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“[...] se há um conceito amplamente compartilhado de ação inten-
cional [...] uma análise filosófica da ação intencional totalmente des-
conectada desse conceito corre o risco de seu objeto de pesquisa ser 
apenas uma ficção filosófica.” (MELE, 2001, p. 27).

introdução

Mele (2003) sugere que a Visão Simples da ação intencional é “fic-
tícia” por ser “totalmente livre de constrangimento” por parte de um con-
ceito (popular) amplamente compartilhado de ação intencional. A Visão 
Simples (ADAMS, 1986; MCCANN, 1986) propõe que uma ação é in-
tencional somente se ela for pretendida. Como evidência de que a Visão 
Simples não está de acordo com a noção de senso comum de ação inten-
cional, Mele recorre a pesquisas recentes de julgamentos populares, feitas 
por Knobe (2003a, 2003b, 2004). As pesquisas de Knobe parecem mostrar 
que o senso comum julga que efeitos colaterais sem pretensão de ações, mas 
conhecidos, são realizados intencionalmente. Neste capítulo, rejeitamos a 
proposta de Mele de que a Visão Comum seja “ficção”. Discutimos, ainda, 
a relação entre pesquisas e teorias filosóficas e a capacidade das pesquisas 
de capturar conceitos populares centrais. Argumentamos que as considera-
ções de ambos são incapazes de assegurar a proposta de Mele.

1 Tradução ampliada de ADAMS, F.; STEADMAN, A. Folk concepts, surveys, and intentional action. 
In: LUMER, C.; NANNINI, S. (ed.). Intentionality, deliberation, and autonomy: the action-theoretic 
basis of practical Philosophy. Aldershot: Ashgate Publishers, 2007, p. 17-33.Traduzido por Marcos 
Antonio Alves e revisado por Ricardo Peraça Cavassane. 
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1 aS PeSquiSaS de KnoBe

Em uma série de experimentos, Knobe (2003b) fez indagações a 
pessoas sobre ações intencionais. No primeiro experimento, Knobe entre-
vistou 78 indivíduos que passeavam por um parque público de Manhattan. 
Aos entrevistados foi entregue randomicamente uma condição de “prejuí-
zo” ou uma condição de “ajuda”. Eles leram os cartões referentes às ações, 
que diferiam unicamente no tocante ao agente auxiliar ou prejudicar o 
meio ambiente. A vinheta referente ao prejuízo era assim apresentada:

O vice-presidente de uma companhia disse ao presidente do conselho: 
“Nós estamos pensando em começar um novo programa. Ele nos au-
xiliará a aumentar nossos lucros, mas também prejudicará o meio am-
biente.” O presidente respondeu: “Eu não me importo com o prejuízo 
ao meio ambiente. Apenas quero obter o máximo de lucro que puder. 
Comecemos o novo programa.” Eles começaram o novo programa, 
causando prejuízo ao meio ambiente. (KNOBE, 2003b, p. 190).

No cartão de “ajuda”, Knobe apresentou o mesmo cenário, subs-
tituindo as palavras referentes a “prejuízo” por “auxílio”. Nas duas condi-
ções do experimento, os entrevistados foram inquiridos a avaliar o grau 
de censura (ou de louvor, respectivamente) merecido pelo presidente por 
prejudicar ou ajudar o meio ambiente, em uma escala de 0 a 6, e dizer se o 
presidente prejudicou ou ajudou o ambiente intencionalmente.

As duas condições provocaram padrões de respostas radicalmen-
te diferentes. Na condição de prejuízo, 82% dos entrevistados disseram 
que o presidente prejudicou o ambiente intencionalmente. Na segunda 
condição, 77% disseram que o presidente não ajudou intencionalmente o 
meio ambiente. Em termos estatísticos, a diferença foi altamente signifi-
cativa e impressionante. Por que tal assimetria? Na condição de prejuízo, 
os julgamentos das pessoas pareciam concordar com a tese segundo a qual 
é possível fazer algo intencionalmente sem ter a pretensão de fazê-lo. Já 
na condição de ajuda, os julgamentos parecem concordar com a Visão 
Simples. Esta diferença nos julgamentos precisa ser explicada.

Knobe (2003b) conduziu um segundo experimento a fim de ava-
liar os resultados do experimento anterior. Ele (2003b, p. 04), ele assim 
explicita o motivo pelo qual realizou o segundo experimento: “Talvez os 
resultados obtidos no experimento anterior possam ser explicados em ter-
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mos de algum fato altamente específico referente à visão das pessoas em 
relação às corporações e ao dano ambiental”.

O segundo experimento é estruturalmente idêntico ao primeiro, 
mas com conteúdo distinto. Knobe entrevistou 42 pessoas que passeavam 
por um parque público de Manhattan. Elas receberam, novamente de for-
ma aleatória, uma condição de “prejuízo” ou de “ajuda”. A condição de 
prejuízo era assim descrita:

Um tenente foi falar com um sargento. O tenente deu a ordem: “Envie 
seu pelotão ao cume da colina Thompson.” O sargento disse: “Se eu 
enviar meu pelotão até lá, nós estaremos direcionando os homens di-
retamente à linha de fogo do inimigo. Alguns deles certamente serão 
mortos.” O tenente respondeu: “Eu sei que eles estarão na linha de 
fogo e que alguns deles serão mortos. Mas eu não estou preocupado 
com o que acontece com nossos soldados. O que eu quero é tomar o 
controle da colina Thompson.” O pelotão foi enviado ao cume da co-
lina. Como esperado, os soldados foram movidos para a linha de fogo 
do inimigo e alguns deles foram mortos. (KNOBE, 2003b, p. 190).

