interveniente, contudo, 

não parece ter uma natureza plenamente cognitiva, como em Tolman, se assemelhando ao que 

na psicologia de senso comum chama-se “desejo”: uma tensão interna que demanda ser 

reduzida ou satisfeita.  

O behaviorismo de Hull foi marcado por um entusiasmo excessivo em relação à 

possibilidade de quantificação, formalização matemática, detalhamento terminológico e 

sistematização axiomática da psicologia, o que pode ter rendido defeitos, em vez de somente 

qualidades ao seu programa. É questionável até onde esse “excesso de rigor” era realmente 

útil ou necessário para se exprimir adequadamente uma metodologia e uma terminologia de 

pesquisa (o que traz à tona o perigo do cientificismo e do deferencialismo).  O caso é que essa 

atitude metodológica acabou por tornar muito restrito o domínio das explicações e aplicações 

do behaviorismo de Hull, tornando-o pouco apto a realizar novas descobertas. Além disso, se 

de um lado Hull buscava um amplo rigor e detalhamento em suas formulações, valorizando 

sobremaneira a quantificação e a formalização, de outro, muitas dessas formulações possuíam 

lacunas e imprecisões conceituais (SCHULTZ & SCHULTZ, 2005). Pouco adianta o 

tratamento formal e detalhista de uma estrutura terminológica, se ela contém já de inicio 

algumas imprecisões. De qualquer modo, o behaviorismo de Hull tem seus méritos, é 

reconhecido como uma das correntes mais influentes na psicologia experimental e pode-se 

seguramente dizer que rendeu importantes influências à psicologia cognitiva.  

Resumidamente, o núcleo irredutível do behaviorismo de Hull era composto pela 

lei do condicionamento reflexo e pela lei do efeito. Seu programa era metodologicamente 

variado, mas tinha no método hipotético-dedutivo a estratégia heurística fundamental. 

Mantinha o espírito mecanicista do behaviorismo de primeira onda, mas num grau mais 

elevado e comprometia-se com o materialismo ontológico ou metafísico. 
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Outro programa behaviorista com substanciais ligações com a psicologia 

cognitiva é o de Albert Bandura (1925-). Sua teoria tinha um caráter sócio-cognitivo e não 

enfatizava o condicionamento por reforço como mecanismo de modificação do 

comportamento (no que diverge amplamente do behaviorismo skinneriano, que será analisado 

a seguir). Os estímulos reforçadores (que Skinner preferirá chamar de “consequências”), só 

teriam a capacidade de modificar o comportamento porque o indivíduo tem antes a percepção 

consciente do aspecto que está sendo reforçado, além do mais, a aprendizagem poderia 

ocorrer, conforme Bandura, de forma inteiramente social, sem a presença do reforço
21

, na 

medida em que o indivíduo observa ativamente o comportamento dos outros, aprendendo por 

imitação e podendo assim regular seu comportamento avaliando as consequências do 

comportamento dos outros indivíduos (SCHULTZ & SCHULTZ, 2005). Nesse behaviorismo 

social há também a presença de variáveis intervenientes, que seriam os processos cognitivos 

mediacionais que permitem não apenas que o individuo aprenda por observação, mas que 

antecipe as consequências ainda não vivenciadas do próprio comportamento, imaginando as 

possíveis consequências decorrentes dele e escolhendo conscientemente alterar ou manter o 

curso de sua ação. Em outras palavras, quando um reforço exterior altera o comportamento, ele 

o faz, segundo essa teoria, porque o indivíduo tem a percepção consciente do que está sendo 

reforçado e antecipa o mesmo reforço. Os estímulos, portanto, não se conectam diretamente 

com as respostas, mas são conectados através da mediação de processos cognitivos 

intervenientes, dentre os quais se encontra a autoeficácia, que é a percepção ou crença do 

indivíduo em relação ao seu valor e autoestima, possuindo enorme influência em como ele irá 

conduzir sua vida. Em suma, para Bandura não são os reforços que modificam o 

comportamento, mas a maneira que o individuo lida cognitivamente com esses reforços 

(SCHULTZ & SCHULTZ, 2005). Essa peculiaridade aproxima Bandura da psicologia 

cognitiva e da psicologia cognitivo-comportamental (que entrarão em pauta mais tarde), que 

enfatizam o modo como o sujeito percebe ou interpreta o estímulo, sendo esse aspecto e não 

diretamente o estímulo ambiental, que determina o comportamento. É curioso que a teoria 

sociocognitiva de Bandura esteja historicamente mais associada ao behaviorismo que ao 

cognitivismo, mesmo que o foco seja a modelagem do comportamento. Epistemologicamente, 

contudo, se assemelha mais ao cognitivismo. 

                                                 
21

 A noção de reforço provém da teoria do reforçamento diferencial do comportamento. É uma adaptação 

behavioista da lei do efeito. No behaviorismo radical essa noção adquiriu um caráter antimentalista bastante 

rigoroso.  
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O programa sociocognitivo de Bandura permanece vivo e influente, e tem gerado 

aplicações clínicas, educacionais e empresariais altamente apoiadas por evidências empíricas 

(SCHULTZ & SCHULTZ, 2005). Seu núcleo contém algumas premissas significativamente 

bem sustentadas empiricamente, como a de que a percepção consciente das consequências 

reforçadoras determina a mudança do comportamento; a de que modelos sociais aprendidos 

por observação suplementam a percepção, as crenças e a autoeficácia, aumentando a 

capacidade de antecipar consequências do comportamento. O método empírico de observação 

naturalista do individuo em interação social em diversos tipos de contexto é crucial no 

programa de Bandura.   

 

3.2.1. Psicologia analítico-comportamental e behaviorismo radical 

 

Diferente dos programas em psicobiologia (e como veremos, dos programas em 

psicologia cognitiva), a psicologia analítico-comportamental, ou simplesmente “análise do 

comportamento”, possui um sistema filosófico mais sistematizado: o behaviorismo radical de 

B. F. Skinner (1904-1990). O behaviorismo radical retém alguns princípios elementares do 

behaviorismo de primeira onda, como a forte aderência metodológica ao indutivismo e ao 

operacionismo (ainda que se trate de um tipo muito peculiar de operacionismo), o 

antimentalismo (de um tipo mais amplo e radical) e a lei do condicionamento reflexo, embora 

o condicionamento operante seja sua lei empírica mais fundamental
22

. Mantém também 

motivações semelhantes ao behaviorismo filosófico, ao buscar análises operacionais da 

linguagem mentalista como forma de esvaziar ontologicamente essa linguagem e desvendar o 

que estaria por trás dela. Os significados dos termos dessa linguagem não estariam em 

entidades, propriedades ou conteúdos mentais, mas nas circunstâncias em que esses termos 

são emitidos. Essas circunstâncias são variáveis ambientais e sociais que controlariam o uso 

desses termos e (SKINNER, 1978). Essa característica marca a diferença do operacionismo 

skinneriano em relação ao operacionismo do behaviorismo da primeira onda.  

 O behaviorismo radical é seguramente a tendência mais controversa e influente 

dentro da tradição behaviorista na psicologia. Não é propriamente uma ciência do 

                                                 
22

 Skinner também mostrava-se simpático ao reducionismo integral do comportamento à fisiologia (1966), assim 

como Watson, mas apenas inicio de sua produção intelectual. Essa simpatia pelo reducionismo foi deixada de 

lado em futuras obras na medida em que se tornava mais forte a convicção de que o comportamento é 

estruturado por suas próprias leis, o que pressupõe seu próprio nível de análise.  
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comportamento, mas propõe-se como filosofia dessa ciência
23

, ou pelo menos da psicologia 

analítico-comportamental. Baum (1999) explicita essa distinção da seguinte forma 

 
Sendo um conjunto de ideias sobre essa ciência chamada de análise comportamental, 

e não a ciência em si, o behaviorismo não é propriamente uma ciência, mas uma 

filosofia da ciência. Como filosofia do comportamento, entretanto, aborda tópicos 

que muito prezamos e que nos tocam de perto: por que fazemos o que fazemos, e o 

que devemos e não devemos fazer. Oferece uma visão alternativa que muitas vezes 

vai contra o pensamento tradicional sobre o agir, já que as visões tradicionais não se 

têm pautado pela ciência. (p.14).  

 

A característica mais peculiar do behaviorismo radical é a exclusão sistemática 

das explicações do comportamento que se enquadram no gênero a que Skinner chamou 

mentalista. Entretanto, o antimentalismo de Skinner é mais elaborado que o antimentalismo 

do behaviorismo de Watson e do behaviorismo metodológico. Para Skinner, o mentalismo 

não se resumia ao dualismo metafísico, mas a qualquer tipo de explicação do comportamento 

que extrapolava os limites das relações comportamentais entre organismo e ambiente.  

Skinner também classificava como “mentalismo” aquelas explicações que recorrem a causas e 

processos internos não necessariamente sobrenaturais, como explicações centradas no cérebro 

(1966, 1978, 2003), embora não negasse que o cérebro fosse um componente necessário à 

ocorrência do comportamento (1969b), assim como as pernas são necessárias para se 

caminhar. Contudo, o cérebro não seria o elemento crucial da explicação do comportamento.  

O antimentalismo skinneriano é ainda mais radical do que aquele dos 

behaviorismos procedentes noutro aspecto crucial. Skinner incorporou em essência a lei do 

efeito de Thorndike, segundo a qual um comportamento seguido por consequências aprazíveis 

é reforçado, isto é, tem sua probabilidade de recorrência aumentada. Todavia, tratou de 

exaurir o mentalismo embutido na formulação original da lei, eliminando do conceito de 

reforço referências a estados mentais internos. Skinner procurou obstinadamente evitar definir 

as consequências reforçadoras do comportamento em termos de sensações de prazer e dor, de 

satisfação e insatisfação, etc., como fazia Thorndike, e em termos de redução de impulsos 

internos, como em Hull (SCHULTZ & SCHULTZ, 2005). Seu sistema não era explicativo, ou 

seja, não procurava construir uma cadeia causal explanatória entre processos inferidos e o 

comportamento, mas descritivo, na medida em que se limitava a inventariar correlações 

                                                 
23

 Assim como o behaviorismo filosófico, o behaviorismo radical também pode ser considerado um tipo de 

filosofia da mente (Lopes & Abib, 2003; Zilio, 2010), embora não propriamente uma “teoria da mente”.  
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condicionais e probabilísticas entre variáveis independentes (contingências de reforço) e 

variáveis dependentes (eventos comportamentais).  

A relutância em incluir elementos mentalistas na descrição do comportamento 

tinha para Skinner uma motivação metodológica e, como pensava o behaviorista, pragmática, 

pois achava que o mentalismo apenas postergava a explicação do comportamento, dando-o 

falsas causas e desviando a atenção dos cientistas das verdadeiras causas do comportamento, 

que estariam no ambiente. De acordo com Skinner (1974, p. 13-14) “o mentalismo, ao 

oferecer uma aparente explicação alternativa, mantinha a atenção afastada dos acontecimentos 

externos antecedentes que poderiam explicar o comportamento”. Skinner é enfático em seu 

ceticismo em relação ao potencial explicativo dos estados subjetivos tradicionalmente 

classificados como mentais. “Em busca de uma explicação interna, sustentado por um falso 

senso causal associado a sentimentos e a observações introspectivas, o mentalismo deixou no 

escuro os antecedentes ambientais” (SKINNER, 2003, p. 142). 

A recusa ao mentalismo está baseada em uma série pressupostos ontológicos e 

metodológicos relacionados ao materialismo
24

 e ao pragmatismo. Ao indagar “como pode um 

fato mental causar ou ser causado por um fato físico?” (1974, p.14) o behaviorista parece 

pressupor a tese amplamente difundida entre materialistas de que o universo natural é 

causalmente fechado (KIM, 1999), o que significa que nenhum evento de proporções não 

físicas pode participar ativamente de relações causais.  

 

O behaviorismo começa com a hipótese de que o mundo é feito de apenas um tipo 

de substância – lidada com muito sucesso pela física. (...) Os organismos fazem 

parte desse mundo, e os seus processos são, por esse motivo, processos físicos. 

(SKINNER, 1967, p. 325). 

 

                                                 
24

 A adesão ao materialismo pelo behaviorismo radical não se encontra livre de controvérsias. Para Abib (2001, 

2004), o materialismo seria insensível à natureza relacional do comportamento e por isso o behaviorismo radical 

deve se despojar por completo dessa visão de mundo, assumindo uma ontologia exclusivamente relacional (seja 

isso o que for). Lopes (2008), por sua vez, defende que tanto a interpretação materialista quanto a relacionista do 

behaviorismo radical são exequíveis e que a plausibilidade de cada uma delas deve ser aferida em função das 

consequências decorrentes de sua adoção. Em contraponto às posições anteriores, Zílio (2010, 2012) busca uma 

síntese ao reunir as categorias substancial e relacional como estruturantes do comportamento, defendendo ser 

inadequado destituir uma em função da outra. Não obstante, assevera que especificamente “com relação à 

natureza substancial do mundo, o behaviorismo radical é monista fisicalista” (2012, p.116, itálicos 

acrescentados), o que é apenas outro nome para “materailismo”. Fugiria ao nosso escopo discutir em pormenores 

cada uma dessas posições, sendo suficiente o entendimento de que a interpretação materialista, no que respeita à 

substância constitutiva do mundo natural, mostra-se, ao menos a princípio, consistente com o behaviorismo 

skinneriano.  
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Skinner comenta que “(...) os eventos observados através da introspecção são 

fisiológicos (todo comportamento é fisiológico)” (1979, p. 295) e que “minha dor de dente é 

tão física quanto minha máquina de escrever, embora não pública.” (1961b, p. 285). Assim, a 

diferença entre eventos públicos e privados seria apenas de perspectiva, sendo os últimos 

distinguidos “por sua acessibilidade limitada, mas não, pelo que sabemos, por qualquer 

estrutura ou natureza especiais” (SKINNER, 2003, p. 281-282). Esta acessibilidade seria 

limitada apenas na medida em que “parte do universo está encerrada dentro da própria pele do 

organismo (...)” (SKINNER, 2003, p. 257). Assim, o mundo público e o mundo privado 

(subjetivo) compartilhariam, conforme Skinner, a mesma natureza física.  

Apesar de o objetivo fundamental do behaviorismo radical ser o de prover 

fundamentos conceituais e metodológicos para a predição e controle do comportamento, 

tarefa essa que não demanda compromissos ontológicos fortes, é possível localizar, como 

visto acima, pressupostos materialistas (ao menos num nível pragmático). No entanto, 

behaviorismo skinneriano subscreve a um “materialismo” diferente do redutivo-identitário 

discutido na subseção dedicada à psicobiologia. Na discussão que se inicia adiante, e com o 

amparo de fragmentos representativos da obra de Skinner, explicitaremos duas atitudes 

materialistas, características do behaviorismo radical: eliminativismo e epifenomenalismo. O 

eliminativismo, ou materialismo eliminativo é, como pretendemos demonstrar, assumido no 

behaviorismo radical para lidar com os processos psicológicos caracterizados como 

intencionais, enquanto o epifenomenalismo é assumido para lidar com os processos 

caracterizados como fenomenológicos (ou qualitativos). 

 

Behaviorismo radical e materialismo eliminativo 

 

Como se aventou há pouco, para lidar com a categoria dos fenômenos 

intencionais, o behaviorismo radical assume uma postura a que se pode chamar de 

materialismo eliminativo (CHURCHLAND, 1990, 1991, 1997, 2004)
25

. Mas antes de entrar 

nesse âmbito, é conveniente caracterizar o materialismo eliminativo, ou simplesmente 

“eliminativismo”.  

Enquanto o projeto elementar do materialismo redutivo consiste numa redução 

ontológica das entidades da psicologia mentalista às entidades expressas por uma 

neurociência amadurecida e completa, esse tipo de redução não faz sentido numa ótica 

                                                 
25

 Para uma defesa do caráter eliminativista do behaviorismo radical ver Escobar (2014). 
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eliminativista. A tese geral do materialismo eliminativo é a de que os termos psicológicos 

tradicionais comumente usados pelas pessoas para compreender e prever o comportamento 

umas das outras são baseados numa teoria psicológica incorreta. Como qualquer outra teoria, 

a psicologia tradicional cumpriria uma função explicativa e preditiva, distinguindo-se das 

explicações científicas modernas apenas por se tratar de uma abordagem retrógrada, como a 

alquimia e a astrologia. Churchland (1990, 2004) quer que notemos que em geral as 

explicações da psicologia tradicional, a que chama de “psicologia de senso comum”, valem-se 

do mesmo tipo de estrutura dedutiva nomológica comum a explicações científicas, diferindo 

apenas pelo fato de que em vez de entidades e propriedades como elétrons, campos, massa, 

pressão, volume, vetores, etc., baseiam-se em entidades intencionais ou, noutras palavras, em 

atitudes proposicionais expressas basicamente em termos de crenças e desejos. Isto pode ser 

explicitado nos exemplos abaixo
26

: 

 

(1) (Para qualquer x, qualquer F e qualquer M): se x tem uma massa de M, e x sofre uma 

força de F, então x tem uma aceleração F/M. 

 

(2) (Para qualquer x e qualquer P): se x deseja que P, e x acredita que P, então x está 

contente que P. 

 

Churchland (1990) assevera ainda, que a história da ciência também conheceu sua 

época de trevas. Muitas explicações científicas beiravam à superstição e só amadureceram em 

larga escala a partir de um amplo desenvolvimento teórico e metodológico, ao passo em que 

progressivamente se despojavam de obscurantismos até culminarem numa constelação de 

ciências hoje bem constituídas. A seguinte consideração de Skinner sintetisa a situação 

descrita por Churchland: 

 

A Astronomia começou como Astrologia. A Química como Alquimia. O campo do 

comportamento teve e ainda têm seus astrólogos e alquimistas. Uma longa história 

de explicações pré-científicas nos fornece uma fantástica cambulhada de causas que 

não têm outra função senão a de proporcionar, nos primeiros estágios da ciência, 

soluções espúrias a perguntas que de outro modo ficariam sem resposta. (1953/2003, 

p. 25) 

 

                                                 
26

 Para mais exemplos sobre a semelhança lógica entre as inferências da ciência e as da psicologia popular, ver 

Churchland (2004, 1990). 
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No que concerne especificamente à explicação do comportamento, Skinner 

mantém a mesma posição, asseverando que a linguagem do vernáculo psicológico:  

 

(...) é grosseira e obesa; seus termos se sobrepõem, atraem distinções 

desnecessárias ou irreais e estão longe de serem os mais convenientes no 

tratamento dos dados. Eles têm a desvantagem de serem produtos históricos, 

introduzidos por causa da conveniência do dia-a-dia ao invés da conveniência 

especial característica de um sistema científico simples. (1966, p. 07) 

 

Dessa forma, quer para o behaviorismo radical quer para o materialismo 

eliminativo, causas mentais estariam, enquanto explicação do comportamento, tal como o 

flogisto estaria para os processos de combustão ou o calórico aos fenômenos de mudança de 

temperatura e “perder muito tempo em redefinir exatamente consciência, vontade, desejos, 

sublimação, etc. seria tão tolo quanto os físicos fazerem o mesmo com o éter, o flogisto ou a 

vis viva.” (SKINNER, 1974, p.21). 

O eliminativismo do behaviorismo radical se direciona prioritariamente às 

explicações intencionais, que podem ser expressas na forma de deduções nomológicas 

conforme mostra Churchland. Skinner acreditava que a lei do condicionamento operante — 

que explica o comportamento em termos de seleção diferencial de respostas mediante reforços 

e punições — era suficiente para explicar as ações para as quais o vernáculo tenta dar 

explicações intencionais. O behaviorista chegou a afirmar que o condicionamento operante “é 

o verdadeiro campo do propósito e da intenção” (1974, p.55). Os termos de carga intencional 

seriam apenas descrições vernaculares das circunstâncias responsáveis pelo controle do 

comportamento verbal autodescritivo, que se exprime quando o sujeito procura descrever em 

termos de motivos, propósitos e crenças, as condições que determinam o curso de sua ação 

(SKINNER, 1969a), ou em outras palavras, quando descreve seu comportamento “em função 

de” ou “acerca de” algo
27

. Nesse sentido o verdadeiro papel do programa de pesquisa em 

análise do comportamento é explicar, por meio de leis e princípios descobertos em contexto 

experimental, os tipos de variáveis de reforço e punição que controlam o comportamento, 

incluindo o comportamento verbal do vernáculo psicológico.  

 

Behaviorismo radical e epifenomenalismo 

 

                                                 
27

 Ser “acerca de algo” é a característica mais fundamental da intencionalidade (ver Searle, 2006). 
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Embora o behaviorismo radical assuma uma postura eliminativista quando se trata 

de intencionalidade, isso não se repete para o caso dos aspectos fenomenológicos da 

psicologia humana. Entretanto, embora não negue a existência de sensações, sentimentos e 

emoções, Skinner certamente nega o estatuto causal dessas entidades, o que o compromete 

com o epifenomenalismo.  

No que concerne ao problema científico e filosófico da consciência, o 

epifenomenalismo consiste na tese de que a consciência é causada ou realizada por estados 

fisioquímicos no cérebro, sendo a causalidade meramente unidirecional, isto é; a consciência 

é fisicamente causada/realizada por estados fisioquímicos ao passo que não há retrocausação 

da consciência para os estados físicos que a realizam, o que significa que a consciência seria 

meramente um resíduo fenomênico de processos físicos ocorrendo no cérebro, não tendo 

qualquer função no controle do comportamento (MASLIN, 2009). 

De acordo com Churchland (2004) “o epifenomenalista sustenta que, embora os 

fenômenos mentais sejam causados pelas diversas atividades do cérebro, eles, por sua vez, 

não têm quaisquer efeitos causais.” Isso é, para Skinner, precisamente o que sugerem as 

evidências da análise experimental do comportamento, embora o foco causal esteja no 

ambiente em vez do cérebro. “O que aprendemos com a análise experimental do 

comportamento sugere que o ambiente desempenha as funções anteriormente atribuídas a 

sentimentos e estados internos do organismo introspectivamente observados” (SKINNER, 

1974, p. 210). O psicólogo behaviorista também assevera que quando uma pessoa está 

disposta a se comportar, em função de consequências reforçadoras, poderá usar o vocabulário 

mentalista para nomear a maneira como sente essa disposição, embora o behaviorismo deva 

rejeitar a eficácia causal dessa sensação associada à disposição comportamental (SKINNER, 

1974). E arremata: “as sensações são apenas produtos colaterais das condições responsáveis 

pelo comportamento” (SKINNER, 2003, p. 44).  

Para Skinner (1974, 2003) sentimentos e sensações são confundidos com causas 

porque costumam ocorrer concomitantemente a algumas respostas comportamentais e 

fisiológicas. “Há um equívoco em dizer que a comida é reforçadora porque sentimos fome ou 

porque sentimos necessidade de comida” (SKINNER, 1974, p. 46). Nesse caso, um indivíduo 

não come porque sente fome, mas come e ao mesmo tempo sente fome.  

A psicologia skinneriana é por isso antimentalista na medida em que procura 

excluir qualquer conotação psicológica (como prazer, dor, culpa, vontade, etc.) do conceito de 

reforço. O reforço não reforça, de acordo com Skinner, por que ocasiona prazer ou qualquer 
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outra condição psicológica, mas porque no passado, comportar-se de uma certa maneira 

produziu determinados tipos de consequências que tornaram mais provável a reincidência 

desse comportamento (1969a, 1974, 2003). Assim, à Skinner o que reforça uma classe de 

respostas é, pura e simplesmente, o “reforço”, isto é, qualquer que seja a consequência que 

porventura aumente a frequência de uma dada classe de respostas. Variáveis intervenientes de 

tipo psicológico, como prazeres, dores, contentamentos e expectativas, que são o que 

tradicionalmente se entende como garantidoras da cadeia causal entre estímulos e respostas, 

são excluídas da consideração behaviorista radical, que pretende explicar o comportamento 

ligando variáveis independentes (ambientais) diretamente a variáveis dependentes 

(comportamentais), no que difere radicalmente dos behaviorismos mediacionais de Tolman, 

Hull e Bandura.   

 

Pragmatismo, selecionismo e operacionismo 

 

O behaviorismo radical é, como se pode perceber, duplamente subversor, quer 

quando coloca em xeque a existência de fenômenos tradicionalmente entendidos como causas 

psicológicas do comportamento, quer quando os caracteriza como epifenômenos. A 

explicação para o comportamento deve ser sempre buscada no ambiente e na história 

ontogenética dos sujeitos, que são as instâncias de seleção responsáveis pela manutenção dos 

comportamentos. A história ambiental provê as contingências que irão modelar repertórios 

comportamentais, aumentando a frequência de certas respostas e extinguindo outras. As 

respostas que produzem consequências reforçadoras tendem a aumentar suas frequências 

enquanto as que produzem consequências neutras ou punitivas tendem à extinção. Esse 

modelo descritivo toma emprestada a dinâmica de variação e seleção da biologia evolutiva e 

pretende substituir as tradicionais causas mentais como crenças, propósitos e desejos.  

 

A teoria da evolução deslocou o propósito que parecia ser manifestado pela dotação 

genética humana, do desígnio antecedente para a subsequente seleção pelas 

contingências de sobrevivência. A teoria operante deslocou o propósito que parecia 

ser manifestado pela ação humana, da intenção ou plano antecedente para a 

subsequente seleção por contingências de reforço. Uma pessoa disposta a agir 

porque foi reforçada para tanto pode sentir a condição de seu corpo nesse momento 

e chamar-lhe “propósito sentido”, mas o que o behaviorismo rejeita é a eficácia 

causal desse sentimento (SKINNER, 1974, pp. 190 e 191). 

 

A opção pelo selecionismo — da qual se percebe uma motivação para o 

epifenomenismo — baseia-se provavelmente na concepção “pragmatista” de ciência 
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endossada por Skinner. A recusa por explicações mentalistas está ligada a ideia de que elas 

não permitem uma manipulação experimental nem aplicada do comportamento. Em vez disso, 

“as explicações mentalistas acalmam a curiosidade e paralisam a pesquisa” (Skinner, 1974, 

p.17). Dessa forma, as explicações devem ser buscadas em condições que permitem uma 

manipulação eficaz do comportamento, capaz de possibilitar sua predição e controle. Em 

suma, a ciência, nessa concepção pragmática skinneriana, resume-se a uma atividade de 

predição e controle.  

Em defesa desse modelo pragmatista de ciência, Skinner procede por uma 

reelaboração da teoria da causalidade baseando-se na filosofia da ciência de Mach (1960), que 

substitui a noção de relação causal pela de relação funcional. Imbuído por um espírito 

machiano e humeano, Skinner trata de desinvestir as relações de causalidade de conteúdos 

extra-empíricos, resumindo-as a relações de controle. As noções de causa e efeito são 

preteridas, dando lugar a relações funcionais entre variável independente e variável 

dependente. As variáveis dependentes são o alvo da explicação científica, que se resume, 

nesse modelo, a uma catalogação de correlações ou leis empíricas entre estímulos e respostas 

ambientais (FODOR, 1981), ou; a inventários de descrições de relações funcionais entre 

eventos comportamentais e ambientais. Assim, o comportamento é a variável dependente e 

seu controle depende da descrição e manipulação (experimental ou aplicada) das 

contingências de reforço, que são as variáveis independentes. Variáveis intervenientes, por 

sua vez, como sensações e sentimentos, são descartadas da explicação uma vez que não são 

passíveis de definições operacionais uteis
28

, restando caracterizá-las como epifenômenos.   

Em síntese, ao reduzir relações causais a relações funcionais de controle, reduz-se 

também a noção de explicação à de descrição: uma explicação científica é simplesmente 

aquela que promove descrições exaustivas de relações de controle e com isso possibilita a 

modificação e a predição de fenômenos. Essa concepção de ciência está ligada ao método 

indicado pelo behaviorismo radical à psicológica analítico-comportamental, qual seja o 

indutivismo ingênuo.  

 

                                                 
28

 Embora Skinner tenha contrariado o operacionismo clássico (posteriormente assimilado pelo positivismo), 

sobretudo através de sua teoria de eventos privados e das críticas ao behaviorismo positivista junto à seu critério 

de “verdade por consenso”, é justamente quando trata de eventos privados (sentimentos, sensações, etc.) que seu 

pensamento controversamente se realinha a essas tendências, ao menos em alguns aspectos importantes. Para 

uma discussão acurada sobre os antecedentes históricos e as relações entre positivismo, operacionismo e 

behaviorismo ver Moore (1985). O descritivismo científico de Mach (1960) também se aproxima da tradição 

positivista, tendo influenciado significativamente a filosofia do Círculo de Viena. 

 



70 

 

De acordo com o indutivista ingênuo, a ciência começa com a observação. O 

observador científico deve ter órgãos sensitivos normais e inalterados e deve 

registrar fielmente o que puder ver, ouvir etc. em relação ao que está observando, e 

deve fazê-lo sem preconceitos. Afirmações a respeito do estado do mundo, ou de 

alguma parte dele, podem ser justificadas ou estabelecidas como verdadeiras de 

maneira direta pelo uso dos sentidos do observador não preconceituoso. As 

afirmações a que se chega (vou chamá-las de proposições de observação) formam 

então a base a partir da qual as leis e teorias que constituem o conhecimento 

científico devem ser derivadas. (CHALMERS, 1993, p. 25) 

 

Como se pode perceber, ao indutivismo o empreendimento científico tem início na 

observação neutra, apartada de qualquer enquadre teórico mais elaborado, daí ser chamado de 

ingênuo. O cientista deve proceder pela observação neutra de um sistema de fenômenos, sem 

hipóteses prévias, e a partir da constatação de regularidades, forjar uma generalização 

nomológica com caráter de prova. Rejeita-se a construção de hipóteses, modelos e de termos 

teóricos sem carga empírica. Resumindo: evita-se a construção de esquemas explicativos para 

modelar ou representar um sistema de fenômenos e suas interações causais. No âmbito da 

psicologia, é no behaviorismo radical que o indutivismo encontra sua expressão máxima. 

 
Eu nunca ataquei um problema através da construção de uma Hipótese. Eu nunca 

deduzi Teoremas ou submeti teoremas ao Exame Experimental. (...) Eu não tive 

nenhum Modelo preconcebido do comportamento. (...) De fato, eu estava 

trabalhando sobre uma Suposição básica – a de que havia ordem no comportamento 

(...) mas essa suposição não é para ser confundida com as hipóteses da teoria 

dedutiva. (SKINNER, 1956, p. 227) 

 

O indutivismo se confunde com o próprio behaviorismo. De certa forma, o 

behaviorismo skinneriano pode ser considerado o indutivismo em uma de suas expressões 

mais radicais. Inferências hipotéticas, de teor explicativo e causal são vetadas. Não se 

extrapola o âmbito das regularidades observacionais, sendo delas que se induzem leis gerais. 

Noções como causa e explicação são depostas por noções como relação funcional e descrição. 

No behaviorismo, a pesquisa deve se limitar ao nível das regularidades empíricas, sendo essas 

as regularidades comportamentais. Não se deve explicar um fenômeno, na acepção tradicional 

de “explicação”, mas descrevê-lo a partir de um inventário sistemático e exaustivo de 

circunstâncias observáveis, das quais se observa outras circunstâncias que se seguem 

contingentemente e que podem ser modificadas conforme se modificam as primeiras. É 

precisamente essa concepção indutivista de ciência que ao lado do selecionismo, conduz às 

duas faces do antimentalismo no behaviorismo radical: a eliminativista e a epifenomenista.  

Finalmente, pode-se seguramente dizer que a matriz ou o núcleo irredutível do 

programa de pesquisa em psicologia analítico-comportamental contêm como leis empíricas o 
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os condicionamentos respondente e operante, e inclui ainda os pressupostos basilares do 

behaviorismo radical entre os quais se dividem os metodológicos; indutivismo, operacionismo 

e pragmatismo, e os ontológicos; selecionismo, antimentalismo, eliminativismo e 

epifenomenalismo. 

 

3.3 A psicologia cognitiva: estruturalismo e computacionismo 

 

A psicologia cognitiva surgiu em meados do século XX na esteira da chamada 

“revolução cognitiva”, florescendo dentro das ciências cognitivas nascentes nessa revolução 

científica e eminentemente interdisciplinar, cuja motivação essencial era a construção de uma 

genuína ciência da mente (DUPUY, 1996). Não por acaso, uma das preocupações centrais da 

psicologia cognitiva era o rigor metodológico (no que se assemelha ao behaviorismo) de 

modo a garantir à psicologia e ao estudo da mente o mesmo padrão de cientificidade que 

caracteriza outras ciências, buscando numa variedades de métodos empíricos e matemáticos o 

respaldo à sua pesquisa (NEUFELD; BRUST; STEIN, 2011).  

A psicologia cognitiva não chega a ser um movimento monolítico, e nisto é 

exatamente como a psicobiologia e o behaviorismo. As pesquisas contemporâneas em 

psicologia cognitiva conservam motivações e alguns princípios provenientes de diferentes 

movimentos cognitivos e pré-cognitivos dentro e fora da psicologia. Uma influência 

significativa à psicologia cognitiva advém ironicamente do neobehaviorismo, ao menos dos 

programas de base cognitiva e mediacional, como o behaviorismo intencional de Tolman e o 

behaviorismo sócio-cognitivo de Bandura, discutidos mais cedo.  Outra é proveniente da 

psicologia da Gestalt (que de certa forma pode ser considerada uma teoria cognitiva, 

dependendo da forma como se entende a expressão “cognitivo”, apesar de ter relações fortes 

com a fenomenologia), que preparou o terreno para a psicologia cognitiva desenvolvimentista 

e educacional (ENGELMANN, 1978). A psicologia cognitiva desenvolvimentista representa 

outra forte influência à psicologia cognitiva contemporânea, sobretudo pelas teorias 

psicogenéticas do desenvolvimento cognitivo, como o interacionismo construtivista de Jean 

Piaget (1896-1980) e o sociointeracionismo de Lev Semenovitch Vygotsky (1896-1934) 
29

, 

compondo o que se chama no âmbito da psicologia de cognitivismo, que inclui ainda 

abordagens mais contemporâneas (NEUFELD; BRUST; STEIN, 2011). Finalmente, outra 

                                                 
29

 Para uma visão aprofundada e sistemática do sociointeracionismo ver Vygotsky (1983, 1989). O 

interacionismo construtivista de Piaget será tratado adiante.  
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grande influência da psicologia cognitiva provém do cognitivismo (dessa vez não restrito a um 

movimento dentro da psicologia). O cognitivismo surgiu como tendência predominante na 

primeira fase da revolução cognitiva e talvez seja o que melhor caracteriza essa fase. O 

cognitivismo
30

, que frequentemente é identificado como um programa de pesquisa 

interdisciplinar com foco em inteligência artificial, entende a mente como um processador 

simbólico de informações, tendo na metáfora do computador digital ― em essência, uma 

máquina abstrata ou universal para executar algoritmos (uma máquina de Turing) ― um 

modelo para estudar a natureza abstrata do funcionamento mental (TEIXEIRA, 1998). Essa 

metáfora veio a substituir a metáfora mecanicista do relógio, própria a alguns programas 

behavioristas. 

As ciências cognitivas passaram por outra revolução interna (HARRÉ, 2002), 

questionando o programa simbólico e abstrato do cognitivismo e dando origem a outros 

modelos de investigação da mente. O conexionismo
31

, inspirado na cibernética e na 

psicobiologia de Donald Hebb (TEIXEIRA, 1998) e o enativismo (MATURANA & 

VARELA, 2001) são exemplos frutuosos que surgiram mais recentemente, se diferenciando 

do cognitivismo simbólico da IA ao buscarem explicações do mente e do comportamento 

mais enraizadas na realidade biológica dos organismos, valorizando sua interação com o meio 

ambiente no processo de aprendizagem em vez de postularem parâmetros de computação pré-

definidos ou apriorísticos abstraídos da interação continua do organismo com seu ambiente. 

O conexionismo possui forte inspiração no comportamento de redes estruturais do cérebro, 

substituindo o modelo de processamento serial simbólico do cognitivismo, por um modelo de 

processamento distribuído, mas condizente com o funcionamento cerebral e pautado no 

modelo de conectividade sináptico de Donald Hebb. Por sua vez, o enativismo foca-se não no 

cérebro, mas na acoplagem estrutural do organismo ao ambiente mediante seu aparato 

sensório-motor, mas deixa de enfatizar as noções de símbolo e representação, conservadas 

pelo conexionismo, procurando elucidar a cognição primariamente em termos de ação em vez 

de em representação. Esta ainda por se construir uma psicologia com enlaces mais explícitos 

com o conexionismo e o enativismo, mas o fato é que uma psicologia cognitiva com 

                                                 
30

 A expressão “cognitivismo” tem uma acepção ampla, por vezes polissêmica, sendo frequentemente usada para 

caracterizar um movimento interdisciplinar que engloba o computacionismo simbólico a que Searle (1981) 

chama de “inteligência artificial forte”. Não é esse o sentido que essa expressão contém no modelo de ciência a 

que chamamos de “cognitivista”.  

 

31
 Não se trata do conexionismo de Thorndike, embora seja possivel estabelecer relações.   
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características importantes desses programas já havia sido desenvolvida anteriormente. Trata-

se da epistemologia genética de Piaget que será analisada em breve.  

De uma maneira geral, a psicologia cognitiva, em qualquer de suas fases, pode ser 

entendida como uma ciência empírica que investiga o modo como as pessoas pensam, 

aprendem, percebem e recordam (STERNBERG, 2010). A despeito das diferentes nuances, os 

programas em psicologia cognitiva têm em comum, e distintamente ao behaviorismo radical e 

de outros programas behavioristas, o objetivo de explicar e compreender o comportamento a 

partir da inferência de estados e processos mentais internos (MYERS, 1999). Trata-se, no 

dizer behaviorista, de uma abordagem inferencial. Esses processos internos dizem respeito ao 

pensamento, imagens mentais, atenção, memória, consciência, percepção, linguagem, 

esquemas de representação, resolução de problemas e tomada de decisões, empregados pelo 

sujeito para compreender e lidar adaptativamente com os objetos do mundo. Esses processos 

mentais seriam os verdadeiros responsáveis por todo o processo de informação subjacente ao 

comportamento. Na análise que se segue identificaremos dois programas, ou pelo menos duas 

grandes tendências na psicologia cognitiva aptas a abarcarem programas de pesquisa, a que 

chamaremos genericamente de cognitivismo estruturalista e cognitivismo computacionista. 