Na condição de ajuda, a diferença no cenário é significativa:
Um tenente ordenou a um sargento: “Envie seu pelotão ao cume da 
colina Thompson.” O sargento disse: “Se eu enviar meu pelotão até lá, 
nós removeremos os homens da linha de fogo do inimigo. Eles serão 
resgatados!” O tenente respondeu: “Eu sei que nós os removeremos da 
linha de fogo e que alguns deles poderão ser mortos, caso não o fizer-
mos. Mas eu não estou preocupado com o que acontece com nossos 
soldados. O que eu quero é tomar o controle da colina Thompson.” O 
pelotão foi enviado ao cume da colina. Como esperado, os soldados 
foram removidos da linha de fogo do inimigo e, assim, escaparam da 
morte. (KNOBE, 2003b, p. 191).

Novamente, solicitou-se aos entrevistados determinar o grau de 
censura (na condição de prejuízo) ou o louvor (na condição de ajuda), em 
uma escala de 0 a 6. Eles também deveriam dizer se o tenente colocou in-
tencionalmente os soldados na linha de fogo (na condição de prejuízo) ou 
os removeu da linha de fogo (na condição de ajuda). Novamente, os resul-
tados foram similares ao do experimento anterior. Na condição prejuízo, 
77% disseram que o agente posicionou intencionalmente os soldados na 
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linha de fogo. Na condição ajuda, 70% disseram que ele não os removeu 
intencionalmente da linha de fogo. Em termos estatísticos, os resultados 
foram altamente significativos.

2 a exPliCação de KnoBe doS SeuS dadoS

Inicialmente, Knobe (2003b, p. 191) explicitou que, em geral, os 
entrevistados disseram que

[...] o agente merecia bastante censura (em média 4,8 na escala de 0 a 
6) na condição de prejuízo, mas muito pouco louvor (média de 1,4) 
na condição de auxílio e que o total da medida de louvor ou censura 
[...] estava correlacionado aos seus julgamentos no tocante aos efeitos 
colaterais terem sido ou não provocados intencionalmente.

Em outras palavras, Knobe supôs que a assimetria entre o louvor e 
a censura estava coerente com a assimetria nos julgamentos da intenciona-
lidade das ações. As pessoas pareciam muito mais dispostas a dizer que um 
efeito colateral foi provocado intencionalmente quando entendiam que o 
efeito era nocivo do que quando o entendiam como benéfico. Foi neste 
ponto que Knobe parou no artigo em questão.

Em outro artigo, Knobe (2003a) afirma que considerações ava-
liativas têm algum papel no conceito das pessoas sobre a ação intencio-
nal. Para ele, seus dados mostram que conceitos populares fundamentais 
da ação intencional implicam que as ações podem ser intencionais ainda 
que o sejam sem pretensão. Elas poderiam ser julgadas intencionais por 
causa de considerações morais. Se isto for verdadeiro, há um indicador 
semântico da moralidade da ação no conceito de ação intencional. Tal in-
dicador pode se sobrepor a outros indicadores no conceito de um cidadão 
comum para saber se a ação é pretendida. Se isto for verdadeiro, seria de 
fato surpreendente.

Knobe (2003a) denomina esta hipótese de “dissociativa”. 
Normalmente, agir intencionalmente está associado com pretender fazer 
algo e ser hábil ao fazê-lo. Pode-se dizer que um bom jogador de dardos 
acertou intencionalmente um alvo se estivesse querendo, pretendendo e 
possuindo habilidade para fazê-lo. Knobe atenta para uma série de exem-
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plos com variação no grau de habilidade de um agente. Na medida em 
que a habilidade diminui, menos pessoas tendem a dizer que uma ação 
foi realizada intencionalmente. A única exceção é a dos casos nos quais há 
considerações morais. Se alguém não tem habilidade para disparar uma 
arma e, ao atirar, acerta um rival a grande distância, as pessoas mesmo 
assim julgam o sucesso como um disparo intencional. Considerações mo-
rais sobrepõem a associação usual entre habilidade e resultado intencional. 
Similarmente, Knobe diria haver uma dissociação entre pretensão e ação 
intencional nos casos envolvendo considerações morais sobre o resultado. 
O exemplo do CEO prejudicando o meio ambiente é um caso paradigmá-
tico de dissociação. Considera-se que o CEO prejudicou o meio ambiente 
intencionalmente, ainda que ele não tenha pretendido fazê-lo.

Estamos inclinados a concordar que as considerações morais levam 
as pessoas a dissociar as ações intencionais da habilidade e da pretensão. 
Mas, por que eles o fazem? Seria por haver um conceito popular elementar 
de ação intencional totalmente articulado que inclui um indicador semân-
tico para a consideração moral? Ou haveria outra explicação? Acreditamos 
haver outra explicação melhor do fenômeno da dissociação: há fatores 
pragmáticos exercendo influência sobre os julgamentos populares. Não 
acreditamos que tais fatores sejam parte de um conceito fundamental to-
talmente articulado de ação intencional, como explicaremos a seguir.

3 PeSquiSaS e ConCeitoS CentraiS PoPulareS

Entendemos que as pesquisas de Knobe são tão importantes e 
interessantes quanto surpreendentes. Em particular, é surpreendente 
a assimetria do julgamento nas condições de “auxílio” e de “prejuízo”. 
Concordamos que ele está capturando algo dos julgamentos das pessoas, 
mas duvidamos que ele esteja apreendendo conceitos basilares totalmente 
articulados. Suspeitamos que as noções comuns de ação intencional não 
estejam articuladas claramente. Há muitos fatores exigidos para uma ação 
ser realizada intencionalmente. Um deles envolve a relação causal entre 
uma intenção e a ação pretendida. Poucos indivíduos teriam noções muito 
claras da dependência causal contrafactual entre ação e pretensão, neces-
sária para a ação intencional. Por exemplo, se uma pretensão estiver co-
nectada por um desvio causal às suas condições de satisfação, a ação não é 
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feita intencionalmente. Poucos populares teriam noções claras das relações 
exatas de dependência entre ação e pretensão para bloquear tais desvios 
causais. De fato, a relação exata de dependência ainda está em debate entre 
filósofos e cientistas cognitivos.

Outro fator sobre a intencionalidade envolve a habilidade (MELE, 
2001). É possível um jogador não habilidoso fazer uma cesta do meio da 
quadra intencionalmente? Mesmo entre os filósofos há uma diferença de 
opinião não apenas em relação a quão habilidoso uma pessoa deve ser para 
fazer tal arremesso intencionalmente, mas também quão confiante ele deve 
ser. Grice (1971) afirma que o agente deve acreditar que fará a cesta a fim 
de pretender e, efetivamente, fazê-lo intencionalmente. Audi (1973) acre-
dita que as chances de uma pessoa devem ser pelo menos tão boas ao fazer 
quanto ao não fazer, a fim de pretender acertar o arremesso. Sem isso, ela 
está simplesmente tentando acertar, com esperança de sucesso. Brand (1984) 
acredita que, mesmo com “sérias dúvidas” sobre o sucesso, seria possível fazer 
algo com pretensão (tal como uma cesta de basquete) e McCann (1998, p. 
212) sustenta que qualquer meta que guie o planejamento e a atuação de um 
comportamento faz com que ele seja realizado com pretensão (independen-
temente de quão baixa seja a estimativa subjetiva do agente).

Estes filósofos são profissionais e trabalham em busca de conceitos 
articulados de ação intencional e não concordam entre si. Considerando 
isso, é certamente improvável que o senso comum compartilhe um concei-
to único articulado de ação intencional.

O senso comum não é consistente em relação ao que constitui 
os elementos da ação intencional. Malle e Knobe (1997) realizaram uma 
pesquisa elaborada sobre o conceito popular de ação intencional. Eles des-
cobriram haver pelo menos cinco aspectos para a ação intencional na con-
cepção do cidadão comum: crença, desejo, habilidade, pretensão e consci-
ência. Eles também descobriram que nenhum entrevistado indicou todos 
os cinco aspectos (e o item faltante variava). Isto assegura nossa concepção 
de que o senso comum normalmente não possui uma teoria claramente 
articulada dos mecanismos mentais da ação intencional.2

2 Se as pessoas tivessem igualmente elencado quatro das cinco características, então poderíamos nos 
inclinar a aceitar que houvesse um direcionamento a um conceito universal. O fato de que havia varia-
ção significativa nas características faltantes sugere que pode não haver um conceito universal de ação 
intencional no senso comum.
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Uma possível razão para isto é que a vida quotidiana raramente 
exige a existência de uma teoria da ação intencional finamente articulada 
ao ponto de ser capaz de se diferenciar agir conscientemente de agir inten-
cionalmente. Em algumas circunstâncias, é irrelevante se uma ação é in-
tencional ou não. O uso de desinfetante bucal mata bactérias. Ninguém se 
preocupa se elas são ou não mortas intencionalmente. O desgaste natural 
dos pneus de um carro ao dirigi-lo é outro exemplo. Ninguém pensa se isto 
é feito intencionalmente (na maioria das circunstâncias). Certamente, no 
contexto correto, em ambos os casos, isso poderia ser significativo, mas não 
é a regra geral. Em outras circunstâncias, é obvio que as pessoas agem com 
propósito e o cidadão comum não precisa articular as condições cognitivas 
ou motivacionais referentes à natureza das intenções. Se alguém rouba um 
banco, nós sabemos que isto foi feito com propósito ou intencionalmente, 
ainda que não saibamos o que leva à intenção de roubá-lo. O indivíduo 
simplesmente esperava roubá-lo, mesmo não estando confiante de que 
obteria sucesso? Este tipo de considerações parecem não se aplicar aqui. 
Percebemos, no entanto, que na lei são feitas distinções bem específicas 
(assassinato em primeiro e segundo graus e homicídio culposo). O cidadão 
comum só faz estas distinções no contexto do tribunal, como discutiremos 
na quinta seção. Desse modo, o conceito “de senso comum” não está ne-
cessariamente em sintonia com os conceitos legais de “intenção”.

Até o momento, oferecemos algumas razões para pensar que o sen-
so comum provavelmente não possui conceitos articulados de pretensão e 
ação intencional. A seguir, expomos interpretações alternativas aos dados 
da pesquisa de Knobe. Feito isso, apresentamos os dados de nossas próprias 
pesquisas, visando sustentar nossa interpretação dos dados de Knobe.

3a noSSa interPretação: é PragmátiCo

Mesmo se o senso comum não possui um conceito básico total-
mente articulado de ação intencional, quase todo mundo sabe claramente 
que ações más realizadas intencionalmente são moralmente piores do que 
as ações más sem intencionalidade. Grande parte das pessoas sabe que dizer 
“você fez isso de propósito” ou “você fez isso intencionalmente, não fez?” 
são modos sociais de censurar e de desencorajar ações condenáveis. Assim, 
é muito provável que os conceitos de senso comum da dimensão pragmá-
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tica da fala intencional são melhor entendidos que as noções centrais da 
maquinaria cognitiva que subjaz a ação intencional.