Enquanto a psicologia cognitiva de base estruturalista ― com fortes relações conceituais com 

a segunda fase da revolução cognitiva, embora tenha se desenvolvido de forma independente 

― tem sua base na biologia (pelo menos é o caso da epistemologia genética), a psicologia 

cognitiva de base computacional (focada no processamento de informações) tem seus 

alicerces em ciências como matemática, lógica, inteligência artificial e engenharia de 

software, embora não se limite às influências da primeira fase da revolução cognitiva.   

 

3.3.1 O cognitivismo estruturalista
32

 

 

A psicologia da gestalt embora nem sempre seja conceitualmente enquadrada 

entre as abordagens cognitivas, é uma das pioneiras no entendimento do comportamento 

como produto de processos estruturantes internos de natureza cognitiva (ou pré-cognitiva). “A 

psicologia da gestalt foi enormemente assimilada pela psicologia cognitiva, sobretudo junto 

                                                 
32

 O termo “estruturalismo” tem nesse campo uma acepção diferente do estruturalismo de Titchener. Por 

“estrutura cognitiva” designamos algo aproximado à noção de “esquema” em Piaget, ou ainda, num sentido 

aproximado de “configuração” (ou “forma”), tal como essa expressão é entendida na Gestalt.  
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às comunidades que estudam a percepção, mas não somente.” (CARVALHO; CASTRO; 

ESCOBAR, 2015, p. 392) 
33

.  

Para a psicologia da gestalt, o sistema perceptivo determina o comportamento na medida em 

que apreende seus objetos na forma de todos organizados, sempre dentro de conjuntos de 

relações e obedecendo a leis de estruturação. As partes não determinam nem explicam o todo 

perceptivo, mas é o todo que se impõe, organiza e dá coesão a suas partes. Nesse sentido, um 

fenômeno gestáltico é aquele que não se pode explicar pela simples somatória de suas partes. 

(KOFFKA, 1975; KÖHLER, 1968; WERTHEIMER, 1938). O comportamento não é visto 

pela psicologia da gestalt como uma função direta de estímulos e variáveis ambientais, como 

no behaviorismo radical, mas do modo como estruturas da percepção captam e organizam 

esses estímulos. Contrapondo-se à maioria dos programas behavioristas, a psicologia 

gestaltista rejeita a tese de que o comportamento pode ser explicado a partir de uma relação 

direta entre variável independente e variável dependente. Entre variáveis independentes e 

dependentes haveria a atuação de variáveis intervenientes.  

 

Como uma única gestalt, a mente-cérebro é descrita aqui como um sistema dinâmico 

que não opera de forma passiva frente ao ambiente (crítica ao comportamentalismo), 

mas que é capaz de organizar ou modificar ativamente os elementos sensoriais 

recebidos. (CARVALHO; CASTRO; ESCOBAR, 2015, p. 390). 

 

Na visão dos psicólogos gestaltistas, o comportamento deve ser estudado nos seus 

aspectos mais globais, levando em consideração as condições internas que alteram e modulam 

a percepção do estímulo, determinando o comportamento, no que se assemelha aos 

behaviorismos cognitivos e mediacionais. Sem os processos perceptivos internos, os 

estímulos não afetariam o comportamento (seria como estimular uma pedra). Assim, para 

compreender o comportamento, é necessário compreender os princípios de organização da 

percepção. 

Na psicologia da Gestalt o ambiente não é desprezado, sendo denominado meio 

geográfico (KOFFKA, 1975). É o meio objetivo de onde provêm os mais variados tipos de 

estímulo a serem modificados no campo psicológico, o domínio subjetivo e fenomenológico, 

que impõe suas leis de estruturação (equilíbrio, simetria, estabilidade, simplicidade, etc.) de 

forma a tendenciar a percepção ao que se chama de boa forma (KOFFKA, 1975). Essas leis 
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 É defensável que a psicologia da gestalt tenha sido assimilada em grande parte ou talvez completamente pela 

psicologia cognitiva (CARVALHO; CASTRO; ESCOBAR, 2015). 
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de estruturação, somadas à premissa de que o todo estruturante da percepção tem primazia 

sobre suas propriedades elementares, compõem o núcleo irredutível da psicologia da gestalt. 

Pode-se ainda somar a esse núcleo a tese do isomorfismo psiconeural, segundo a qual as 

estruturas fenomênicas da percepção refletem estruturas físicas do cérebro (Köhler, 1968). 

Essa tese será revisitada adiante.  

Considerando suas características, a psicologia da gestalt pode ser considerada 

uma precursora de algumas ideias fundamentais do cognitivismo estruturalista e 

construtivista, que encontra sua expressão máxima na epistemologia genética de Jean Piaget 

(1896-1980). Segundo Piaget 

 

“Uma estrutura é um sistema de transformações que comporta leis enquanto sistema 

(por oposição a propriedades dos elementos) e que conserva ou se enriquece pelo 

próprio jogo de suas transformações, sem que estas ultrapassem suas fronteiras ou 

façam apelo a elementos exteriores. Em síntese, uma estrutura compreende assim as 

características de uma totalidade, de transformações e de autorregulação” (PIAGET, 

1979, p. 8) 

 

 

Uma estrutura piagetiana, aplicada ao âmbito da cognição, possui semelhanças 

importantes a uma estrutura gestaltica, no sentido em que ambas envolvem a transformação 

da informação ambiental a partir da ação de leis de estruturação e autorregulação que impõem 

uma forma representacional global. 

A teoria psicogenética de Piaget se destaca por seu caráter interacionista, 

propondo o desenvolvimento cognitivo como um fenômeno que emerge a partir do processo 

de interação dinâmica e ativa entre o sujeito epistêmico, que é o centro do processo de 

construção representacional do ambiente e esse mesmo ambiente, sendo o desenvolvimento 

gerado a partir do surgimento gradual de estruturas cognitivas cada vez mais complexas e 

abrangentes, seguindo-se umas as outras em etapas bem definidas de uma hierarquia 

necessária (PIAGET, 2002). Num certo sentido, esse interacionismo não se faz tão explicito 

conceitualmente na psicologia da gestalt. De fato, para a psicologia da gestalt o individuo 

interage com o ambiente mediante estruturas mentais internas, e o contexto de percepção é 

fundamental, mas o interacionismo piagetiano explicita de forma crucial a tese de que as 

categorias estruturantes da cognição não são transcendentais (disponíveis a priori ao sujeito 

cognoscente), como descreve o idealismo kantiano (KANT, 1974), mas construídas a 

posteriori na interação ativa entre sujeito e objeto.  

Piaget (1973, 1976, 1977, 1979, 2000, 2002) concebe uma visão do 

desenvolvimento cognitivo em que o agente humano, desde seu nascimento, se engaja num 
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processo ativo de manipulação de objetos da realidade, procurando entendê-los a partir de 

esquemas cognitivos construídos nessa interação, que vão se modificando no curso do 

desenvolvimento, possibilitando a transição de conhecimentos e interações menos elaborados 

para conhecimentos e interações mais elaborados. Esse conhecimento possibilita ao sujeito 

um estado de equilíbrio interno que o capacita a se situar de forma inteligente e adaptativa em 

relação ao mundo (PIAGET, 1976). Para Piaget (1976) “o conhecimento não procede nem da 

experiência única dos objetos nem de uma programação inata pré-formada no sujeito, mas de 

construções sucessivas com elaborações constantes de estruturas novas”. As disposições 

primitivas da mente humana, a principio biologicamente constituídas, são reorganizadas e 

reestruturadas a partir de uma constante relação de interdependência que se dá entre o sujeito 

cognoscente e os objetos dados a sua percepção. Trata-se de um modelo de desenvolvimento 

epigenético, que guarda semelhanças tanto com o conexionismo quanto com o enativismo. 

Embora sua teoria quádrupla dos estágios de desenvolvimento, que prevê o surgimento 

sequencial e bem delimitado de grandes estágios de organização cognitiva chamados de 

sensório-motor, pré-operatório, operatório-concreto e operatório-formal, não seja mais tão 

aceita atualmente, o programa de pesquisa de Piaget vai muito alem disso, sendo composto 

por um conjunto de teses sobre princípios de auto-organização sistêmica (como se pôde 

conferir acima em sua descrição das estruturas), que se encontram atualmente no núcleo de 

movimentos cognitivistas importantes, como a teoria geral dos sistemas, a cibernética, a 

psicologia ecológica e o enativismo, se assemelhando em alguma medida aos princípios 

sistêmicos e auto-organizacionais postulados por Pavlov. A psicologia ecológica de Gibson 

(1986) e o enativismo de Varela e Maturana (2001) conservam o estruturalismo fundamental 

de Piaget, deslocando o desenvolvimento cognitivo de estruturas mentais internas para o 

organismo como um todo. O organismo, na condição de sistema complexo, passa a ser o todo 

estruturante que se acopla ao ambiente a partir de parâmetros materializados em sua 

organização biológica. “Os sistemas complexos são originados a partir da interação de 

elementos cujos processos modificam suas estruturas mantendo uma rede acoplada ao meio 

externo.” (CARVALHO; CASTRO; ESCOBAR, 2015, p. 386). Os esquemas estruturais de 

interação, autorregulação, transformação e equilibração não devem ser interpretados, tendo 

em vista esse tipo de modelo, como circunscritos ao âmbito interno do mental; é o organismo 

como um todo que funciona como estrutura dinâmica e autodeterminada, estabelecendo a 

partir de parâmetros autônomos as formas de acoplamento estrutural com o ambiente. O 
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enativismo chama essa característica dos sistemas vivos (e até dos não vivos) de determinismo 

estrutural (MATURANA e VARELA, 1980).  

Conforme as considerações acima, parece adequado dizer que o enativismo e a 

chamada biologia do conhecimento, em voga atualmente, têm de certo modo seu pioneirismo 

no interacionismo epigenético de Piaget, quem primeiro procurou descrever em pormenores 

as relações inextrincáveis entre os processos cognitivos e as propriedades biológicas de 

autorregulação e equilibração
34

 que constituem o núcleo irredutível da epistemologia genética 

(ou epigenética, como parece mais apropriado), restando decidir se a teoria dos estágios 

compõe esse núcleo ou se faz parte do cinturão de hipóteses auxiliares. Entendemos que os 

elementos essenciais e caracterizadores da epigenética que define a epistemologia de Piaget 

resistem a eventuais refutações da teoria dos estágios, de modo que preferimos não enquadrar 

essa teoria no núcleo irredutível de seu programa.  

O programa de Piaget fornece assim, alguns fundamentos básicos a outros 

programas de pesquisa estruturalista em psicologia cognitiva. E o mesmo se poderia dizer 

sobre a psicologia da gestalt, uma vez que abarca, como a epistemologia genética, os 

pressupostos de que a psicologia é uma ciência do comportamento que deve explicar esse 

fenômeno mediante hipóteses sobre processos estruturantes internos.  

Embora a epistemologia genética e a psicologia da gestalt sejam programas de 

pesquisa independentes dentro eixo estruturalista, alguns de seus pressupostos basilares 

convergem e podem compor parte do núcleo irredutível de outros programas de pesquisa em 

psicologia cognitiva. Convém considerar ainda a possibilidade de redução teórica bem 

sucedida do núcleo estruturalista da psicologia da gestalt (ou pelo menos parte dele) ao 

estruturalismo epigenético de Piaget, no sentido de que as leis estruturais da primeira possam 

ser deduzidas ou acomodadas aos princípios de equilibração, transformação e autorregulação 

de Piaget, o que inclui a possibilidade de os princípios estruturantes piagetianos poderem, se 

acoplados a um cinturão adequado de hipóteses auxiliares, explicar os mesmos fenômenos 

explicados pela psicologia da gestalt.  Essa articulação é defensável sobretudo abstraindo o 

aspecto fenomenológico que a gestalt embute ao termo “estrutura”. Uma estrutura gestaltica 

conceitualmente independente da fenomenologia parece ser da mesma tipologia de uma 

estrutura piagetiana, variando não em natureza, mas em propriedades mais secundárias ou 

não essenciais, relativas ao modo como os elementos da percepção são organizados. É 

                                                 
34

Interessante saber que entre as inúmeras obras de Piaget, há uma com o título “Biologia e conhecimento: 

Ensaio sobre as relações entre as regulações orgânicas e os processos cognoscitivos”, publicada originalmente 

em 1967. 
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importante pontuar que embora a fenomenologia seja marcante na psicologia da gestalt, os 

princípios de organização e estruturação da percepção postulados pelos gestaltistas não 

implicam em si mesmos predicados fenomênicos
35

, o que indica que podem ser definidos 

cognitivamente. Não obstante, a consideração de que as estruturas representacionais 

cognitivas possuem uma face fenomenológica irredutível não parece um problema ao 

estruturalismo piagetiano.  

Em síntese, pode-se dizer que o pressuposto básico de qualquer programa 

estruturalista em psicologia cognitiva é o de que o sujeito epistêmico vale-se de formas, 

esquemas ou categorias estruturantes para operar no mundo (isso compõe o núcleo tanto da 

psicologia da gestalt quanto da epistemologia genética). Essas estruturas, quer sejam 

congênitas, quer sejam forjadas a posteriori, constrangem e organizam a experiência bruta de 

modo que o sujeito possa operar sobre os objetos do ambiente de maneira ótima ou 

suficientemente adaptada.  

 

Cognitivismo estruturalista e falsificacionismo 

 

Metodologicamente falando, o cognitivismo de base estruturalista se afasta do 

indutivismo behaviorista. Segundo Castanõn (2007) o cognitivismo estruturalista (ao menos o 

da abordagem piagetiana) é falsificacionista, uma vez que procede pela formulação de 

hipóteses sobre processos causais inobserváveis (ou diretamente inobserváveis) que serão 

corroboradas caso impliquem observações previstas pelas hipóteses. De fato, no que respeita 

as estruturas internas, quer sejam formas gestalticas, quer sejam esquemas piagetianos, sua 

postulação é realizada hipoteticamente, isto é; não são meras descrições de relações 

funcionais observáveis generalizadas na forma de leis. Seu papel não é meramente descritivo, 

mas explicativo: pretende explicar e dar sentido teórico ao que é observável, nesse caso, o 

comportamento. Se da aplicação hipotética de estruturas causais internas ao comportamento 

de um sistema decorrerem previsões acertadas, que podem ser constatadas através da 

observação de classes comportamentais, como a classe de comportamentos relativos ao 

estágio pré-operatório, por exemplo, a teoria que postula essas estruturas acaba resistindo. A 

teoria dos estágios de Piaget, tem de fato condições de falseamento razoavelmente precisas, 

de forma que se pode descrever condições claras que se satisfeitas, falseariam sua teoria. Isso 
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 Ao que tudo indica, a fenomenologia é embutida nas estruturas gestalticas por compromissos filosóficos 

independentes.  
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rende créditos científicos uma vez que não trivializa as condições de confirmação de 

hipóteses. As leis de estruturação da percepção da psicologia gestaltista parecem igualmente 

virtuosas no que se refere a sua adequação empírica com a evidência comportamental. Isso 

parece não ocorrer com as hipóteses da teoria da personalidade psicanalítica, para a qual 

qualquer evidência comportamental parece “confirmá-las”. Todavia, o fato de esses 

programas estruturalistas em psicologia cognitiva não trivializarem as condições de 

justificação, e de poderem usar procedimentos hipotético-dedutivos não indica que sejam 

“falsificacionistas” nem que devam sê-lo, pois podem ser compreendidos com base no 

criticismo de senso comum, cuja versão defendida nesse trabalho chamamos de racionalismo 

crítico de senso comum. A metodologia da psicologia estruturalista não necessita se pautar 

por nenhum procedimento inferencial exclusivo no processo de justificação e confirmação de 

sua hipóteses, tampouco incorporar elementos filosóficos instáveis e até autofágicos, comoo 

os do falsificacionismo popperiano.  

 

Cognitivismo estruturalista e emergentismo 

 

O perfil ontológico do cognitivismo estruturalista já não é tão claro. Por ser de 

base biológica, uma vez que entende os processos psicológicos como uma face cognitiva de 

processos vitais, orientados a autorregulação e ao equilíbrio homeostático do organismo em 

seu ambiente, o cognitivismo estruturalista pode se relacionar bem com o materialismo, 

embora isso possa ser contestado. Mas que tipo de materialismo? Se acaso se tratar de um 

materialismo identitário, como querem alguns psicobiólogos alinhados ao materialismo de 

Pavlov, os programas cognitivos de base estruturalista correm o risco de ser vistos apenas 

como provisórios, pois as estruturas cognitivas seriam, em última instância, ficções 

explanatórias úteis ou quem sabe uma maneira diferente e provisória de designar estruturas 

físicas normalmente designadas pelo vocabulário neurofisiológico. Isto inclusive abre 

margem ao materialismo eliminativo, uma vez que a psicologia cognitiva poderia ser apenas 

um prelúdio a teorias neurológicas ou psicobiológicas futuras que viriam a dar conta da 

explicação integral dos processos comportamentais mais complexos. Naturalmente esse não é 

um caminho interessante a nenhuma psicologia cognitiva. Também é possível presumir que o 

cognitivismo estruturalista adere à tese da superveniência psicofísica, mas esse é um 

pressuposto problemático até à psicobiologia, como se pôde notar no final da subseção 

dedicada à psicobiologia.  
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O caso é que a autonomia científica de qualquer tipo de psicologia cognitiva 

depende de que seus esquemas conceituais e explicativos, embora precisem ser consistentes 

com esquemas explicativos mais fundamentais, como os da psicobiologia, tenham autonomia 

epistemológica e quem sabe, autonomia ontológica. Pretende-se que explicações e conceitos 

cognitivos, sejam eles estruturais ou computacionais, designem mais do que simples 

atividades neuroquímicas no cérebro, mas que captem relações e processos mais abrangentes, 

que incluam dimensões históricas, ambientais e relacionais (quem sabe até as dimensões 

fenomenais da experiência cognitiva), referentes à vida do organismo em seu ambiente físico 

e social. Tudo isto parece insusceptível de se comprimir dentro de uma teoria exclusivamente 

neuronal que em tese forneceria apenas explicações sobre o substrato físico-químico que dá 

suporte aos processos e funções cognitivas. Além do mais, se estruturas cognitivas supervêm 

de estruturas biológicas, a eficácia causal das primeiras em relação ao comportamento fica 

ameaçada visto que a superveniência parece subsumir uma relação de determinação 

unidirecional do nível subveniente ao superveniente. Nesse caso, se estruturas cognitivas 

designam processos irredutíveis ao mero metabolismo bioquímico do cérebro (a base da 

superveniência), o que as protege de ser rotuladas de epifenômenos?  

Provavelmente, no campo da psicologia cognitivista-estruturalista, o que mais se 

engajou na busca por um delineamento ontológico das estruturas cognitivas foi o gestaltista 

Köhler (1968, 1978), que acreditava que assim como estruturas da experiência psicológica 

podem revelar ou representar significativamente o mundo externo (aqui se tem em conta a 

face cognitiva da experiência fenomênica), controlando o comportamento, elas também 

podem refletir de alguma maneira as estruturas do substrato físico que as mantêm, de forma 

que deve haver isomorfismo entre a mente e seu substrato físico no cérebro.  

 

“Resolvemos usar a experiência como um indicador dos processos que se interpõem 

entre as condições externas e o comportamento patente do organismo. Este processo 

baseava-se no princípio do isomorfismo, isto é, a tese de que nossas experiências e 

os processos que se encontram sob essas experiências têm a mesma estrutura.” 