Ações boas consideradas intencionais são muito mais elogiadas (e 
encorajadas). Ações más consideradas intencionais são mais severamente 
censuradas (e desencorajadas). O louvor e a censura associados à ação in-
tencional são parte da pragmática do conceito, não parte do seu núcleo. 
Isso porque as condições de verdade para “S fez A intencionalmente” não 
incluem louvor ou censura. Não é necessário que uma ação A seja boa ou 
má para ser considerada intencional3. Entretanto, o cidadão comum pode 
associar intencionalidade com julgamentos de louvor ou censura devido 
à pressão social ou evolutiva (COSMIDES; TOOBY, 1994; MITHEN, 
1996).4 O senso comum pode ser mais inclinado a julgar como “inten-
cional” um ato que ele deseja veementemente louvar ou censurar. Cremos 
que isso seja uma explicação muito plausível para as conclusões de Knobe.

Se o presidente do conselho no cartão de Knobe realmente “des-
considera por completo o meio ambiente”, então ele não pretende ajudá-lo 
ou prejudicá-lo. Entretanto, na condição de prejuízo, as pessoas julgaram 
enfaticamente que o dano ao meio ambiente provocado pelo presidente do 
conselho foi intencional. Suspeitamos que o que ocorre na mente dos in-
divíduos é uma desaprovação da indiferença do presidente com relação ao 
dano ao meio ambiente. Eles visam censurar essa indiferença e sabem que 
sua censura é mais forte e efetiva para desencorajar tais atos se disserem que 
o presidente agiu intencionalmente. Assim, associam a censura com ação in-
tencional (e “censura” com “intencional”). Provavelmente, não consideram 
se o presidente realmente pretendia ou não prejudicar o meio ambiente. 
Se lhes fosse explicitado que estavam julgando que alguém poderia agir 
intencionalmente sem pretender agir, isso poderia confrontá-los com uma 
inconsistência e desconexão cognitiva. Ao considerar o ato do presidente 
como intencional na condição de prejuízo, os entrevistados muito prova-
velmente estão acessando os elementos pragmáticos da fala intencional e 
não um conceito basilar articulado.

3 Um ato moralmente neutro, tal como ajustar o próprio relógio, pode ser perfeitamente intencional e 
ainda assim não ser digno de louvor ou censura.
4 Considere os módulos de detecção de trapaceiros de Cosmides & Tooby que atuam sobre o compor-
tamento com propósito ou a afirmação de Mithen de que a mente moderna humana evoluiu com o 
propósito de aderir a fatos sociais.
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Uma das características surpreendentes do estudo de Knobe é a 
assimetria dos julgamentos. Enquanto os indivíduos consideraram que o 
presidente (e o tenente) agiu intencionalmente nas condições de prejuízo, 
julgaram que eles não agiram intencionalmente nas condições de auxílio. 
Mas estas condições são estruturalmente isomórficas. O que poderia expli-
car esta assimetria?

Uma vez que os entrevistados julgam que as ações são feitas inten-
cionalmente nas condições de prejuízo, por que não o fazem nas condições 
auxílio? Por razões pragmáticas, nas condições de auxílio, o indivíduo pode 
entender que as atitudes do presidente e do tenente são tão mesquinhas 
que se eles dissessem que suas ações foram “intencionais” isso poderia ren-
der louvor a eles. A linguagem das condições de prejuízo parece natural 
(mesmo que despreocupada), mas a linguagem da condição de auxílio pa-
rece extremamente forçada. Não podemos imaginar um tenente dizendo 
tais coisas como “Eu sei que os removeremos da linha de fogo e que al-
guns deles poderiam ser mortos, caso não o fizermos. Mas eu não estou 
preocupado com o que acontece com nossos soldados.” Nós entendemos 
que Knobe queria manter um paralelismo entre os quadros nas condições 
de auxílio e de prejuízo. Entretanto, nas condições de auxílio, ao afirmar, 
sobre o efeito da ação “Eu não estou preocupado se ajudo o ambiente” ou 
“Eu não estou preocupado se salvo a vida dos soldados”, há algo pragmati-
camente estranho nestas afirmações (referentes a essa total indiferença). Os 
entrevistados poderiam se perguntar por que os agentes não se preocupam 
se a boa consequência resultou do que os agentes pretendiam. Os entrevis-
tados poderiam ainda entender que essa indiferença na condição de auxílio 
expressaria uma atitude negativa sobre os efeitos colaterais benéficos.

Não querendo elogiar aqueles que são indiferentes aos bons re-
sultados, é compreensível a relutância do senso comum em atribuir a in-
tencionalidade ao ato do agente nesta condição. A pragmática pode assim 
ser capaz de explicar porque as ações não foram consideradas intencionais 
(sem incluir louvor ou censura no conceito nuclear de ação intencional do 
senso comum). Forças pragmáticas atuam nas condições de auxílio e elas 
oferecem resultados consistentes com a visão de que as ações intencionais 
são pretendidas. Assim, na condição de auxílio, as pessoas podem até fazer 
o julgamento correto, mas pelo motivo (pragmático) errado. Ou, pelo fato 
da pragmática possuir um papel na condição de auxílio, o senso comum 
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pode bem entender que se alguém é indiferente ao resultado de uma ação, 
então não está pretendendo atingir aquele resultado, não realizando a ação 
intencionalmente. Se for este o caso, o verdadeiro mistério nos resultados 
de Knobe é saber o motivo pelo qual os entrevistados julgaram como in-
tencionais as ações nas condições de prejuízo. Temos argumentado que 
a razão disso está na pragmática da linguagem intencional e na censura. 
Atribuir intencionalidade às ações na condição de prejuízo implica, em ter-
mos pragmáticos, o fortalecimento da censura. Os entrevistados desejavam 
censurar. Provavelmente, não estão fazendo um exame mental com relação 
à consistência de um conceito fundamental articulado de pretensão ou 
ação intencional. Eles não devem, de forma alguma, estar conectados a um 
conceito nuclear articulado de pretensão ou ação intencional. Assim, nossa 
suspeita é que as forças pragmáticas atuando na condição de prejuízo vão 
contra a visão de que as ações intencionais são pretendidas. Isso porque, 
essencialmente, nenhum conceito fundamental claramente articulado de 
pretensão ou ação intencional está sendo considerado.