(Köhler, 1968, p. 195). 

 

Mas o que significa dizer que a experiência e seus processos subjacentes têm a 

mesma estrutura?  A seguinte afirmação de Köhler é reveladora: “(...) quando se sente que o 

‘eu’ é influenciado pelas características de certo objeto, isto quer dizer que, no cérebro, os 

processos que suportam o ‘eu’ experimentado devem ser afetados pelos processos que 

correspondem ao objeto.” (1968, p. 195). O que está expresso nessa afirmação é semelhante a 
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uma relação de superveniência, dado que a percepção ou sensação de afetação subjetiva 

implica que estruturas subjacentes no cérebro sejam objetivamente afetadas. Assim, para que 

um objeto afete a experiência do ‘eu’, é necessário que afete paralelamente os processos 

nervosos que o suportam, de maneira que uma modificação na experiência consciente 

pressupõe uma modificação no funcionamento cerebral.  

A partir disso convém questionar se estruturas psicológicas são realmente algo 

acima e além de estruturas neurológicas, se são mesmo irredutíveis a suas estruturas de base. 

Caso sejam irredutíveis, o modo como essas novas propriedades se relacionam causalmente 

com suas propriedades basais deve ser elucidado. Propostas promissoras para se contornar 

esse impasse talvez possam ser encontradas em alguma forma de materialismo não redutivo, 

como é o caso do materialismo emergentista, cuja designação de “materialismo” é 

controversa, pelo que doravante chamaremos apenas de “emergentismo”. O emergentismo é 

aparentemente mais adequado para lidar com a natureza complexa tanto de sistema biológicos 

quanto de sistemas cognitivos fortemente baseados em sistemas biológicos (CARVALHO; 

CASTRO; ESCOBAR, 2015).  

Enquanto a um programa reducionista, a explicação do funcionamento 

psicológico é dada prioritariamente ao nível da atividade complexa entre microprocessos 

físicos no cérebro, uma abordagem emergentista priorizará o nível global de organização do 

sistema como possuidor de prioridade causal sobre seus componentes (KIM, 1992; 

STEPHAN, 1999). Essa última concepção parece acomodar melhor o princípio da gestalt de 

que a estrutura (ou a configuração) é, de uma maneira significativa, superior à mera soma ou 

justaposição de seus elementos, sendo portanto uma estratégia promissora para defender a 

irredutibilidade ontológica dos processos cognitivos. Nesse sentido, será preciso um modelo 

causal alternativo ao tradicional modelo de causalidade eficiente, frequentemente entendido 

em termos de “propulsão mecânica” e decorrente no tempo: as causas precedem 

cronologicamente os efeitos numa cadeia temporal.  

Para evitar o problema do epifenomenismo, uma modalidade formal  ou estrutural 

de causação, sem encadeamento cronológico 
36

, parece mais adequada para tornar inteligível a 

                                                 
36

Trata-se, nesse caso, de uma relação de causação sem lacuna temporal e que será mais adequadamente 

entendida como realização, como sugere Searle (2000, 2006). Uma relação causal nesses termos seria como a 

que acontece entre a solidez de uma barra de metal (nível macrofísico) e o conjunto de moléculas que a realizam 

no nível microfísico. Para o caso de causação descendente, a realização será invertida do nível macro ao 

microfísico (embora Searle não reconheça esse nível de causação). 
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causalidade descendente
37

 do todo sobre as partes. Esse modo causal se dá quando a estrutura 

passa, em função de seu modo de organização, a regular e estruturar o comportamento dos 

seus elementos, lhes impondo padrões de restrição e de organização, de modo que esses 

elementos exibem ou tendem a exibir propriedades que não exibiriam caso estivessem livres 

da influência do sistema estruturante (VIEIRA e EL-HANI, 2008). Desse modo, o todo se 

impõe e condiciona o comportamento de seus componentes e o que se obtém é uma genuína 

gestalt: um todo organizacional estruturador de seus elementos constituintes. Assim, uma vez 

que estruturas cognitivas sejam caracterizadas como gestalts, isto é; como configurações ou 

formas de organização da experiência, passa a ser possível conceber sua influência causal 

(causalidade formal ou estrutural) a partir de princípios de estruturação (sejam princípios 

gestálticos da boa forma como fechamento, pregnância, continuidade, etc., ou princípios 

epigenéticos piagetianos, como assimilação, acomodação, equilibração, etc.). Essa manobra, 

no entanto, rompe com as análises clássicas da direção da causalidade baseadas no conceito 

de superveniência
38

, o que abre margem a outro tipo de interpretação do isomorfismo 

estrutural de Köhler, mas tem a vantagem de contornar o epifenomenalismo, garantindo a 

autonomia ontológica dos programas em psicologia cognitivista-estruturalista.  

Embora teoricamente instável, a ideia de que sistemas cognitivos retroagem sobre 

suas bases físicas, isto é, que possuem causalidade descendente relativamente a seu suporte 

biológico é considerada um dos principais pressupostos da psicologia cognitiva. É com efeito, 

um pressuposto não apenas filosófico, mas também empírico, uma vez que diversas pesquisas 

em psicologia cognitiva sugerem que processos cognitivos afetam estruturas biológicas, 

podendo haver interações entre sistemas cognitivos e sistemas não cognitivos (sistemas 

emocional, endócrino, imunológico, etc.) em diversos níveis (STERNBERG, 2001, p. 37).  

Finalmente, é interessante ter em conta que “forma” é precisamente uma das 

traduções aproximadas da palavra gestalt para o idioma português. Diga-se de passagem, a 

psicologia gestaltista é também conhecida como psicologia da forma. Considerando que uma 

gestalt é normalmente pensada como uma forma ou estrutura em razão da qual certo grupo de 

elementos ganha sentido e coesa, conjecturar uma modalidade de causação formal parece um 
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 A noção mais adequada talvez seja a de causalidade sistêmica ao invés de causalidade descendente. O sistema, 

embora composto por elementos, exerce uma espécie de resiliência causal sobre eles na medida em que produz 

um ambiente interno diferenciado do ambiente externo. (CARVALHO; CASTRO; ESCOBAR, 2015).  
38

  Nesse caso, parece se tratar de uma relação invertida de superveniência, em que elementos e processos mais 

simples e básicos são determinados de cima, numa relação top-down, de modo que uma modificação nos 

elementos e processos mais básicos dependeria de uma modificação em processos e estruturas mais complexas 

presentes em níveis mais elevados de organização. 
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desdobramento natural da teoria da gestalt quando o que está em questão é o modo como 

estruturas psicológicas determinam ou dão “forma” a certos grupos de elementos sensoriais, 

para controlar cognitivamente o comportamento. Esse modelo de causalidade pode ser 

expandindo à toda psicologia estruturalista e provavelmente à toda a psicologia cognitiva.  

 

3.3.2 Cognitivismo computacional 

 

A psicologia cognitiva de base computacional preserva o mesmo interesse na 

investigação dos processos cognitivos subjacentes ao comportamento manifesto, mas 

distingue-se da vertente estruturalista por focar-se em hipóteses sobre operações ainda mais 

abstratas do que as ditas estruturas. Se bem que a diferença entre essas duas vertentes da 

psicologia cognitiva talvez seja apenas o grau de abstração com que concebem as estruturas 

representacionais. De qualquer maneira, enquanto o cognitivismo estruturalista é baseado na 

biologia, o cognitivismo computacional tem seus alicerces em ciências como a matemática, 

lógica, inteligência artificial e engenharia de software, compreendendo os processos mentais 

literalmente como processos computacionais, de forma que a mente seria comparável a um 

software executado num suporte físico, no nosso caso o cérebro (mas não necessariamente). A 

ideia é que a mente pode ser concebida como um programa sofisticado de processamento de 

informações que funciona a partir de procedimentos de armazenamento, recuperação e 

categorização com vista à resolução de problemas (STERNBERG, 2010). A informação 

sensorial de entrada é tratada ou processada por operações abstratas que poderiam a princípio 

ser descritas numa linguagem formal ou matemática, e que possibilitam a emissão de 

respostas comportamentais.  

O processamento de informações no pensamento opera em termos de 

representação, noutras palavras, através de imagens, esquemas, modelos, crenças, memórias, 

categorias, conceitos, símbolos e proposições capazes de mapear ou modelar diferentes níveis 

e categorias da realidade, e inclusive modelar outras representações, como quando o agente 

cognitivo usa esquemas para representar outros esquemas, ou representar para si o próprio 

conhecimento, no que se tem uma metarrepresentação.  

Representações mentais cumpririam uma função mediadora entre o agente 

cognitivo e o mundo externo e por isso desempenham um papel essencial no controle do 

comportamento, o que torna esse conceito central na psicologia cognitiva. O sujeito opera no 

mundo a partir de modelos ou mapas cognitivos pelos quais pode representar a si mesmo ou 
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representar diversos níveis de seu conhecimento acerca da realidade. Todo o processamento 

computacional de informações da mente constitui um conjunto de faculdades cognitivas de 

natureza representacional.  

A psicologia cognitiva-computacional não chega a ser essencialmente 

incompatível com a psicologia cogntiva-estrutural. Ambas se focam na postulação e análise 

de esquemas e configurações mediadoras internas, capazes de representar diferentes aspectos 

da realidade externa e interna, possibilitando um ajuste funcional do organismo humano ao 

seu ambiente. Existe inclusive uma versão computacionista do estruturalismo piagetiano, 

chamada de psicologia neo-piagetiana, que entende a abordagem computacional do 

processamento de informação como complementar ao estruturalismo de Piaget (FLAVELL, 

MILLER e MILLER, 1999). A diferença, como já dito, é que a psicologia cognitiva-

computacional eleva as funções cognitivas a um nível mais abstrato, focando-se nos aspectos 

mais genéricos da natureza da computação e da representação, o que conduz a uma noção 

funcionalista da cognição, e a uma certa independência dos processos cognitivos em relação 

aos tipos de suporte físico capazes de acomodar esses processos (FODOR, 1981). Nesse 

sentido, uma compreensão adequada do sistema cognitivo humano não envolve 

necessariamente uma compreensão profunda do cérebro. Esse órgão seria um dos tantos 

suportes possíveis, consistindo simplesmente num computador de tipo biológico. 

Uma vez que a natureza da computação é abstrata e que a mente humana não seria 

outra coisa senão um sistema de computações, o objetivo da psicologia deveria ser o de 

compreender os parâmetros básicos do processamento de informações tipicamente humanos. 

A compreensão da mente humana poderia nesse caso ser auxiliada a partir da compreensão da 

natureza geral da computação. Passa a ser teoricamente possível que processos cognitivos 

tipicamente humanos, devido a sua generalidade computacional, sejam replicados em outras 

plataformas que não o cérebro, o que abre margem a programas de pesquisa em inteligência 

artificial. Nesse sentido, simulações de computador podem oferecer condições testáveis para 

hipóteses cognitivas, ajudando a entender como funciona a mente humana tanto ou mais do 

que os processos cerebrais e, além disso, podem ser a chave para a reprodução de uma mente 

tipicamente humana, ao menos em seus processos cognitivos e representacionais, em sistemas 

artificiais.  

 

 

Psicologia cognitiva, funcionalismo e conexionismo 
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A ontologia do mental, do ponto de vista da psicologia cognitiva de base 

estruturalista pode ser proposta em termos de emergência de propriedades e causalidade 

descendente, como indicado anteriormente. A psicologia de base computacionista 

funcionalista, no entanto, não parece se conformar facilmente a essa perspectiva. Tal como a 

psicologia cognitiva-estruturalista, ela se afasta do tipo de materialismo a que se aproximam 

alguns signatários de programas psicobiológicos. Também não se aproxima do materialismo 

eliminativo do behaviorismo. Devido ao nível de abstração com o qual aborda os processos 

cognitivos, a ontologia do mental, conforme a psicologia computacionista da cognição está 

mais próxima do funcionalismo.  

O funcionalismo, enquanto teoria da filosofia da mente, não se confunde com o 

funcionalismo da psicologia (como defendido por William James), embora tenha relações 

com o último. É por vezes considerado uma forma de materialismo não-redutivo, na medida 

em que se propõe como refutação do reducionismo de tipos, embora seja compatível com o 

reducionismo de ocorrências
39

, ou ainda como uma teoria neutra e indiferente ao dualismo e 

ao materialismo, dado o nível de abstração com que concebe os estados mentais (FODOR, 

1981). Para o funcionalismo um estado mental se definiria não por seu substrato físico, como 

querem os psicobiólogos de forte tendência reducionista, tampouco por sua forma, estrutura 

ou conteúdo, como na psicologia da gestalt, mas por seu papel causal na economia funcional 

de um sistema, ou de um modo mais específico, por seu papel no controle do comportamento 

(CHURCHLAND, 2004). Uma maneira intuitiva de se compreender essa ideia é considerar 

que o define um estado mental (suas condições de individuação) é aquilo que ele faz, a função 

que desempenha na economia do sistema relacional de estados mentais de que faz parte 

(FODOR, 1981). Isso não chega a contradizer a ideia de que estados mentais têm uma 

estrutura, como querem as psicologias cognitivistas estruturalistas, mas não seria a estrutura, 

tampouco a composição seja física ou fenomenal de um estado mental, que o definiria como 

tal ou que especificaria a sua tipologia. Um estado mental como uma percepção, por exemplo, 

pode ter aspecto fenomênico ou mesmo ser composto de matéria física do cérebro, mas o foco 

deve ser mantido na função causal da percepção, sendo essa função a tipologia ou natureza 

essencial de qualquer evento perceptivo. Dessa forma, para que a psicologia aumente o 

                                                 
39

 Como adverte Kim (1999), o funcionalismo não apresenta uma objeção satisfatória à identidade de tipos. E 

parece inclusive acarretar a identidade de ocorrências, como assevera Churchland (2004).  
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conhecimento cientifico sobre a natureza da percepção, crença ou dor, deve aumentar o 

conhecimento sobre o papel causal desses estados mentais e suas relações com outros estados.  

Em vista disso, a abordagem funcionalista da psicologia humana sugere que tipos 

mentais seriam apenas tipos funcionais, e nesse caso rejeita a equivalência entre tipos mentais 

e tipos cerebrais, como quer a identidade psiconeural de tipos. Uma consequência controversa 

desse modo de conceber os estados mentais é que se um determinado sistema desempenha o 

papel funcional de uma dor ou de uma crença, (incluindo exibir contorções e outros 

comportamentos de dor, ou exibir atitudes proposicionais em direção a algum estado de 

coisas) pode-se dizer, literalmente, que esse sistema tem uma dor, ou crença, mesmo que se 

esteja falando de um sistema artificial. Isto torna possível que estados mentais sejam 

realizados em diferentes substratos físicos, assim como um mesmo tipo de software pode 

rodar em diferentes hardwares, bastando apenas que uma plataforma física possua a 

configuração funcional adequada (FODOR, 1981; PUTNAM, 1960).  

Essencialmente, ter um estado mental, como um pensamento ou uma dor de 

cabeça, é, para o funcionalismo, estar numa certa disposição para exibir certas relações entre 

estímulos, estados mentais internos e respostas comportamentais, o que não exige que a 

cabeça em questão tenha uma composição física e biológica especifica seja para ter a dor que 

tem ou pensar no que está pensando (FODOR, 1981). Nesse aspecto o funcionalismo se 

assemelha muito ao behaviorismo filosófico e a algumas correntes do behaviorismo científico, 

e nesse caso herda algumas de suas dificuldades. Um problema imediato é a insensibilidade 

do funcionalismo (e do behaviorismo) às qualidades fenomenais de uma dor, ou aquelas que 

podem acompanhar pensamentos e outros estados mentais. Um famoso experimento de 

pensamento contra o funcionalismo é o do espectro qualitativo invertido (SHOEMAKER, 

1982), que consiste em imaginar duas pessoas diante de um objeto vermelho, sendo que uma 

o enxerga realmente como vermelho e a outra como verde. Desde que a experiência visual de 

verde cumpra o mesmo papel causal da experiência visual de vermelho (em termos de inputs e 

outputs cogitivo-comportamentais), pelo funcionalismo as duas pessoas teriam experiências 

idênticas, sem qualquer diferença qualitativa, o que soa obviamente falso. Nesse caso, ou o 

funcionalismo nega a existência de estados qualitativos, o que é absurdo, ou admite que 

estados qualitativos não são idênticos a estados funcionais, o que significa decretar a própria 

falência enquanto proposta alternativa ao materialismo redutivo.  

A própria ideia de “papel causal” ou “funcional” do funcionalismo é 

problemática. Isto porque essa noção, como indica Block (1980), é a tal ponto abstrata, que 
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algo como a população da China, por exemplo, poderia assumir uma organização funcional 

similar a dos neurônios no cérebro, sendo contudo um absurdo pensar que processos 

genuinamente mentais, tanto cognitivos quanto fenomenológicos, pudessem decorrer de tal 

estrutura.  

Esse é um problema considerável, uma vez que pode tornar demasiado genérico o 

objeto de estudo da psicologia cognitiva, fazendo com que se percam as características mais 

propriamente humanas e animais da cognição. Por outro lado, o funcionalismo traz um apelo 

à abertura de horizontes de pesquisa bem como intercâmbios interdisciplinares mais amplos 

do que a da psicologia cognitiva alicerçada apenas na biologia (nas funções vitais de 

homeostase e autorregulação).   

Uma possível síntese entre as abordagens estrutural e computacional 

(funcionalista) da psicologia cognitiva, ou pelo menos uma abordagem mais moderada, talvez 

esteja no programa de pesquisa conexionista, uma forma de computacionismo mais calcada na 

psicobiologia e neurociência, e com semelhanças com a epistemologia genética, cujo intuito é 

modelar os processos cognitivos humanos em redes neurais artificiais. O processamento serial 

é, nessa concepção, substituído por processamento distribuído em interconexões entre 

componentes que funcionam como neurônios artificiais ou pequenas calculadoras que 

obedecem a algoritmos simples. Esses componentes têm suas conexões fortalecidas ou 

enfraquecidas em resposta a padrões ou regularidade de entrada (GESSER, 1990). 

Esse modelo tem influência na neurociência e, como já aludido, no modelo de 

conectividade neural da psicobiologia de Hebb. As redes conexionistas, ou redes neurais 

artificiais, são compostas por unidades de neurônios artificiais interligados mediante 

interconexões em modo de processamento distribuído em paralelo. Esse sistema estabelece 

parâmetros entre as unidades neurais artificiais baseados em regulações em suas forças de 

conexão, o que ocasiona a estruturação global da rede. O conteúdo informacional ou 

arcabouço cognitivo desse sistema encontra-se codificado nas diferenças de força de conexão 

estabelecidos em nichos ao longo da rede em termos de ativação e inibição de suas unidades 

(ELMAN, 1998; FERREIRA JUNIOR, 2007; GASSER, 1990), no que se tem um modelo 

cognitivista para a lei do efeito e da teoria do reforço diferencial.  Uma rede conexionista 

também pode ser pensada como um protótipo artificial da dinâmica estereotípica e 

autorreguladora concebida por Pavlov.  

O modelo conexionista compreende a cognição como um processo de auto-

organização ou autorregulação em que os competentes simples de um sistema respondem 



88 

 

seletivamente a treinos ou regularidades, configurando redes auto-organizadas semelhantes a 

redes neuronais e de onde esquemas representacionais podem surgir num nível emergente. 

Nesse sentido, abre-se espaço a replicação da mente em sistemas artificiais, mas mantém-se a 

proximidade com a realidade biológica do funcionamento mental e/ou cerebral. Além disso, 

ainda que o conexionismo mantenha uma forte proximidade com a psicobiologia, na medida 

em que os processos cognitivos requerem uma instanciação em estruturas esquematicamente 

organizadas como redes neurais num cérebro, e ainda que mantenha forte conexão com o 

cognitivismo estruturalista, na medida em que os esquemas representacionais não se 

encontram pré-configurados (há somente parâmetros e algoritmos iniciais mais simples 

regulando as interações entre os elementos do sistema), os esquemas cognitivos de 

representação não se reduzem ao substrato neurobiológico, mas antes, a um padrão estrutural 

abstrato o suficiente para poder ser realizado fora dos limites biológicos, mas restrito o 

suficiente para não trivializar a instanciação dos cognitivos, como ocorre em versões mais 

clássicas de funcionalismo, que implicam a possibilidade de instanciação generalizada de 

processos mentais numa gama muito variada de plataformas. Assim, recupera-se a noção 

fundamental da gestalt e da epistemologia genética, de que a cognição é constituída de 

estruturas, ou “configurações”, pelas quais o agente cognitivo (ou uma “rede”) opera no 

mundo, sendo essas estruturas construídas na interação dinâmica entre o agente e o ambiente. 

O conexionismo inclusive resgata o principio piagetiano de que as estruturas cognitivas são 

modificáveis e que a cognição é um possesso homeostático de natureza auto-organizativa e 

adaptativa.  

Assim, pode-se dizer que a mente não pode supervir a qualquer tipo de sistema de 

processamento de informações (se é que “superveniência” é mesmo um termo adequado a 

esse caso, já que a noção de retrocausação é importante). É precisamente esse o problema com 

o funcionalismo clássico, é uma tese demasiado permissiva, para a qual a mente humana é a 

princípio replicável mesmo em sistemas inteiramente abstratos, destituídos de qualquer 

vínculo com substratos físicos. Por sua vez, uma concepção conexionista da cognição permite 

reunir dois aspectos importantes normalmente atribuídos a natureza da cognição: seu caráter 

até certo ponto abstrato e sua dependência ou incorporação a tipos mais restritivos de 

estruturas físicas, semelhantes a sistemas vivos ou biológicos. Nesse caso, há um limite para o 

nível e abstração das categorias cognitivas humanas (e presumivelmente para as demais 

categorias mentais não cognitivas), sendo limitado o número de sistemas físicos nos quais elas 

podem emergir. Nesse caso, estruturas cognitivas e representacionais não podem ser 
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realizadas em qualquer sistema, físico ou abstrato, capaz de executar computações, ao mesmo 

tempo em que não se encontram restritas a sistemas biológicos. De um ponto de vista 

conexionista, processos cognitivos podem, em tese, ser realizados em qualquer sistema físico 

que possa desempenhar as propriedades estruturais e funcionais de uma rede neural. Em 

outros termos, qualquer sistema físico complexo que processe informações em paralelo e seja 

susceptível ao treino, simulando inclusive a função de neuroplasticidade cerebral através da 

modificação seletiva de forças de conexão entre os componentes físicos, seria apto a realizar 

representações cognitivas. Desse modo, a cognição humana continua podendo ser estudada a 

partir de simulações e analogias com sistemas artificiais, como no computacionismo 

funcionalista, o que torna o conexionismo um aliado importante à psicologia cognitiva.   

 

3.3.3 Psicologia cognitiva e representação: a natureza cognitivista da ciência  

 

O conceito de representação é de tal forma valioso à psicologia cognitiva que 

desempenha tanto um papel teórico como metateórico (mesmo as estruturas gestalticas e 

piagetianas desempenham uma função representacional). Enquanto termo teórico, a 

representação designa a faculdade cognitiva do agente de modelar a realidade através de 

esquemas conceituais ou “mapas” mentais, tal como um mapa representa um território. Tem 

ainda a função metacognitiva (HARRÉ, 2002) que designa a faculdade do agente de 

representar o conhecimento para si (representações de segunda ordem). À psicologia 

cognitiva são as representações que guiam o comportamento, sendo elas, portanto, a chave 

para explicar e prevê-lo. Em sua função metateórica, o conceito de representação se aplica à 

própria essência da atividade científica, que é, pelo uso de esquemas teóricos, representar 

adequadamente a realidade, de modo a explicá-la em seus diversos níveis e recortes. Assim, a 

explicação não pode se reduzir a generalizações de regularidades empíricas, como no 

behaviorismo, visto que sem uma teoria generalizações, dados e evidências não podem ser 

explicadas. “Na ausência de uma teoria uma generalização empírica não fornece uma 

explicação” (STERNBERG, 2010, p.36).  

 

Os dados na psicologia cognitiva só podem ser entendidos completamente no 

contexto de uma teoria explicativa, mas as teorias são vazias sem dados empíricos.   

A ciência não e apenas um conjunto de fatos coletados de forma empírica. Em lugar 

disso, comporta fatos que são explicados e organizados por teorias cientificas. As 

teorias dão sentido aos dados. (STERNBERG, 2010, p.36). 
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Para Sternberg (2010) os dados empíricos são essenciais à psicologia cognitiva, 

mas de nada adiantam se não forem compreendidos no contexto de uma teoria explicativa. Em 

oposição ao método indutivista-behaviorista, para a psicologia cognitiva “a ciência não é 

apenas um conjunto de fatos coletados de forma empírica. Em lugar disso, comporta fatos que 

são explicados e organizados por teorias científicas. As teorias dão sentido aos dados.” 

(STERNBERG, 2010, p. 23). A despeito disso, assevera: “Ao mesmo tempo, a teoria sem 

dados e vazia. Praticamente qualquer um pode sentar-se em uma poltrona e propor uma 

teoria” (p. 36). Sobre a metodologia de pesquisa em psicologia cognitiva Sternberg afirma que 

não existe um conjunto monolítico de métodos e técnicas, mas que 

 

Compreende a coleta e análise de dados, o desenvolvimento de teorias, a formulação 

e a testagem de hipóteses e até mesmo a aplicação em ambientes fora dos contextos 

de pesquisa. (...). A coleta de dados e a análise estatística auxiliam os pesquisadores 

na descrição dos fenômenos cognitivos (...). Todavia, a maioria dos psicólogos 

cognitivos deseja entender mais do que o que da cognição. A maioria deles procura 

entender o como e o porquê do pensamento. (...) Para ir além das descrições os 

psicólogos cognitivos precisam dar um salto, passando daquilo que se observa 

diretamente para aquilo que pode ser inferido com relação às observações. 

(STERNBERG, 2010, p. 11) 

 

Trata-se claramente de uma concepção de ciência oposta ao indutivismo 

behaviorista. Teorias são vistas como indispensáveis, pois modelam ou representam 

fenômenos inferidos, para a partir deles explicar fenômenos apreendidos pela observação 

comum. Esses fenômenos são entidades teóricas (não observáveis diretamente) e seu papel é 

explanatório: são as causas do comportamento observável.  Sternberg continua 

 

Uma teoria é um corpo organizado de princípios explanatórios relativos a um 

fenômeno com base na observação. Busca-se testar uma teoria, e por meio desta, 

verificar se tem o poder de prever determinados aspectos do fenômeno em questão. 

Em outras palavras, nosso processo de pensamento é ‘se nossa teoria for correta 

então, sempre que x ocorrer, o resultado deverá ser y’. Esse processo resulta na 

geração de hipóteses, proposições experimentais em relação às consequências 

empíricas esperadas dessa teoria, como os resultados de pesquisa. (STERNBERG, 

2010, p. 11) 

 

A explicação é um importante objetivo da ciência, ao passo que a generalização 

empírica não oferece ― na ausência de uma teoria subjacente ― qualquer 

explicação. Por outro lado a teoria faz com que se entendam as limitações das 

generalizações empíricas e porque ocorrem. (STERNBERG, 2010, p. 25) 

 

A clara oposição ao indutivismo empiricista do behaviorismo pode sugerir uma 

adesão ao falsificacionismo, mas pensar assim é ceder facilmente a um falso dilema. A 

descrição do proceder científico da psicologia cognitiva dada por Sternberg a seguir é 
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consistente com a proposta do que realmente conta como crucial na ciência, como foi 

defendido na seção anterior. Na verdade, é quase idêntica:  

 

Os psicólogos cognitivos precisam aprender uma série de diferentes tipos de 

técnicas para executar bem seu trabalho. Contudo, esses métodos devem ser 

científicos. Os métodos científicos diferem dos outros métodos uma vez que 

oferecem a base para a natureza autocorretiva da ciência. Com o tempo, corrigem-se 

os erros. A razão para isso é que os métodos científicos permitem refutar as 

expectativas quando estiverem erradas. Os métodos não científicos não apresentam 

tal característica. Por exemplo, os métodos de investigação que dependem apenas da 

fé ou da autoridade para determinar uma verdade podem ter algum valor na vida das 

pessoas, mas não são científicos e, portanto, não são autocorretivos. (STERNBERG, 

2010, p. 26) 

 

Embora Sternberg se refira a “métodos científicos” as características que recruta 

para definir esses métodos são, como se vê, a de qualquer investigação epistemicamente séria. 

A essência dos métodos científicos, conforme salienta Sternberg, é a abertura ao escrutínio 

rigoroso e à autocorreção de um lado, e a recusa a critérios arbitrários de autoridade de outro, 

o que não implica nem o falsificacionismo nem alguma forma de empirismo. Nesse sentido, 

pensar que a negação do indutivismo em virtude da adesão a princípios falibilistas gerais 

próprios ao criticismo de senso comum (busca por métodos adequados, produção de hipóteses 

imaginativas, construção teórica de esquemas representacionais, consideração de 

contraevidências, autocorreção, etc.) conduz ao falsificacionismo e que por isso mesmo se 

pode estabelecer uma demarcação nítida entre investigações científicas e investigações “não 

científicas” (porém epistemicamente sérias) a partir de algum método distintivo, é confundir o 

espírito geral de inquérito desinteressado como bem observou Hayek (1952), com os métodos 

e a linguagem das ciências naturais (apud HAACK, 2009). Trata-se ainda, de pensar que a 

seriedade de uma área de investigação ou mesmo a sua cientificidade, depende do uso de 

certos métodos, técnicas e terminologias que nem mesmo estão presentes em todas as 

disciplinas ditas científicas.  

Esse espírito geral de inquérito rigoroso e desinteressado, que considera 

evidências em contrário (que podem ser evidências empíricas ou de outros tipos, como 

contraprovas formais e contra-argumentos), pode ser encontrado igualmente, como já 

observamos antes, em investigações formais da matemática e da lógica, em investigações 

conceituais da filosofia acadêmica, encontra-se também em investigações jurídicas ou 

criminais, em investigações historiográficas ou da ciência política, etc. Em cada uma dessas 

áreas, as técnicas e procedimentos podem variar em demasia, mas o “método” geral de 



92 

 

inquérito honesto e diligente é basicamente o mesmo: contrastar hipóteses e modelos com 

evidências em contrário, permitindo um controle rigoroso de falhas e garantindo a constante 

revisão e autocorreção. Essas características definem a pesquisa de qualquer inquiridor sério e 

não somente os procedimentos tradicionais da pesquisa científica experimental (HAACK, 

2009, 2013). Não implica a exclusão de processos inferenciais não dedutivos e tampouco 

implica o ceticismo que pretende imunizar qualquer possibilidade de justificação ou 

confirmação positiva de hipóteses e teorias, como no falsificaionismo. Ao método hipotético-

dedutivo concede-se apenas um lugar não privilegiado ao lado de tantos outros métodos e 

procedimentos de inferência, como induções e abduções, por exemplo, que podem ser 

requisitados pelo “método” genérico de investigação científica. Peirce (1998) inclusive 

defende corretamente que induções e abduções são formas de inferência legítimas à postura 

falibilista, ao contrario do que apregoa o “falibilismo” popperiano. Ressalta-se ainda, que o 

uso de inferências indutivas não caracteriza uma ciência como “indutivista”. O mesmo se 

aplica ao uso de inferências hipotético-dedutivas. O uso desses métodos pode ser 

perfeitamente adequado conforme o contexto e o objeto de pesquisa, os problemas começam 

quando são declarados unívocos ou como definidores da racionalidade científica ou como 

demarcatórios ou como indicadores do progresso científico ou como tendo qualquer outra 

função superlativa na ciência. 

Não parece, portanto, existir um método distintivo da ciência, apenas uma atitude 

epistêmica e falibilista universal, a que Murcho (2012) chamou de “integridade epistêmica”, 

voltada à resolução de problemas cognitivamente relevantes, e que pode se fazer presente na 

psicologia, na física, na história, etc. É o mesmo tipo de racionalidade do senso comum, no 

sentido de não invocar procedimentos cognitivos extraordinários e radicalmente diferentes 

daqueles que se usa no raciocínio prático que empregamos na resolução de quaisquer tipos de 

problemas (filosóficos, matemáticos, semânticos, científicos, etc.).  

Esses procedimentos, embora sejam o que há de crucial na excelência epistêmica 

da ciência, não serve, como ficou evidente, para distingui-la, já que é a tal ponto abrangente 

que está à disposição até mesmo de teóricos da literatura, pesquisadores da história ou do 

jornalismo. Com efeito, como adverte Haack (2009, 2013), e de certa forma Sokal e Bricmont 

(2010), não se pode nem mesmo dizer de um “Método Científico”. A ciência progride sem um 

algoritmo metodológico, lançando mão de uma pluralidade de estratégias e técnicas de análise 

que são apenas métodos locais, circunstancialmente apropriados e orientados a resolução de 
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problemas específicos. Isto inclusive reverbera em Sternberg ao discorrer sobre a 

“metodologia” da psicologia cognitiva.  

 
Não há uma forma correta de estudar a cognição. Estudiosos ingênuos buscam o 

‘melhor’ método para o estudo da cognição. Essa busca será, inevitavelmente, em 

vão, pois todo o funcionamento cognitivo precisa ser estudado por meio de um leque 

variado de operações convergentes, ou seja, utilizando diferentes métodos que visem 

a um entendimento comum. Quanto mais diferentes forem as técnicas que levem à 

mesma conclusão, maior será a confiança nestas. (STERNBERG, 2010, p. 37).  

 

O caso é que determinadas técnicas e protocolos experimentais comumente 

apontados como “o método científico” — pois dão a impressão de serem indicadores 

automáticos de cientificidade — não são, na verdade, nem exclusivos das ciências empíricas 

nem tampouco ubíquos dentro dessas ciências, por outras palavras; não é possível estabelecer 

uma metodologia que seja exclusiva das ciências empíricas nem uma que seja utilizada por 

todas elas, o que dificulta as tentativas de demarcação metodológica nítida. Um critério de 

demarcação, se for possível (e necessário), precisará considerar outros fatores. O que se pode 

demarcar com mais facilidade são as investigações epistemicamente sérias das viciadas, 

restando decidir se essa distinção pode servir de resposta ao clássico problema da demarcação 

― não parece haver fortes razões para pensar que não. Sendo assim, talvez o caminho natural 

e mais simples, seja o de caracterizar qualquer área de investigação epistemicamente íntegra 

como científica, considerando o critério de demarcação proposto na seção anterior a que 

chamamos de racionalismo crítico de senso comum. Nesse caso, a demarcação passa a 

distinguir áreas de investigação íntegras, chamando a estas de científicas, negando o estatuto 

de cientificidade a áreas de investigação viciadas, baseadas em critérios de autoridade, 

especulações vácuas ou mera superstição.  

Um empecilho a esse critério de demarcação é a possibilidade de haver objetos 

(ou problemas) com alguma relevância cognitiva, mas que por alguma razão
40

 ainda pareça 

contraintuitivo chamar sua investigação de científica, mesmo que essa investigação seja séria, 

o que ainda abriria espaço para distinguir, como Haack (2013, 2013) parece fazer questão, 

investigações sérias científicas de investigações sérias não científicas. Essa questão será 

deixada para eventuais críticos ou concordantes responderem. De qualquer forma, a partir das 

reflexões articuladas até aqui, talvez a questão que realmente valha a pena responder não seja 

sobre qual o critério de demarcação entre ciência e pseudociência, mas sobre qual o critério de 

                                                 
40

 Uma possível razão é haver objetos cognitivamente relevantes, mas não o suficiente para parecer plausível 

chamar sua investigação de científica. Essa razão tem a ver com a relevância cognitiva poder vir em graus, como 

já sugerimos mais cedo.  
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demarcação separa a investigação científica da investigação epistemicamente séria, mas (por 

alguma razão) não científica.  

As vantagens dessa forma de conceber a racionalidade científica tornam-se ainda 

mais patentes quando se percebe cada vez mais a ingenuidade em apontar para métodos e 

técnicas reconhecidas normalmente como peculiares à ciência, para daí estabelecer o que é 

científico e o que não é, ou mesmo para distinguir a ciência de pseudociência
41

. Conforme 

Haack, 2013, é comum caracterizar as investigações científicas como aquelas que empregam 

técnicas sofisticadas de análise, como modelagens matemáticas ou computacionais, 

procedimentos químicos de separação de misturas, tomografias computadorizadas, entre 

tantas outras técnicas do gênero. Ocorre, contudo, que tais procedimentos não são nem 

necessários nem suficientes para caracterizar a ciência. Não são necessários porque nem todas 

as áreas de investigação científica as utilizam. Na verdade há uma variedade enorme de 

métodos experimentais e matemáticos utilizados em algumas ciências, mas não em outras. E 

entre as que utilizam não se pode dizer de alguma que se valha de todos. A utilização desses 

métodos é apenas o resultado natural de se assumir uma postura primariamente honesta e séria 

em relação à pesquisa, levando os pesquisadores à invenção dos mais variados e criativos 

tipos de estratégia para testar suas teorias. Mas o mesmo faz o matemático, o jornalista 

investigativo, o criminalista. Até o filósofo o faz, ao “testar” suas teorias e argumentos, 

considerando evidências, provas e argumentos em contrário. A diferença é apenas o tipo de 

estratégia para garantir a integridade epistêmica das diferentes áreas, mas a postura crítica e 

falibilista geral é a mesma da do químico ou do físico.  

Além de não serem ubíquas na ciência, essas técnicas tampouco são suficientes 

para distinguir a investigação científica visto serem constantemente utilizadas em áreas de 

investigação epistemicamente viciadas, como é o caso da astrologia, das pesquisas 

paranormais, da “ciência” espírita, etc., que costumam se valer de análises matemáticas, 

procedimentos químicos, análise de chapas neurológicas, além de fazerem uso de 

terminologia tipicamente cientifica, empregando conceitos da neurociência, da psicologia 

                                                 
41

Na filosofia da ciência, as tentativas de demarcação não podem ser expressas apenas em termos de separar 

ciência de pseudociência, mas também ciência de não-ciência. Uma pseudociência é uma área de investigação 

que procura mimetizar a ciência, embora não o seja. Entretanto, nem todas as áreas de investigação não 

científicas são pseudocientíficas, pois há as que não buscam se travestir de ciência e inclusive podem ser áreas 

sérias e rigorosas de investigação. Contudo, a distinção entre investigação científica e investigação não 

científica, porem epistemicamente séria, pode não fazer mais tanto sentido considerando a discussão conduzida 

aqui. 
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empírica, e da mecânica quântica, no intuito de obter alguma credibilidade científica a suas 

teorias e previsões.  