Em seu primeiro estudo, Knobe não perguntou às pessoas se os agen-
tes pretendiam danificar ou ajudar o meio ambiente (pôr em risco ou salvar os 
soldados). É pelo menos possível que, na mente dos entrevistados, os agentes 
pretendiam os respectivos resultados. Neste caso, em concordância com Malle 
e Knobe (1997, p. 116), seria possível explicar a assimetria porque

As pessoas podem distinguir entre pretender e agir intencionalmente 
mais para comportamentos positivos do que para comportamentos 
negativos. Isso porque é fácil (e comum) ter pretensões positivas, mas 
é mais difícil cumpri-las intencionalmente, enquanto uma pretensão 
negativa já é perversa (e ameaçadora para outros) mesmo antes de ser 
cumprida intencionalmente.

Os entrevistados poderiam censurar os agentes na condição de pre-
juízo apenas com base na sua reprovação das atitudes deles. Poderiam en-
tender a indiferença como uma pretensão para prejudicar. Entretanto, eles 
não consideram a indiferença na condição de auxílio como uma pretensão 
para ajudar. Uma vez que esta explicação é também consistente com a 
visão de que as ações intencionais são pretendidas, ela oferece outro modo 
de explicar a assimetria dos dados de Knobe sem abandonar a visão que as 
ações intencionais são pretendidas.
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3B a interPretação de mCCann

McCann (2005) ressaltou que Knobe não perguntou aos en-
trevistados se o presidente pretendia ou não danificar o ambiente.5 
Posteriormente, em um experimento ampliado, Knobe (2004) indagou 
a alguns entrevistados se o presidente pretendia danificar o ambiente e a 
outros se o presidente danificou o ambiente intencionalmente. Entretanto, 
McCann continuou insatisfeito com o fato de que Knobe não fez aos mes-
mos sujeitos ambas as questões. Acredita-se que os mesmos entrevistados 
que disseram que o presidente danificou intencionalmente o ambiente po-
deriam ser aqueles que atribuiriam ao presidente a pretensão de danificar o 
ambiente (se lhes tivesse sido perguntado). McCann (2005, p. 737) supôs 
que, para serem consistentes, os entrevistados deveriam dizer sim ou não 
para ambas as questões, especulando

[...] se os entrevistados tivessem se defrontado com a alegada contradi-
ção diretamente [de julgar que alguém tenha agido intencionalmente 
sem pretensão], eles deveriam ser mais inclinados a tratar intencionali-
dade e pretensão conjuntamente.

Assim, com a ajuda de Knobe, McCann criou sua própria pesqui-
sa, concentrando-se exclusivamente na “condição de prejuízo”.

O grupo de entrevistados foi dividido em dois subgrupos. Um de-
les receberia ambas as questões e outro apenas uma questão (ou a questão 
“O presidente pretendeu danificar o ambiente?” ou “O presidente dani-
ficou o ambiente intencionalmente?”) McCann entrevistou 106 pessoas. 
Aos que foram feitas uma questão, 63% disseram que o ato do presidente 
de danificar o ambiente foi intencional. Já 27% disseram que o presidente 
pretendia danificar o ambiente. Aos que foram feitas duas perguntas, 80% 
disseram que o ato do presidente de danificar o ambiente foi intencional. 
Somente 12% disseram que o presidente pretendia danificar o ambiente. 
De acordo com McCann (2005), os resultados referentes aos que respon-
deram ambas as questões foram completamente imprevistos.

McCann e Knobe repetiram um experimento levemente modifica-
do, mas encontraram resultados altamente similares. Em tal experimento, 

5 Adams e Steadman (2004a) também questionaram o fato de que Knobe não averiguou se o “senso 
comum” estava atribuindo pretensão ao CEO.
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eles não perguntaram se o presidente tinha a intenção de danificar o am-
biente (o que significa que ele tinha apenas uma intenção principal), mas 
se ele pretendia danificar o ambiente (sugerindo que ele poderia ter aquela 
pretensão, dentre outras). Neste caso, foram 99 entrevistados. Dos que 
responderam apenas uma questão, 64% disseram que a ação do presidente 
foi intencional e 42% disseram que sua ação foi pretendida. Entretanto, 
dos que responderam ambas as questões, 75% disseram que a ação do pre-
sidente foi intencional e apenas 31% disseram que foi pretendida.

McCann (2005), um defensor da visão de que as ações intencio-
nais devem ser pretendidas, ficou aliviado com o resultado de que os entre-
vistados são “mais dispostos a dizer que o presidente ‘pretendeu’ danificar 
o ambiente do que era sua intenção fazê-lo. Seu alívio deve-se ao fato dele 
pensar que a mudança na expressão das questões tem um impacto sig-
nificativo nas respostas dos entrevistados. Quando perguntados sobre “a 
pretensão” do presidente, menos entrevistados atribuem a ele a intenção 
de danificar o ambiente do que quando perguntados sobre “uma” pre-
tensão (ainda que este não seja o linguajar exato escolhido por McCann e 
Knobe). Embora isto represente uma mudança significativa, a assimetria 
na condição onde os entrevistados foram inquiridos sobre ambas as ques-
tões continua impressionante. Como diz McCann (2005), os entrevista-
dos não parecem “se envergonhar” de qualquer contradição implícita em 
seus vereditos (como poderia ser verdade, se seu conceito do senso comum 
de ação intencional exigisse que ela fosse pretendida). No final, McCann 
não oferece uma explicação convincente de tal assimetria no julgamento 
popular. Ele diz que os resultados obtidos em tais pesquisas dependem do 
modo como as questões são postas e que diferentes enunciações podem 
não acessar corretamente o que o cidadão comum realmente pensa (devido 
a uma variedade de razões).