Conforme o que foi dito, parece desastroso buscar alguma demarcação tendo em 

conta esses tipos de métodos. No que respeita à psicologia cognitiva, se há necessidade de 

testar suas hipóteses através de protocolos experimentais comuns a outras ciências empíricas, 

isto só se dá porque fenômenos psicológicos (ao menos os cognitivos e comportamentais) são 

do tipo de fenômeno que pode ser explicado por teorias que contêm amplo conteúdo empírico. 

Mas providenciar hipóteses empiricamente testáveis é a única característica metodológica 

mais distintiva a ser assumida pela psicologia cognitiva ou por qualquer ciência para a qual 

estejam disponíveis maneiras empíricas de por a prova suas hipóteses, o que não leva de 

forma alguma à caracterização dos métodos que ela pode lançar mão como sendo “a 

Metodologia da ciência”. 

O fato de a demarcação puramente metodológica entre a ciência e o não científico 

não ser promissora remete ao modo como Ludwig Wittgenstein (1889-1951) lida com o 

conceito de “jogo”. O filósofo austríaco argumentou que o conceito de jogo é aberto, no 

sentido de não haver características que definem o que é um jogo, em vez disso existem 

apenas algumas semelhanças de família possuídas pela maioria dos jogos, sendo que em 

qualquer jogo pode faltar características que estão presentes em outro e vise-versa 

(WITTGENSTEIN, 1999). Como ressalta Okasha (2002), é defensável que o mesmo possa 

ser o caso em relação à ciência, não havendo possibilidade de se encontrar uma demarcação 

metodológica unívoca, mas apenas semelhanças genéricas de família presentes em alguns 

métodos e não em outros. Essa ideia, que parece bastante plausível, converge a alegação de 

Sokal e Bricmont (2010), da impossibilidade de se codificar a racionalidade científica num 

conjunto delimitado de procedimentos. Mas acreditamos que ela se aplica somente à noção de 

“método científico”. No que respeita a noção ciência, entendida como um tipo de proceder 

investigativo e cognoscitivo, sua demarcação talvez possa ser estabelecida com algum sucesso 

a partir das adaptações feitas ao criticismo de senso comum de Peirce/Haack. 

Em vista dessas considerações, espera-se primeiramente ter rechaçado algumas 

possíveis confusões que levam a crer que o indutivismo ou o falsificacionismo foram bem 

sucedidos em suas tentativas de descrever a natureza da atividade científica. Esses dois 

projetos tinham o intuito de mostrar que uma única metodologia bem delimitada poderia, 

sozinha, caracterizar todo o proceder científico, o seu processo de consolidação de teorias, o 

progresso do conhecimento e ainda servir de critério de demarcação. Em segundo lugar, 
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espera-se ter ficado ficado demonstrado que a ciência é, antes de mais nada, uma atividade de 

resolução de problemas  (não de qualquer tipo de problema), em outros termos, uma atividade 

cognitiva, de caráter comunitário, falível e metodologicamente orientada, ainda que não se 

possa apontar uma metodologia unívoca. 
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 4. CONCLUSÃO 

 

As reflexões conduzidas até esse momento pretendem ter estabelecido pelo menos 

dois objetivos cruciais a essa pesquisa: o primeiro foi o de explorar uma concepção de 

racionalidade científica que mantém o aspecto crítico sem ceder ao anarquismo irracionalista. 

Uma concepção de racionalidade científica pautada no criticismo de senso comum, ou teoria 

do senso comum critico, cuja versão defendida nesse trabalho chamamos de racionalismo 

crítico de senso comum e com a qual pretendemos ter afastado a ciência dos extremos 

cientificista e anarquista, buscando assim uma maneira mais realista de representar a natureza 

cognitiva, falível e humana da ciência em seus aspectos mais gerais. O segundo objetivo foi 

tornar explícitos os fundamentos metodológicos e ontológicos tácitos aos diferentes 

programas de pesquisa em psicologia, providenciando uma crítica (ou reconstrução racional) 

desses fundamentos com base na concepção de racionalidade científica explorada. No que se 

segue, tentaremos colher um resultado importante de toda essa análise anterior, propondo ― 

de acordo com a concepção de racionalidade científica proposta e com as conclusões sobre os 

fundamentos dos programas analisados ― o esboço do que seria o núcleo irredutível de um 

programa de pesquisa em psicologia cognitivo-comportamental. Nesse processo articularemos 

uma síntese conceitual entre cognição e comportamento, ou mais precisamente, o esboço de 

uma teoria cognitiva do comportamento que conserva algumas motivações básicas do 

behaviorismo cognitivo-mediacional, mas que se mantém fundamentalmente cognitivista ― e 

cognitivista em dois níveis: enquanto concepção de ciência (por oposição ao indutivismo 

behaviorista e ao ceticismo falsificacionista) e enquanto teoria psicológica.  

 

4.1 Um programa de pesquisa em psicologia cognitivo-comportamental 

 

Conforme discutimos, a ciência (ou ciências) é mais bem distinguida não por uma 

natureza distintivamente lógica ou metodológica, mas por seus tipos de objetos, cuja 

variedade é virtualmente indefinida, e igualmente pela maneira como tenta abordá-los, através 

de uma heurística racional presumivelmente universal. A noção cognitivista, falibilista e de 

senso comum da racionalidade científica reúne características importantes à fundação sólida 

de um programa de pesquisa de base cognitivo-comportamental, afastando a pesquisa do 

anarquismo sem rédeas ao mesmo tempo em que legitima uma liberdade teórica e 

metodológica que o positivismo, o indutivismo e o falsificacionismo não puderam dar aos 
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behaviorismos cognitivos.  Isto porque, como se espera ter elucidado nas seções precedentes, 

permite e legitima de forma robusta um aspecto que já se encontrava nas preocupações de 

Tolman, Bandura e mesmo Hull: a inclusão hipotética de processos mediacionais sem os 

quais não se estabelece uma relação causal inteligível e por isso, uma conexão explicativa 

entre ambiente e comportamento, conexão sem a qual não é possível uma cadeia de raciocínio 

teórico que confira sentido e compreensão ao comportamento e sua relação com as variáveis 

que o controlam. Uma abordagem indutivista não permite esse tipo de liberdade hipotética e 

inferencial, nem preconiza a busca por compreensão teórica, própria à racionalidade 

genuinamente científica. Por sua vez, uma abordagem anarquista (típica do novo cinismo) 

está pouco interessada em acuidade teórica e com a representação fidedigna da realidade.  

O caso é que variáveis intervenientes como memória, percepção, sensação, 

representação, ou mesmo o “impulso”, de Hull, são o que de fato parecem garantir a cadeia de 

causalidade entre ambiente (variável independente) e comportamento (variável dependente), 

proporcionando dessa forma inteligibilidade explanatória. O filosofo da mente e cientista 

cognitivo Daniel Dennett (1997), defende a utilidade tanto prática quanto teórica e científica 

de conceitos cognitivos e intencionais, por conferirem sentido ao comportamento, permitindo 

que seja interpretado e previsto. Embora sua defensa tenha um sabor instrumentalista, o 

filosofo defende que sem a “postura intencional”, isto é, sem a atribuição de estados 

cognitivos (intencionais ou representacionais) a determinados sistemas altamente complexos 

(como humanos, mas não necessariamente), dificilmente se pode compreender e prever seus 

comportamentos. O psicólogo evolucionista e cognitivista Steven Pinker defende uma posição 

parecida com a de Dennett 

 

No nosso dia-a-dia, todos nós predizemos e explicamos o comportamento de outras 

pessoas com base no que achamos que elas sabem e no que achamos que elas 

desejam. Crenças e desejos são as ferramentas explicativas de nossa psicologia 

intuitiva, e a psicologia intuitiva ainda é a mais útil e mais completa ciência do 

comportamento que existe. Para predizer a grande maioria dos atos humanos – ir até 

a geladeira, subir no ônibus, pegar a carteira – você não precisa labutar num modelo 

matemático, simular uma rede neural no computador nem procurar um psicólogo 

profissional; basta perguntar à sua avó. (PINKER, 1998, p.74-75).  

 

Os argumentos acima não asseguram uma ontologia independente para os 

conceitos mentais, mas pelo menos os garante epistemologicamente, pois mesmo que se 

aceite um reducionismo ontológico do mental ao físico, daí não se segue o reducionismo 

explanatório. Na verdade, o reducionismo explanatório é aparentemente indefensável, uma 
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vez que parece impossível explicar ou prever o comportamento de um sistema complexo, 

como o comportamento humano, de um grupo social ou de um nicho ecológico, a partir do 

vocabulário da física (ou postura física, na terminologia de Dennett). Nesse sentido, parece 

estar legitimada a manutenção de um vocabulário especial na psicologia, que mantenha a 

postura intencional (preservando noções que designam atitudes proposicionais) dado o seu 

valor interpretativo e preditivo do comportamento humano. É costume nomear esse 

vocabulário especial de psicologia de senso comum. A questão é saber qual é o papel ou até 

que ponto esse vocabulário pode ser requerido dentro de uma ciência psicológica.  

 

Psicologia científica e psicologia de senso-comum 

 

É inegável que a psicologia de senso comum tem funcionado para fins práticos há 

milênios, sem ela seria impossível que as pessoas estabelecessem qualquer tipo de 

interlocução, interpretação ou previsão do comportamento umas das outras. Isto depõe contra 

a ênfase exagerada do materialismo eliminativo e do behaviorismo radical nos defeitos da 

psicologia de senso comum ao mesmo tempo em que se ignora seu, ainda que limitado, 

potencial para prover alguma compreensão da atividade humana. Um programa de pesquisa 

em psicologia científica não precisa se basear primariamente na negação peremptória da 

estrutura conceitual da psicologia de senso comum e suas regras tácitas. De fato essa negação 

não tem sido feita na psicologia cognitiva nem na psicobiologia e neurociências em geral, que 

se fartam de termos da psicologia do cotidiano, como “crença”, “intenção”, “expectativa”, 

“memória”, “sensação”, “percepção”, “motivação”, etc. (isto sem mencionar termos 

fenomenológicos). Um programa científico em psicologia pode ainda incluir em sua agenda 

uma reconstrução teórica metodicamente orientada de alguns termos e expressões da 

psicologia de senso comum, dando-os status de termos teóricos, e assim indicando 

tacitamente caminhos para que se possa especificar a ontologia desses termos.  

É importante ressaltar que impossibilidade prática de se observar, em termos de 

terceira pessoa, os referentes desses termos teóricos psicológicos não pode ser facilmente 

invocada a favor do eliminativismo nem da interpretação instrumentalista (ou antirrealista) 

das teorias psicológicas, simplesmente porque não existe nada de cientificamente 

extraordinário na postulação de termos para entidades teóricas. A inferência de entidades 

teóricas inobserváveis é um dos procedimentos mais comuns na ciência e não há maiores 

motivos para se pensar que esse processo inferencial não possa funcionar na psicologia 
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científica. Entidades e processos cognitivos inferidos (ou adaptados da psicologia de senso 

comum) têm a função de explicar o comportamento observável, tal como entidades e 

processos físicos inobserváveis (como bósons, quarks, neutrinos, etc.) são inferidos para 

explicar regularidades observáveis. Desde que as teorias que postulam essas entidades e 

processos sejam empiricamente bem-sucedidas, possibilitando previsões corretas, teremos 

bons motivos para acreditar na existência dessas entidades. Além disso, os modelos teóricos 

que construímos para representar essas entidades não precisam ser encarados como cópias, 

mas apenas esquemas ou representações estrutural ou funcionalmente aproximadas. Ressalta-

se apenas, como se fez na seção anterior, que não se pode comparar o grau de previsibilidade 

do comportamento de um átomo, conseguido pela física, com o grau de previsibilidade do 

comportamento humano, conseguido pelo emprego de entidades teóricas psicológicas. A 

natureza do objeto, nesse caso, determina, ou no mínimo codetermina o grau de 

previsibilidade possível, restando à psicologia apenas garantir a integridade epistêmica no que 

se refere aos métodos e articulações teóricas que emprega para explicar e prever o 

comportamento humano.  

A recusa pela interpretação instrumentalista das teorias psicológicas conduz 

evidentemente ao realismo científico, que a propósito conta com um argumento bastante 

robusto: a melhor explicação para a eficácia teórica e empírica do uso de termos teóricos 

inobserváveis (seja da física ou da psicologia) é a existência dos referentes desses termos, de 

modo que seria um milagre que esses termos funcionassem sem nada terem a ver com a 

realidade (OKASHA, 2002). Nesse sentido, as teorias cientificas teriam a função de 

representar o mundo de forma aproximadamente verdadeira. Essa característica resgata o forte 

compromisso que Popper mantinha com o realismo, compromisso esse que não pôde ser 

adequadamente defendido através do seu falsificacionismo, que acabou à contra gosto 

conduzindo a uma interpretação antirrealista e instrumentalista das teorias científicas.  

Contudo, se rejeitada a interpretação instrumentalista das teorias da psicologia 

cognitiva, a questão do status ontológico das entidades que ela postula torna-se patente. 

Mesmo que seja vulnerável ao argumento do milagre, a ideia de que fenômenos cognitivos 

são nada exceto ficções explanatórias ou talvez fenômenos neurobiológicos impossíveis de 

serem descritos na linguagem neurocientifica padrão, tem a vantagem de não acarretar 

compromissos ontológicos problemáticos, além de ser compatível com a necessidade de se 

criar uma linguagem especial (cognitiva) para lidar instrumentalmente com tais fenômenos. 

Mas parece uma ideia pouco atraente para uma ciência que se pretenda autônoma e 
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emancipada num sentido mais robusto. Uma alternativa aparentemente promissora para 

garantir a autonomia ontológica da psicologia cognitiva sem resvalar para terrenos mais 

obscuros, como o sobrenaturalismo, é a que foi conduzida mais cedo na tentativa de 

estabelecer o realismo ontológico e causal das estruturas da psicologia da gestalt e do 

cognitivismo estruturalista como um todo. A ideia é transpor ao terreno da cognição teorias 

causais usadas para explicar a interação de sistemas biológicos complexos com os elementos 

que o compõem. Nesse caso, a cognição seria um fenômeno complexo, irredutível ao cérebro, 

cuja natureza estruturante imporia padrões de restrição e de organização tanto a elementos 

mentais mais simples, como sensações e emoções, quanto a estados físicos nos circuitos 

cerebrais. Seja satisfatória ou não, essa estratégia não é essencial à autonomia epistemológica 

da psicologia cognitiva (o que é o mais importante) e depende de reflexões mais próximas à 

filosofia da mente pura do que da filosofia da psicologia, de modo que não iremos nos deter 

nesse aspecto.  

De qualquer forma, a ontologia da ciência é mais ou menos indeterminada, as leis 

naturais pressupostas nas terias científicas mais bem consolidadas não parece implicar de 

modo algum uma ontologia específica, seja materialista ou dualista. Nesse caso, arriscaremos 

no máximo a propor uma espécie de monismo neutro (neutro no sentido de não requerer uma 

ontologia especifica para que um fenômeno seja enquadrado no mundo natural), para 

acomodar o fenômeno da cognição. Trata-se de um monismo num sentido mínimo, que se 

exprime na seguinte tese: pertencem ao mesmo mundo aqueles fenômenos ou propriedades 

que interagem causalmente de alguma maneira entre si, mesmo que sejam ontologicamente 

irredutíveis uns aos outros. Essa tese não é nada exótica, uma vez que a própria física propõe 

a existência de fenômenos não só ontologicamente irredutíveis a algum fenômeno mais 

fundamental, como fenômenos cujas naturezas se distinguem espantosamente. Um exemplo 

cabal de fenômeno físico irredutível e bastante diferente de outros fenômenos físicos 

igualmente irredutíveis (como a gravidade) é o eletromagnetismo. Ao que parece, tudo o que 

se precisou para enquadrar fenômenos irredutíveis e exóticos num mesmo mundo, chamando-

os de “físicos”, foi a descoberta de que interagiam entre si e com outros fenômenos físicos 

mais vulgares. Assim sendo, mesmo que seja ontologicamente irredutível, defendemos que a 

cognição (e possivelmente outros fenômenos mentais, como a consciência fenomênica) 

pertence ao mesmo mundo do cérebro, dos átomos, da evolução, do eletromagnetismo e assim 

por diante. Esse mundo, é o que se convencionou a chamar de mundo natural e nesse caso, 
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defendemos um naturalismo ontológico
42

. Finalmente, se a cognição estiver entre as 

propriedades irredutíveis da natureza, também não poderá ser classificada como uma 

propriedade emergente, se supormos que um fenômeno emergente é sempre um fenômeno 

“novo”, que surgiu de alguma maneira misteriosa em alguma base natural inferior. A noção 

de emergência talvez sirva melhor não para “criar”, mas para discriminar os diversos níveis de 

organização e complexidade através dos quais a cognição aparece na natureza nas mais 

diversas estruturas vivas capazes de processar informação e nos mais variados níveis de 

complexidade.  

 

Cérebro, comportamento e cognição: modalidades causais 

 

 A dimensão compreensiva e explanatória da ciência psicológica fica gravemente 

comprometida num enquadre indutivista próprio ao behaviorismo radical e outros 

behaviorismos. Sem a inclusão de variáveis intervenientes, conceitos como contingência, 

reforço, punição e estímulo discriminativo, relativos ao selecionismo skinneriano tornam-se 

opacos: não se pode compreender de que modo uma consequência reforçadora pode aumentar 

a probabilidade de uma resposta ou extingui-la sem a inferência de processos causais internos. 

Mas nesse caso, variáveis intervenientes neurais não bastariam?  