Alegramo-nos por McCann (2005, p. 744) ter reconhecido que, 
nestas situações de pesquisa, há algo que 

[...] tem parcialmente a ver com a pragmática da situação – com o 
fato de que negar que a ação do presidente era intencional é sugerir 
que ela não era condenável [...] então fatores que parecem direcionar 
os resultados [...] podem, em grande parte, ser pragmáticos, em vez 
de ter qualquer dependência da semântica dos termos ‘intencional’ e 
‘pretender’.
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Entretanto, McCann pensa que isto ainda não explica bem a assi-
metria nas condições de prejuízo e de auxílio. Não explica porque o CEO 
foi considerado censurável. McCann não pensa que isso possa ser tão sim-
ples quanto o caso em que se entende que o CEO fez algo errado cons-
cientemente (mas não intencionalmente). O CEO não é louvado por ter 
consciência, ou seja, conhecimento de causa, ao ajudar o meio ambiente na 
condição de auxílio. Então McCann pensa haver mais em jogo.6

McCann (2005) quer dizer que, para a condição de prejuízo, os 
indivíduos estão julgando o ato em si. Eles acreditam haver um “dever 
perfeito” de não danificar o meio ambiente que não pode ser ignorado ou 
subjugado em relação ao ganho de lucros. Uma vez que o CEO prossegue 
de qualquer maneira, completa McCann (2005, p. 745), há

[...] uma dimensão adicional de pretensão no cenário de prejuízo. Ao 
deixar de lado as exigências da moralidade, o presidente resolve – ou 
seja, constitui a pretensão – colocar a ele próprio e os projetos da em-
presa acima dos princípios morais e, ao prosseguir, ele pretende fazer 
exatamente isso.

Para McCann isto significa haver uma “variável escondida” no ce-
nário em questão, uma pretensão extra. O CEO pretende danificar o meio 
ambiente, afinal. Por que, então, os entrevistados não admitem dizer sim 
para as questões “pretensão/intenção”, se eles admitem dizer sim para as 
questões “intencionais”? Se a Visão Simples, segundo a qual os atos inten-
cionais são pretendidos, é o que está levando a estes resultados na condição 
de prejuízo, como sugere McCann, por que o mesmo mecanismo não leva 
aos mesmos números de respostas para ambas as questões quando ambas 
são dadas aos mesmos entrevistados?

Em primeiro lugar, McCann (2005, p. 745) responde à questão 
acima dizendo que “[...] a pretensão de danificar o ambiente não constitui 
o conteúdo da decisão do presidente no cenário de prejuízo”. Estamos de 
acordo. Mas, lembremos, esta segunda pretensão está “escondida” (não está 
explicitamente mencionada nas palavras do cartão). Deve-se encontrá-la 
nas entrelinhas do cenário, conforme McCann. Variáveis escondidas ainda 

6 Não pensamos que haja mais em jogo porque atribuímos ausência de louvor na confissão de que o 
CEO “não se importa em auxiliar o meio ambiente”. Os entrevistados não atribuem louvor para uma 
atitude dessas, mesmo que ela propicie benefício ao meio ambiente com conhecimento de causa.
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tem influência causal nesta visão, de modo que isso não pode explicar por-
que os entrevistados não respondem o mesmo no caso das duas questões.

Em segundo lugar, McCann (2005, p. 746) reafirma que “[...] nós 
fomos ensinados desde pequenos que, ao fazer algo errado conscientemen-
te, não podemos alegar ter sido sem querer. É justamente o oposto: fizemos 
algo errado de propósito”. Então, novamente, o CEO não pretende causar 
dano de maneira alguma. Mas, se os entrevistados veem a variável implícita 
(ou seja, a pretensão implícita), por que eles não mostram isso marcando 
as questões sobre ação intencional e pretensão do CEO do mesmo modo? 
McCann não possui uma boa explicação para isto.

Novamente, pensamos que a lição disto não é que se alguém fez 
algo errado conscientemente, pretendeu fazer algo errado, mas antes que 
se alguém o fez, sabendo ser errado, é censurável. Sendo assim, o melhor 
modo de assegurar a censura é dizer “você fez isso de propósito” ou “você o 
fez intencionalmente”. Assim, uma vez que, como veremos abaixo, as pes-
soas, de modo geral, conseguem distinguir entre “fazer conscientemente” 
e “fazer intencionalmente”, defendemos haver, além disso, algum tipo de 
sobreposição pragmática da semântica operando nestes casos moralmente 
carregados. Uma vez que McCann reconhece a possibilidade de alguma 
pragmática envolvida, nosso principal desacordo é no tocante ao limite 
atribuído a ela.

McCann pensa que os julgamentos do senso comum são consis-
tentes com a visão de que as ações intencionais são pretendidas porque as 
pessoas estão julgando o caráter dos agentes à luz de suas próprias ações. 
Entendemos que este ponto é consistente com nossa afirmação de que é 
a pragmática do louvor e da censura que está em questão nos cenários e 
pesquisas de Knobe. A diferença entre nossa abordagem e a de McCann é 
que nós oferecemos um mecanismo – a pragmática da linguagem e julga-
mentos intencionais – a fim de explicar o fenômeno.

McCann explica a assimetria do julgamento dos entrevistados de-
sistindo da distinção entre agir conscientemente e intencionalmente so-
mente quando as consequências conhecidas são ruins (condição de pre-
juízo). Nós pensamos que isto, no mínimo, carece de fundamento. Na 
concepção dele, o senso comum confunde o julgamento de que algo é feito 
errado conscientemente com o julgamento de que algo é feito errado in-
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tencionalmente. Esta parece ser a visão de McCann sobre o senso comum e 
parte de sua explicação do motivo pelo qual eles atribuem intencionalidade 
aos atos danosos ao meio ambiente do presidente. No que se segue, apre-
sentamos os dados que mostram que o senso comum faz a discriminação 
entre agir conscientemente e agir intencionalmente. Assim, a assimetria 
do julgamento nas condições de prejuízo versus de auxílio não podem ser 
explicadas somente nestes termos. McCann precisa de alguma explicação 
para realizar o papel de nossa sobreposição pragmática na condição de pre-
juízo. Simplesmente dizer que alguém “não consegue entender”, não é su-
ficientemente explicativo. Isso não distingue o fato do CEO ser censurável 
porque causou dano conscientemente dele sê-lo porque causou dano in-
tencionalmente. Em ambos os casos, você não pode ser ignorante da situação. 
Assim, a explicação de McCann ainda é incompleta.

4 noSSoS noVoS dadoS

Adams e Steadman (2004a, 2004b) defendem que as pesquisas de 
Knobe não ofereciam aos entrevistados uma oportunidade de distinguir 
um ato realizado conscientemente de um ato realizado intencionalmente. 
Nós sugerimos que se fosse dada a opção de dizer se o presidente danificou 
o ambiente conscientemente ou se o fez intencionalmente, um número 
significativo de pessoas poderia optar pelo primeiro caso. Isto parece ser 
importante, porque, em suas pesquisas, Knobe oferece somente a opção: 
o ato do presidente era intencional ou não intencional. Uma vez que os 
entrevistados estivessem inclinados em aceitar que não era a pretensão do 
presidente danificar o ambiente, seu julgamento de que o presidente o da-
nificou intencionalmente (embora a única opção dada por Knobe) poderia 
realmente criar uma tensão cognitiva. Nós supomos que os entrevistados 
poderiam optar por julgar que o presidente danificou o meio ambiente 
conscientemente, mas não intencionalmente, se esta opção fosse ofereci-
da. Esta escolha poderia atenuar a tensão cognitiva e, ao mesmo tempo, 
permitir aos entrevistados censurar o presidente por danificar o ambiente 
conscientemente. Cremos que boa parte dos entrevistados nos experimen-
tos originais de Knobe apenas disseram que o presidente danificou o am-
biente “intencionalmente” porque queriam condenar as suas ações.
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Defendemos que agir conscientemente versus agir intencionalmen-
te é uma distinção real que a maioria dos indivíduos sabe como fazer e real-
mente faz. Um exemplo simples é o seguinte: ao dirigir nossos carros, gas-
tamos os pneus e sabemos disso. Entretanto, não é nosso desejo nem plano 
agir assim. Nós o fazemos conscientemente, mas não intencionalmente. Se 
o estivéssemos fazendo intencionalmente, iríamos cantar os pneus, acelerar 
e parar bruscamente, fazer curvas fechadas em alta velocidade etc.

Um exemplo mais incomum é o seguinte: preso em um paredão, 
sem maneira de escapar a não ser saltando sobre um abismo, Al poderia 
decidir tentar pular para escapar. Ele sabe que suas chances de sucesso 
são pequenas e que o salto pode matá-lo. Se Al pula e fracassa, ele causa 
sua morte conscientemente, mas não comete suicídio (ou seja, não causa 
intencionalmente sua morte). Nós estávamos convencidos de que o senso 
comum pode fazer e realmente faz esta distinção. Então concebemos uma 
pesquisa própria para testar esta hipótese.

Com as considerações acima em mente, construímos e conduzi-
mos um novo experimento. Os objetivos deste estudo eram: A) verificar 
o que poderia acontecer se os entrevistados tivessem a oportunidade de 
distinguir em suas respostas uma ação realizada “conscientemente” de uma 
realizada “intencionalmente”; B) testar o uso da linguagem intencional dos 
entrevistados em um cenário moralmente neutro (removendo, assim, a im-
plicação das questões pragmáticas louvor/censura da equação). Visávamos 
retirar o aspecto louvor/censura do julgamento porque assumimos como 
hipótese que o desejo de censurar o presidente por suas ações moralmente 
más podem interferir na capacidade de se distinguir ações realizadas cons-
cientemente daquelas realizadas intencionalmente. Afinal, quando houver 
censura a ser atribuída, eles julgarão uma ação como sendo intencional 
mesmo sem haver pretensão envolvida.

Entrevistamos 49 estudantes de um curso de verão na Universidade 
de Delaware. Os entrevistados foram divididos aleatoriamente em dois 
grupos. O primeiro recebeu o cenário de “prejuízo” de Knobe, identica-
mente reproduzido. Eles deveriam responder à seguinte questão:
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Por favor, selecione a melhor resposta:

(   ) O presidente danificou o ambiente conscientemente, mas não 
intencionalmente;

(   ) O presidente danificou o ambiente conscientemente e 
intencionalmente.

Vinte por cento dos entrevistados responderam “conscientemente, 
mas não intencionalmente”, indicando que o senso comum é capaz de 
fazer tal distinção quando lhe é oferecida a oportunidade. Ainda, outros 
80% dos entrevistados disseram que a ação foi feita “conscientemente e in-
tencionalmente”, mostrando que seu desejo de culpar é difícil de sobrepor. 
Estes resultados mostram que o senso comum é capaz de fazer e realmente 
faz a distinção entre agir conscientemente e agir intencionalmente, além 
de mostrar exatamente o quão difícil é desconstruir a programação prag-
mática do senso comum de usar a linguagem intencional para censurar.