O modo causal que se aproxima da psicologia analítico-comportamental pode ser 

chamado de causalidade funcional, uma “adaptação” darwinista do conceito aristotélico de 

teleologia, que designa as ocasiões em que um fenômeno é selecionado e modelado pelos 

efeitos que ele produz. Todavia, a natureza indutivista desse programa veta assunções causais 

fortes, uma vez que a causalidade em si não é observável. O máximo que se pode admitir é a 

existência de correlações empíricas entre modificações no ambiente e modificações no 

comportamento. De qualquer modo, Skinner (1966, 1974) fala pragmaticamente em “causas” 

do comportamento (operante, ao menos), causas essas que estariam nas consequências que ele 

produz no ambiente. São essas consequências que modificam o comportamento, extinguindo-

o ou reforçando-o em alguma direção. A modificação do comportamento, que pode ser 

chamada de aprendizagem, é confirmada a partir de variações em sua frequência e a partir das 

diferentes consequências que ele passa a produzir no ambiente. Essa aprendizagem teria, 
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 Se essa articulação estiver correta, então o naturalismo ontológico não pode ser identificado com o 

materialismo ontológico, esse último seria no máximo uma versão possível de naturalismo ontológico, 

obviamente não implicado por nenhuma lei natural entre as descobertas pela ciência.  
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entretanto, de possuir uma base material, que em última análise seria atribuída a algum tipo de 

modificação física no organismo (SKINNER, 1963). Obviamente o foco material dessa 

modificação ou aprendizagem, encontra-se principalmente em redes de células nervosas, cuja 

propriedade da plasticidade neural garante, num processo que naturalmente obedece ao 

programa dominante em psicobiologia, cuja dinâmica holística de conexões neurais remonta 

às hipóteses de Pavlov, Luria e Hebb. Nesse aspecto, a psicobiologia é bem-vinda à psicologia 

analítico-comportamental, desde que seu papel causal no comportamento permaneça num 

nível material, ou seja, fornecendo as estruturas materiais como base para o reforçamento e 

extinção de comportamentos. A incompatibilidade entre a psicobiologia e a psicologia 

comportamental skinneriana só surge se esses diferentes modos de causalidade não forem 

distinguidos. De fato, Skinner nunca negou a compatibilidade entre a neurociência e fisiologia 

com a análise do comportamento (1969b), asseverando apenas que se trata de níveis de 

análise distintos, embora acreditasse que o nível de análise funcional (de seleção por 

consequências) fosse suficiente para explicar satisfatoriamente o comportamento, de modo 

que buscar explicações do comportamento em termos unicamente materiais (através de 

processos neuroanatômicos e neurofisiológicos) seria semelhante a tentar explicar porque as 

pessoas jogam futebol por referência aos músculos e nervos de suas pernas. As pernas apenas 

permitem essa atividade desportiva, mas não a explicam satisfatoriamente. Essa explicação 

teria de ser buscada no histórico de relações ambientais que leva os atletas a praticarem esse 

esporte. Isso é sensato, embora, ao final das contas, as estruturas neurais também podem ser 

postas sob análise funcional em termos de seleção por consequências, no intuito de explicar 

como ocorre a seleção diferencial de grupos neurais correlacionados a processos 

representacionais e comportamentais a partir de princípios de seleção darwiniana 

(EDELMAN, 1987). A propósito, a própria classificação filogenética do encéfalo, muito 

influente na neurobiologia evolutiva se enquadra numa análise funcional selecionista, em 

nível filogenético, das estruturas cerebrais. Dessa forma a causalidade funcional pode operar 

tanto em nível filogenético quanto em nível ontogenético no cérebro. Isso mostra que o 

selecionismo não é uma modalidade analítica exclusiva do comportamento.  

Além do mais, o cérebro também pode ser submetido a análises em termos de 

causalidade formal. Tanto a neurociência quanto o conexionismo descrevem o 

comportamento de um sistema a partir da formação de redes auto-organizadas de 

processamento informacional em paralelo, que se modificam em função de experiências 

ambientais (aprendizagem) dando origem a novos esquemas representacionais ou simbólicos, 
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num processo semelhante ao descrito por Piaget, ao caracterizar o processo de autorregulação 

das estruturas. Parece possível inclusive postular estruturas piagetianas ou mesmo gestalts 

(campos estruturantes da informação) de natureza neural em vez de mental, e é de certa forma 

o que faz a psicobiologia baseada nos princípios de conectividade e plasticidade estrutural 

baseadas no holismo de Pavlov, Luria e Hebb. 

Desse modo, explicações neurais ou psicobiológicas podem fornecer modelos 

explicativos ricos, tanto em termos de causalidade formal quanto em termos de causalidade 

funcional. O comportamento pode a principio ser explicado como uma função de campos 

neurais estruturantes, que se modificam em resposta à retroação de consequências ambientais 

produzidas pelo comportamento. Mas se assim for, estruturas neurais parecem preencher 

adequadamente o status de interveniente, o que ficaria faltando, afinal?  

Ocorre que o processo de explicação do comportamento à base de redes ou 

estruturas neurais (biológicas e artificiais) encontra-se tacitamente repleto de conceitos 

mentais, de natureza cognitiva-intencional, como representação, crença, percepção, imagem, 

informação, símbolo, etc., que simplesmente não são redutíveis ou traduzíveis em conceitos 

neuronais (tampouco comportamentais) sem perda de significado. Nenhum conceito cognitivo 

pode ser deduzido de princípios de conectividade neural, de modo que uma explicação neural 

que se queira genuinamente completa deveria abrir mão desses conceitos, como defendem 

Manzotti e Moderato (2013), mencionados na seção sobre psicobiologia. Entretanto, uma 

explicação puramente neural sem a inclusão, ainda que tácita, de conceitos cognitivos, seria 

pseudoexplicativa, porque não se pode interpretar ou dar sentido ao comportamento sem antes 

lhe atribuir propósito, intenção e outras atitudes proposicionais, como já pensava Tolman e 

agora Dennett, Pinker e outros. Como já foi defendido, uma cadeia explanatória destituída de 

elos cognitivos é incapaz de produzir genuína compreensão teórica do comportamento. O 

processo de modificação seletiva da aprendizagem e do comportamento precisa ser 

suplementado por camadas cognitivas, do contrário o que se tem é apenas um sistema 

pseudoexplicativo.  

Como argumenta Haack (1999), existem muitas descrições verdadeiras diferentes, 

mas perfeitamente compatíveis, e que podem se combinar, mas daí não se segue que todas as 

verdades sobre a realidade devam se aglutinar, como queriam os positivistas, de um modo em 

que elas seriam reduzidas a algum conjunto privilegiado de verdades expressas num 

vocabulário epistemicamente privilegiado. Ao contrário, as ciências mais básicas, como a 

física, fornecem os contornos do mapa da realidade, enquanto as ciências especiais, como a 



105 

 

sociologia, sobrepõem um mapa de estradas e rios, de modo que esses mapas sobrepostos 

representariam cada um, à sua linguagem, a mesma realidade (1999). Da mesma forma, 

enquanto a psicobiologia fornece o mapa anatômico e fisiológico subjacente a realidade 

psicológica, a psicologia cognitiva sobreporia o seu mapa cognitivo, de maneira que ambas as 

ciências representam a mesma realidade psicológica em diferentes níveis de propriedades, 

organização e função.  

Retornando à Skinner, se de um lado ele tem razão ao pensar que uma explicação 

que permita compreender efetivamente o comportamento precisa expandir a análise para fora 

do campo neural, sobrepondo outros “mapas” conceituais e explicativos, incluindo relações 

contextuais e históricas (ontogenéticas) entre o organismo e seus nichos ambientais (1966), de 

outro isso não pode ser feito a partir de descrições selecionistas puramente baseadas em 

generalizações empíricas que conectam o comportamento diretamente com o ambiente (ou 

diretamente com o cérebro) ― faz-se necessário a inserção de variáveis causais cognitivas, 

que não apenas garantem que consequências tenham efeito reforçador ou extintivo no 

comportamento, como deixam qualquer explicação comportamental num vácuo epistêmico 

caso não sejam inferidas. Ademais, uma vez que o conceito de seleção por consequências seja 

despojado dos compromissos indutivistas do behaviorismo radical, pode ser empregado 

tranquilamente na psicologia cognitiva. Expressões skinnerianas como “contingência”, 

“reforço” e “condicionamento operante” podem ser interpretadas em termos genuinamente 

causais, referindo-se a causas funcionais selecionando estruturas cognitivas internas partir dos 

efeitos que essas próprias estruturas produzem no ambiente através dos comportamentos que 

controlam
43

. A cognição pode assim ser analisada funcionalmente em termos de seleção 

diferencial de esquemas e estruturas cognitivas inferidas, reforçadas e consolidadas pelas 

consequências que o comportamento controlado por elas produz no ambiente.   

Não se trata, contudo, de uma simples transliteração. Uma vez admitido um 

modelo cognitivo de ciência, como é o caso das psicologias cognitivas, e rejeitando-se o 

ceticismo indutivista típico do behaviorismo radical, conceitos comportamentais embora 

possam ter seu léxico conservado, passam a exprimir significados ou representar processos 

diferentes, compatíveis com a psicologia cognitiva. Por sua vez, conceitos cognitivos não 

precisam, nesse quadro, ser dissolvidos em termos operacionais ou reduzidos a inventários de 
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 Outra possibilidade é substituir essas expressões mantendo suas propriedades conceituais essenciais, sem a 

interferência de compromissos com o indutivismo ou com o operacionismo skinneriano.  
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probabilidades condicionais entre estímulos e respostas, como quer o behaviorismo radical, 

mas passam a cumprir uma função explicativa independente, possuindo estatuto causal 

próprio. A interação do comportamento com o ambiente representa a condição empírica na 

qual hipóteses cognitivas encontram sua condição de teste de confirmação e caso a interação 

comportamental não ocorra de forma prevista deverão ser consideradas refutadas ou 

modificadas, enquanto se tenta preservar o núcleo de hipóteses cognitivas fundamentais sem 

estratégias defasadas ou ad hoc , suplementado-o eventualmente com novos cinturões de 

hipóteses auxiliares.   

Conforme considerações procedentes, a modalidade causal dos fenômenos 

cognitivos estruturais parece ser de tipo formal, no sentido de que esses fenômenos atuam 

como configurações ou formas representacionais cuja função é modular o fluxo de 

informação. A rede estrutural das cognições pode funcionar de maneira semelhante à de um 

campo psicológico, ou cognitivo, como concebido pela psicologia da gestalt, que pode conter 

as regras de processamento e organização da informação. No interior desse campo 

estruturante a informação é constrangida e organizada (ou processada, conforme a psicologia 

computacional). Trata-se de um campo modificável (o que presumivelmente tem alguma 

relação com o fato de sua base física no cérebro ter propriedades plásticas) de modo que 

experiências ambientais podem atuar como pressão seletiva, fortalecendo estruturas 

cognitivas e enfraquecendo outras, mudando assim a forma global do campo cognitivo. 

Assim, pode-se dizer que a ontogênese (o histórico de condicionamento) encontra-se 

materializado nas redes neurais na forma de um campo composto de estruturas cognitivas de 

natureza representacional. 

É razoável preservar a tese funcionalista de que os estados mentais (ao menos os 

cognitivos) têm uma natureza relacional que os torna interdefiníveis. Assim, as estruturas 

cognitivas não atuariam em isolamento, mas em rede, influenciando umas as outras e 

formando uma superestrutura cognitiva
44

 (o campo gestáltico
45

) correlacionada a uma 

superestrutura de redes neurais, com a qual talvez estabeleça a relação de isomorfismo 
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 É interessante ter em vista que o fato de a mente estar organizada estruturalmente em redes de estados 

intencionais ou proposicionais, interconectados e interdefinidos, é o que motiva Donald Davidson (1980) a 

conceber o domínio mental como um sistema aberto, ausente de leis causais estritas. Enquanto a física pode 

trabalhar com um sistema fechado, formado por leis estritas que permitem alta previsibilidade, a psicologia 

(assim como outras ciências especiais) não pode trabalhar com um campo ou sistema fechado, com leis 

psicológicas estritas. Isso explica porque não existem graus elevados de previsibilidade do comportamento 

enquanto que há elevados graus de previsibilidade do comportamento de entidades físicas.  
45

 Gestáltico, porque maior que a somatória de suas partes (suas subestruturas cognitivas e outros elementos 

informacionais, como sensações), além de operar a partir de leis de estruturação.  
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postulada por Köhler (1968). A modificação de uma estrutura pode implicar a modificação 

em outras que estejam mais criticamente relacionadas àquela. É a forma ou design dessa 

superestrutura cognitiva que determinará o modo como o input ambiental será representado 

(tomando agora o aspecto de uma informação) no interior do sistema, e que resultados 

comportamentais decorrerão desse processo. Essa superestrutura é também o que define o 

modo como o ambiente irá afetar o organismo, numa dinâmica próxima ao determinismo 

estrutural de Varela e Maturana (2001). Seria, desse modo, esse campo ou superestrutura 

cognitiva interna, que converte estímulos ambientais em processos informacionais ou 

representacionais, sem ele os indivíduos jamais poderiam ser afetados de forma 

idiossincrática por variáveis ambientais (nem sequer poderiam ser afetados de alguma forma). 

Assim como a experiência ambiental constrói essas estruturas cognitivas (e progressivamente 

toda rede ou campo global de cognições), é a partir delas que essa experiência pode afetar o 

comportamento dos organismos da maneira como afeta. Trata-se de uma interação dinâmica 

na qual o comportamento opera no ambiente, produzindo efeitos que retroagem no organismo 

modificando-o internamente (neurofisiologicamente e cognitivamente). Essa modificação ou 

reestruturação cognitiva interna produzirá mudanças no comportamento, que passará a operar 

distintamente no ambiente. 

 

Cognição e comportamento 

 

Como resultado da análise desenvolvida nessa seção, proporemos o esboço de um 

programa de pesquisa em psicologia cognitivo-comportamental. Antes, porém, abriremos um 

parêntese. Nessa seção foram discutimos prioritariamente as estruturas cognitivas aprendidas, 

mas consideramos que elas são resultado de modificações feitas na base de estruturas 

cognitivas inatas. Além disso, também consideramos plausível a existência de módulos 

cognitivos inatos, com função especializada e pouco flexível à modificação ontogenética, 

como aqueles propostos pela psicologia cognitiva evolucionista, segundo a qual o 

comportamento humano é controlado por estruturas ou módulos computacionais herdados 

provavelmente do pleistoceno (PINKER, 1998). A discussão sobre qual é a extensão modular 

da mente e qual a sua extensão não modular é complexa e permanece em aberto, sendo do 

interesse da filosofia da psicologia (OKASHA, 2002). Com efeito, determinar se a mente é 

massivamente modular, como numa versão localizacionista do mental, se é não modular e 

sem qualquer especialização funcional, como no equipotencialismo, ou se é composta tanto 
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por funções modulares especializadas quando por redes de sistemas e subsistemas 

interconectados com função variada, numa versão holística do mental, é uma das questões 

mais cruciais da psicologia científica contemporânea
46

.   

Outro ponto que nos parece plausível é a capacidade da cognição de influenciar 

tipos aparentemente não cognitivos de estados intencionais ou atitudes proposicionais, como 

aqueles estados a que chamamos de “desejos” e vice-versa. A propósito, Pinker e Dennett não 

fazem distinção entre os diferentes tipos de estados intencionais (considerando tanto crenças 

quanto desejos) no que respeita a importância deles na compreensão científica da cognição e 

do comportamento humano. Vale lembrar ainda, que a importância do desejo como variável 

interveniente foi de certa forma realçada por Hull, ou pelo menos o “impulso motivacional”, 

que ao que tudo indica é uma atitude proposicional (pelo menos os impulsos secundários o 

são). Nesse caso, talvez seja interessante caracterizar desejos em termos cognitivos ou no 

mínimo pré-cognitivos, já que são elementos relevantes à cognição, sobretudo porque esses 

estados têm natureza intencional (são dirigidos a um objeto), o que é bastante relevante uma 

vez que cognição e intencionalidade frequentemente se confundem, sendo comum encará-los 

como sinônimos (como no behaviorismo cognitivo/intencional de Tolman). Ademais, a 

interação da cognição com sistemas não cognitivos, como os sistemas afetivo e emocional, 

também é defendida Sternberg (2010) e um postulado básico da bem sucedida terapia 

cognitivo-comportamental de Aaron Beck (1997). Piaget (1977), por sua vez, chega a 

defender que cognição e afetividade são inseparáveis, uma vez que a primeira é motivada por 

sentimentos, emoções e valores. O desenvolvimento cognitivo seria assim permeado pelo 

desenvolvimento afetivo. É portanto defensável que atitudes proposicionais como desejos, 

bem como processos relacionados a eles, como impulsos, motivações e afetos, contem como 

elementos inerentes aos processos cognitivo-comportamentais.  

Finalmente, é importante observar que tratamos mais explicitamente da face 

disposicional ou potencial da cognição, algo próximo ao que Damásio chama de 

“representação dispositiva” (1998). É razoável pensar que a cognição e a representação têm 

ainda outra face; a que podemos chamar de “enativa” 
47

, dizendo respeito à ativação ou 
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 Pinker (1998) e Fodor (1983) defendem o “localizacionismo” mental, ou a modularidade massiva da mente. 

Prinz (2006), recusa a modularidade da mente, mas aceita a existência de funções mentais específicas 

coexistindo com sistemas interconectados com função variada.   
47

 Esse conceito não está sendo usado num sentido totalmente equivalente ao da biologia cognitiva de Varela e 

Maturana, uma vez que esses autores pretendem minimizar ou mesmo eliminar os aspectos representacionais da 

cognição. Com ele queremos apenas designar a passagem disposicional da cognição para seu estado ativo, 

processual e consciente, cuja ontologia pode incluir elementos não estruturais.  
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atualização de sua face disposicional, na forma de percepções, imagens mentais, e 

pensamentos que guiam o comportamento. Essa face representacional enativa foi levada em 

consideração nas análises precedentes de uma forma mais ou menos implícita e talvez envolva 

necessariamente a participação da consciência, aspecto que foi metodologicamente abstraído 

de nossa análise por envolver questões filosóficas mais delicadas. Assim, o conceito de 

cognição deve ser compreendido de maneira mais abrangente, incluindo estruturas cognitivas 

disposicionais (inatas e aprendidas); a atualização dessas disposições em processos 

perceptivos, intencionais, imagéticos e deliberativos; e estados e processos pré-cognitivos, 

isto é, estados e processos (intencionais ou não) diretamente relacionados com a cognição
48

.  

Retornando agora ao programa de pesquisa em psicologia cognitivo-

comportamental, este deve conter trivialmente os dois critérios fundamentais (integridade 

epistêmica e objetos intelectualmente relevantes) da heurística geral da racionalidade 

científica defendida na segunda seção, pois são inerentes a qualquer processo de investigação 

virtuosa. Esse heurística padrão define o grande programa de pesquisa a que se chama 

“ciência” e portanto precisam constar em qualquer subprograma de pesquisa. Ela orientará as 

estratégias metodológicas da psicologia, que pela natureza de seu objeto (ou objetos) deverão 

incluir uma variedade de técnicas e métodos empíricos, como os elencados por Sternberg, sem 

no entanto privilegiar qualquer deles. Métodos inferenciais específicos como dedução ou 

indução também não devem ter qualquer privilégio, pelo que não se tratará de um programa 

falsificacionista ou indutivista. Todos esses ditames podem ser vistos como consequência da 

natureza dos objetos da psicologia e da assunção da heurística da racionalidade científica. 

Quanto aos compromissos ontológicos de um programa desse tipo, propomos a 

irredutibilidade ontológica e causal dos fenômenos cognitivos sob a proposta de um monismo 

neutro e naturalista num sentido básico. Mas esse é um item que talvez possa ser abandonado 

sem prejuízo ao programa, já que a irredutibilidade conceitual e explanatória parece suficiente 

para garantir a autonomia científica, o que leva à questão sobre se esse é realmente um fator 

crucial do núcleo irredutível.  

No que respeita a leis e hipóteses fundamentais, a premissa de Tolman, de que o 

comportamento (nesse caso, o comportamento operante) é motivado (intencional), noutros 

termos, guiado a objetivos, é uma das mais elementares a um programa como esse. A 

motivação pode incluir ainda uma variável pré-cognitiva, como a que Hull chamou de 
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 Salientamos que as linhas que demarcam essas três instâncias cognitivas é opaca. Não parece existir um ponto 

decisivo onde um tipo de processo termina e outro começa. 
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necessidade de redução de tensão na forma de impulsos primários e secundários
49

. Alguns 

desses impulsos têm origem filogenética, como o desejo sexual, a sede, a fome, etc., enquanto 

outros têm origem ontogenética, como a necessidade de reduzir a tensão provocada pela 

ausência de reforçadores
50

 arbitrários e culturais. É razoável pensar que esses impulsos 

também podem alcançar plenamente a cognição. A face cognitiva do impulso
51

 pode ser 

provisoriamente formulada nos termos da teoria da equilibração cognitiva de Piaget, para a 

qual a interação do sujeito com o ambiente o obriga a lidar com novos tipos de informação, 

que precisam ser assimiladas e acomodadas numa estrutura cognitiva pré-existente, o que gera 

tensão e desequilíbrio interno, e com isso a necessidade de estabilização mental a partir da 

redução desse desequilíbrio cognitivo.   

Finalmente, é fundamental para caracterizar e unificar um programa como esse a 

premissa de que o comportamento é determinado não diretamente pelo ambiente (ou por 

consequências reforçadoras), mas pela forma como o individuo percebe, representa ou 

interpreta o ambiente externo e interno, no que se tem uma semelhança com o behaviorismo 

sociocognitivo de Bandura e, parcialmente, com o determinismo estrutural do enativismo. 

Essa premissa também cobre o projeto cognitivista-computacional da psicologia 

evolucionista, segundo a qual o comportamento é mediado por estruturas modulares 

computacionais herdadas filogeneticamente (embora não endossemos a tese da modularidade 

massiva). 

A heurística negativa desse programa naturalmente precisará poupar essas 

suposições básicas de refutação, já que do contrário o programa se descaracterizaria. Por sua 

vez, sua heurística positiva vem sendo solidamente estabelecida pelas diversas pesquisas em 

psicobiologia
52

, psicologia cognitiva, psicologia evolucionista e psicologia social cognitiva. A 

pluralidade de hipóteses e estratégias de pesquisa desses programas são, além de compatíveis 

com esse núcleo que especificamos, prolíficas a ele, uma vez que qualquer progresso neles 

representa um progresso a esse núcleo básico. Isto leva a questão de até que ponto essas áreas 
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 A motivação é investigada na psicologia analítico-comportamental através do conceito operacional de 

“operação estabelecedora”. Como em Hull, os analistas do comportamento consideram que a motivado (ou 

comportamento motivado) pode ser primária ou secundária, ou segundo sua terminologia: incondicionada e 

condicionada.  
50

 O conceito de reforço está sendo usado numa acepção livre, sem compromissos antimentalistas, operacionais 

ou indutivistas próprios ao behaviorismo.  
51

 É razoável que o impulso tenha também uma face fenomênica.  

52
 As pesquisas psicobiológicas sobre correlatos neurais da cognição, sobre processos de consolidação 

neurológica da memória e da aprendizagem, e de como a psicoterapia cognitiva afeta as redes neurais, parecem 

funcionar mais como partes complementares da psicologia cognitiva, na media em que suplementam seu núcleo 

com evidências e hipóteses auxiliares, do que com um programa de pesquisa independente.  
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de pesquisa são programas diferentes. Num certo sentido são, uma vez que têm pressupostos e 

leis específicas e unificadoras que garantem sua individuação. Num sentido mais abrangente, 

porém, são apenas conjuntos de teorias e métodos auxiliares daquele grande núcleo que 

especificamos há pouco, no que se pode dizer que compõem sua heurística positiva e seu 

cinturão protetor, fornecendo teorias e metodologias suplementares. Evidentemente existe e 

continuará existindo algum número de incompatibilidades entre pressupostos de alguns desses 

subprogramas e esse núcleo irredutível, mas são possivelmente incompatibilidades periféricas, 

ou anomalias que não são decisivas para haver ruptura interna no programa.  

Temos agora, o esboço de um programa em psicologia cognitivo-comportamental, 

que na realidade pretende-se apenas como uma reconstrução racional ou descrição unificadora 

da variada atividade de pesquisa em ramos diversos da psicologia cognitiva (incluindo a 

psicobiologia). A decisão de chamar a esse programa de cognitivo-comportamental em vez de 

somente cognitivo, está ligada a vários motivos. Primeiro, porque introduz explicitamente na 

psicologia cognitiva, conceitos, leis e pressupostos gerados em programas behavioristas 

cognitivos e mediacionais, afastando, porém, as tendências filosóficas inconvenientes que 

esses programas carregam. Também incorpora parcialmente conceitos e leis gerados nos 

programas behavioristas metodológico e radical, como é o caso do condicionamento reflexo e 

operante, rejeitando ao mesmo tempo os compromissos filosóficos desses programas. Outra 

motivação é que pretendemos que o núcleo fundamental que propomos sirva à terapia 

cognitivo-comportamental (TCC), que tem mostrado alta eficácia, embora não possua bases 

filosóficas claras. A propósito, além de incorporar conceitos da psicologia analítico-

comportamental, a terapia cognitivo-comportamental também faz pouca distinção entre 

elementos cognitivos e pré-cognitivos, além de incluir elementos afetivos e emocionais em 

seu escopo
53

, o que sugere uma acepção ampla da noção de “cognição” 
54

, como estamos 

defendendo aqui, refletindo assim vários aspectos do núcleo cognitivo proposto acima.  

Uma resalva importante, é que o exercício analítico desenvolvido nesse trabalho 

não se pretende como proposta unificadora da psicologia. Primeiramente, porque na 

psicologia há programas irreconciliáveis, e coexistem inclusive programas científicos com 

                                                 
53

 Ver Beck (1997) e Wright, Basco e Thase (2009). 
54

 Esse pluralismo representa mais uma virtude do que um defeito, na medida em que mostra pouca preocupação 

com a psicologia doutrinária (behaviorismo, psicanálise, existencial-humanismo, etc.), focando-se na pesquisa 

livre e cientificamente motivada. A coerência interna desse tipo de atitude pode ser defendida a partir de 

reconstruções racionais como a que foi conduzida aqui, eliminando contradições e afastando a pesquisa 

psicológica de determinadas tendências regadas a excessos filosóficos, como ocorreu com programas 

behavioristas e pós-modernistas.  
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programas não científicos, como se espera ter sido demonstrado mais cedo. Também não 

serve para unificar toda a psicologia de base empírica e baseada em evidências, uma vez que 

propõe uma concepção de ciência, bem como outros pressupostos incompatíveis com outros 

ramos da psicologia baseada em evidencias, como a psicologia analítico-comportamental. 

Tampouco pode ser oferecido como uma unificação teórica das ciências cognitivas, já que 

algumas teorias cognitivas, como o enativismo, carregam pressupostos incompatíveis com 

nosso núcleo, como o antirrepresentacionismo, por exemplo. No entanto, serve como proposta 

de unificação da psicologia cognitiva entendida em sua acepção tradicional, como ciência do 

pensamento, e de como esse pensamento afeta o comportamento e a emoção. Uma psicologia 

unificada na direção do cognitivismo depende de que os pressupostos delineados nessa 

dissertação (ou quem sabe outros tipos de pressupostos cognitivistas) se difundam totalmente 

na psicologia, o que se apresenta como uma possibilidade razoável, mesmo porque há décadas 

o cognitivismo vem predominando na psicologia cientifica.  

 

Questões residuais: cognição e o aspecto qualitativo da consciência 

 

Um tema que durante toda a discussão não foi abordado de forma explicita é o da 

consciência, mais especificamente, a consciência fenomenológica, qualitativa, ou ainda, de 

primeira pessoa
55

. É também chamada de experiência ou subjetividade, frequentemente 

acompanha processos cognitivos, e ocorre quando experimentamos o mundo externo e interno 

(corporal) com nosso aparato sensitivo. O problema da consciência fenomenológica 

(doravante, apenas consciência), que inclui a enigmática relação entre esse fenômeno e o 

mundo físico, é crucial na filosofia da mente e não encontrou ainda solução satisfatória
56

. 

Naturalmente não será nessa discussão que um problema como esse será resolvido, mas não 

custa dar alguma direção em como ele pode ser abordado a partir de alguns resultados gerados 

nesse trabalho.  

Para início de conversa, terá a consciência algum lugar entre os processos 

cognitivo-comportamentais?  Terá algum papel causal? Parece razoável que sim, mas nesse 

caso por que não mencioná-la entre as variáveis intervenientes relevantes ao controle 

comportamental até agora? O caso é que enquanto o cognitivismo se afasta do behaviorismo 

radical, evitando a eliminação dos estados cognitivos e intencionais (e do vocabulário que os 

                                                 
55

 Ver o célebre artigo de Thomas Nagel “Como é ser um morcego?” (2005). 
56

 Para uma discussão sobre a natureza do problema da consciência e das características e dificuldades de 

algumas das principais teorias materialistas oferecidas como solução, ver ESCOBAR (2014).  
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exprime), o mesmo não parece claramente verdade quanto ao epifenomenalismo em relação à 

consciência. Tanto o behaviorismo quanto o cognitivismo “negligenciam”, por assim dizer, o 

papel causal da consciência. Mas pelo menos no cognitivismo, essa omissão da consciência 

parece ser unicamente motivada por uma impossibilidade prática ou intangibilidade 

metodológica de se manipular a consciência enquanto variável causal
57

.  

Não obstante, a impossibilidade metodológica de manipular o comportamento 

mediante a consciência não indica que ela seja, em si mesma, causalmente ineficaz. Os 

músculos e tendões das pernas não são causalmente ineficazes ao comportamento de correr 

numa maratona só porque numa análise funcional desse comportamento eles não teriam 

relevância explanatória. Ainda que numa análise funcional do comportamento, músculos, 

nervos ossos, e toda a anatomia sejam abstraídos da explicação, sem esses componentes 

materiais nenhum comportamento seria possível. Em vista disso, parece razoável pensar que o 

comportamento não seja apenas uma relação funcional entre organismo e ambiente, como 

pensa o behaviorismo radical, mas um fenômeno mais abrangente constituído por diversos 

níveis causais, como uma matéria física (causação material), que pode ser um corpo orgânico 

ou artificial; uma topografia (causação formal), que corresponde à forma do comportamento; 

e uma função definida por condicionamento operante (causação funcional), a partir dos efeitos 

produzidos no ambiente. Numa análise do comportamento, abstraída da cognição e do 

organismo, a análise funcional (em termos de seleção por consequências) naturalmente 

prevalece, mas o mesmo não precisa ser o caso a respeito da cognição, cuja análise estrutural 

(em termos de causação formal) pode ser o nível de análise mais relevante, ou tão relevante 

quanto uma análise funcional.  

É defensável que a cognição também possa estar sujeita a uma análise material, ou 

seja, que especifique qual é a sua causa material ou composição. Assim como o 

comportamento a cognição pode ser proposta como um fenômeno abrangente que vai além de 

sua forma e função, possuindo uma composição de ordem fenomenológica e irredutível. Essa 

composição fenomenológica da cognição pode estar sendo sistematicamente ocultada em 

função do modelo científico tradicional de análise, cujo alcance descritivo se restringe a 

propriedades meramente funcionais ou relacionais dos fenômenos, operacionalmente 

                                                 
57

 É defensável que a exclusão da consciência pelo behaviorismo radical seja apenas por decisão pragmática, 

como no cognitivismo. No entanto, a consciência é um elemento interno e subjetivo, uma variável interveniente 

que aparentemente extrapola o que é permitido pelo behaviorismo radical à análise do comportamento, sendo sua 

exclusão possivelmente feita não apenas por razões pragmáticas, mas por princípios filosóficos fortes, como 

indutivismo, antimentalisto e anti-internalismo. Resta saber se tais princípios são consequência do pragmatismo 

ou se são motivações independentes. Essa questão não será discutida aqui.  
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abstraídos de suas propriedades intrínsecas (CHALMERS, 1996; LEVIVE, 2002; NAGEL, 

2005). Nesse caso, a consciência pode muito bem fazer parte da estrutura fundamental da 

cognição, sendo sua exclusão dos modelos científicos resultado trivial dos nossos métodos 

tradicionais e pragmáticos (ou operacionais) de definição (SEARLE, 2006). 

Dessa forma, a dificuldade operacional ou metodológica de incluir a consciência 

num modelo causal cognitivo não implica o epifenomenalismo ontológico, mas no máximo o 

epifenomenalismo epistemológico relativamente a esse modelo. A despeito disso, a 

consciência pode ser entendida como uma propriedade intrínseca e composicional da 

cognição
58

 irredutível ou intangível a modelos cognitivos vigentes, aptos a captarem apenas as 

propriedades funcionais e formais da cognição, que corresponderiam a propriedades 

computacionais e representacionais. Isto posto, embora a consciência permaneça sem 

participar ativamente em modelos explicativos, negar que ela seja de alguma forma relevante 

a cognição pode ser equivalente a negar que a anatomia seja relevante à atividade motora do 

comportamento. É interessante mencionar que o filósofo da mente David Chalmers (2004) 

defende a irredutibilidade da consciência à intencionalidade (ou representação, cognição, etc.) 

e vice-versa, ao mesmo tempo em que esses dois fenômenos estariam essencialmente 

conectados. A intencionalidade seria a face cognitiva da consciência, que a projetaria para 

fora, conferindo-a seu caráter representacional. Assim, enquanto a face representacional da 

cognição seria suscetível de investigação por modelos explicativos cognitivistas, o mesmo 

não seria possível com sua face fenomenal, a consciência. Nesse caso, talvez seja interessante 

resgatar a forte conexão da psicologia da gestalt com a fenomenologia da consciência, 

devolvendo à noção de forma seu caráter fenomênico e qualitativo. Assim, uma forma 

gestaltica ou cognitiva não se resumiria a uma estrutura computacional ou representacional, 

mas possuiria uma contraparte fenomenológica irredutível. Permanece em aberto a questão da 

natureza última desse sistema cognitivo-fenomenológico, uma questão que naturalmente pode 

ser disputada por reducionistas e antirreducionistas. A abordagem antirreducionista da 

cognição proposta há pouco tem seu lugar nessa disputa filosófica.   

Retornando agora aos aspectos nucleares do programa de pesquisa cognitivo-

comportamental, o que pode ser dito da consciência, é que não precisa ser negada apenas 

porque os métodos e definições vigentes lhes são indiferentes. A consciência pode se manter 

como tema filosófico da psicologia cognitiva e cognitivo-comportamental, sendo 
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 Ou alternativamente, a cognição pode ser considerada uma propriedade formal e funcional da consciência 

enquanto a fenomenologia uma propriedade intrínseca.  
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empiricamente estudada em seus aspectos funcionais e relacionais, enquanto seus aspectos 

fenomênicos permaneçam sendo paralelamente investigados dentro do conjunto de problemas 

conceituais da psicologia, ou da filosofia da psicologia, ainda que seja um tema original da 

filosofia da mente.   

 

4.2 Considerações finais  

 

As reflexões conduzidas ao longo da dissertação pretendem ter efetivado alguns 

objetivos importantes. O primeiro foi o de explorar uma concepção da racionalidade científica 

que mantém o aspecto crítico sem ceder ao anarquismo irracionalista. Os contornos gerais 

dessa racionalidade foram delineados dentro do criticismo de senso comum, ou teoria do 

senso comum critico, mais especificamente numa versão a que chamamos de racionalismo 

crítico de senso comum. Com essa abordagem pretendemos ter afastando a ciência dos 

extremos cientificista (indutivismo e falsificacionismo) e anarquista (novo cinismo), buscando 

assim uma maneira mais fidedigna de representar a natureza cognitiva da ciência e os 

aspectos mais gerais de sua racionalidade. O segundo objetivo foi explicitar fundamentos 

metodológicos e ontológicos tácitos a alguns dos principais programas de pesquisa em 

psicologia, providenciando uma crítica reconstrutiva a esses fundamentos com base na 

concepção de racionalidade científica proposta e em teorias e instrumentos conceituais da 

filosofia da mente. O terceiro foi propor o esboço de um núcleo de pesquisa em psicologia 

cognitivo-comportamental que acomodasse de forma coesa e unificada uma variedade de 

tendências modernas de pesquisa em psicobiologia, cognição e comportamento, e que ao 

mesmo tempo resgatasse conceitos e princípios importantes do movimento behaviorista dando 

lugar ainda, a elementos afetivos e pré-cognitivos na pesquisa psicológica. Finalmente, o 

estudo forneceu uma direção à como se abordar o problema das qualidades fenomenológicas 

da consciência e sua relação com a cognição e com o comportamento.  

Naturalmente esse estudo deixa várias perspectivas de pesquisa. Questões acerca 

da metodologia e da demarcação da ciência precisam ser refinadas dentro da proposta de 

racionalidade cientifica desenvolvida aqui. Objeções com certeza aparecerão e terão de ser 

respondidas para que se estabeleça uma teoria robusta da racionalidade científica de caráter 

cognitivista e de senso comum.  

Essa investigação também deu especial destaque às origens das tendências de 

pesquisa analisadas, revisitando autores clássicos da psicologia como Pavlov, Hebb, Köhler, 
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Piaget e Skinner. O motivo para essa escolha naturalmente teve a ver com os objetivos 

filosóficos da dissertação, relacionados à reconstrução racional de fundamentos da psicologia. 

Investigações posteriores, contudo, poderão buscar referencial teórico e empírico proveniente 

de trabalhos de pesquisadores atuais na área de neurociência, psicologia evolutiva, psicologia 

cognitiva e cognitivo-comportamental para suplementar algumas análise e teses propostas 

nesse trabalho acerca da relação entre cognição, comportamento e consciência.  

Questões filosóficas acerca da natureza qualitativa da consciência, como a relação 

desse fenômeno com o mundo físico, seu estatuto causal na economia cognitiva, bem como a 

metodologia adequada a seu estudo podem, a partir dos direcionamentos apontados nesse 

estudo, serem postas em contraste com as pesquisas empíricas atuais em cognição e 

neurociênia.  

Outra importante questão a ser discutida no futuro com base nos resultados 

gerados nessa pesquisa é sobre o papel de um importante aspecto da atividade humana, que 

não foi contemplado durante a discussão. Trata-se da Linguagem, que na condição de 

fenômeno psicológico complexo e fundamental, com componentes tanto cognitivos quanto 

comportamentais, precisará ser consistentemente acomodada ao modelo de síntese conceitual 

entre cognição e comportamento proposto nesse estudo.  

Finalmente, espera-se que os resultados obtidos nesse estudo estimulem o cultivo 

e o ensino da psicologia como uma ciência ampla e interdisciplinar, compromissada em 

primeiro lugar com a integridade de pesquisa (considerando os aspectos fundamentais da 

racionalidade cientifica debatidos ao longo do texto). Isso envolve uma substituição gradual 

do antigo modelo de grandes escolas divergentes para um modelo interdisciplinar de 

programas de pesquisa convergentes, o que implica uma ciência psicológica menos 

preocupada com a fidelidade a grandes estruturas doutrinárias (como as grandes escolas) e 

mais voltada para a solução de problemas científicos e para a pesquisa rigorosa tanto teórica 

quanto empírica dos fenômenos cognitivos e comportamentais em seus diferentes contextos 

de manifestação, empreendimento que precisa ser levado a cabo em integração com as 

ciências biológicas e sociais. É precisamente essa a maior motivação para o desenvolvimento 

de reconstruções racionais de fundamentos de programas de pesquisa em psicologia 

potencialmente convergentes, reconstruções que podem vir a eliminar inconsistências 

secundárias e encontrar pontos de convergência. Nesse sentido propor uma síntese conceitual 

entre cognição e comportamento, que estabeleça esses fenômenos como compondo um 
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processo dinâmico, integrado e contínuo, potencializa essa convergência, já que são esses os 

fenômenos mais gerais estudados na psicologia. 
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