O segundo grupo recebe o mesmo cenário com as seguintes mo-
dificações, visando construir um cenário moralmente neutro, mantendo a 
estrutura de Knobe:

O vice-presidente de uma companhia dirigiu-se ao presidente do con-
selho e disse: “Estamos pensando em começar um novo programa. Ele 
nos auxiliará a aumentar nossos lucros, mas, uma vez iniciado, alertará 
nossos concorrentes.” O presidente respondeu: “Eu não me importo 
em alertar nossos concorrentes. Apenas quero obter o máximo de lucro 
possível. Comece o novo programa.” Eles começaram o novo progra-
ma, alertando os seus concorrentes.

Por favor, selecione a melhor resposta:

(   ) O presidente alertou os concorrentes conscientemente, mas não 
intencionalmente.

(   ) O presidente alertou os concorrentes conscientemente e 
intencionalmente.

Para esta questão, 71% entrevistados escolheram “conscientemen-
te, mas não intencionalmente”; somente 29% escolheram “consciente-
mente e intencionalmente”. Os resultados neste cenário moralmente neu-
tro são exatamente o oposto do que os recebidos na condição de “prejuízo”.
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Um resumo de nossos dados é o seguinte:

Figura 1 – Tabela de porcentagem de respostas do experimento

Vinheta “prejuízo” ao 
ambiente

Vinheta alertar os 
concorrentes

Conscientemente e 
intencionalmente 80% 29%

Conscientemente, mas 
não intencionalmente 20% 71%

FONTE: Elaboração Nossa.

Em todas estas vinhetas, o presidente afirma nitidamente “não 
se importar” com os efeitos colaterais sugeridos. Se alguém realmente 
não se importa com certo resultado, não faz sentido dizer que ele ou 
ela pretendia fazer algo. Mesmo nos experimentos de Knobe, poucos 
dos entrevistados atribuem ao presidente a pretensão de danificar o am-
biente. Nossos estudos mostram que o senso comum é capaz de fazer a 
distinção entre um resultado causado intencionalmente e um resultado 
causado conscientemente. Somente em um caso moralmente neutro, 
contudo, a maioria dos entrevistados são libertos de sua programação 
pragmática, de modo que eles podem fazer julgamentos considerando 
apenas o que pensam sobre a ação intencional; parece que aqui seus 
pensamentos estão de acordo com a concepção de que a ação intencio-
nal envolve pretensão.

Atribuímos a diferença entre o elevado número de entrevistados 
que marcaram “conscientemente e intencionalmente” no caso de “preju-
ízo” versus o elevado número que marcaram “conscientemente, mas sem 
intencionalidade” no caso “moralmente neutro” à sobreposição pragmá-
tica. Isto é, acreditamos que, mesmo sendo capaz de fazer a distinção 
entre agir conscientemente e agir intencionalmente (como nossos dados 
indicam que o senso comum realmente pode), é difícil, se não impossí-
vel, desconstruir seu hábito de longo tempo e treinamento social do uso 
pragmático da linguagem intencional para censurar. Mele e McCann, há 
muito, já haviam sugerido verbalmente para Knobe que os entrevistados 
poderiam ser instruídos que uma pessoa pode ser censurada por um ato 
não intencional. Mele e McCann acreditavam que esta “instrução” po-
deria levar os sujeitos a responder diferentemente nos distintos tipos de 
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casos de “prejuízo”. Foi até mesmo sugerido que, em vez de “instruir” os 
sujeitos, eles poderiam ser direcionados para esta realização por um tipo 
de “questionamento Socrático”. Entretanto, Knobe (2003a) conduziu os 
experimentos nos quais a “instrução” não tinha qualquer efeito significa-
tivo nas respostas nas condições de “prejuízo” destas pesquisas. Isto mos-
tra quão profundamente arraigado está o uso pragmático da linguagem 
intencional, mesmo que se tenha recentemente chamado a atenção dos 
entrevistados de que censura não exige atribuição de pretensão. Atribuir 
pretensão é o modo usual, habitual de censurar – um hábito muito difícil 
de ser eliminado ou substituído. Suspeitamos que parte da explicação 
para isto é que os sujeitos compartimentalizam. Em um compartimento 
cognitivo eles mantém a informação de que é de fato possível censurar 
sem atribuir pretensão ou intencionalidade. Porém, quando a situação 
para censurar se apresenta, a partir de outro compartimento cognitivo, 
a sua tendência à censura emerge e anula a informação armazenada no 
outro compartimento.

A compartimentação não é um fenômeno incomum. Na 
Introdução à Filosofia, por exemplo, os discentes aprendem a criticar os 
argumentos sobre a existência de Deus. Em um exercício no qual eles 
oferecem estas críticas dos argumentos, se perguntado “você acredita 
que Deus criou o mundo?”, muitos dirão “Sim, o mundo tem que ter 
vindo de algum lugar”. Esta resposta contraria a sua própria crítica do 
Argumento Cosmológico anterior no mesmo exercício. Mesmo se a crítica 
do Argumento Cosmológico lhes afigura convincente, muitos estudantes 
tendem a compartimentar e não permitem que a sua crítica interaja com 
suas convicções religiosas formadas antes de ter as aulas de filosofia.

5 PeSquiSaS e filoSofia

O desafio da questão exposta por Mele (2001) parece sugerir 
que uma teoria filosófica da ação deve concordar com os julgamentos 
(conceitos) do senso comum a respeito da ação. Se ela não concorda, 
a filosofia é ficção. Nós vemos sérios problemas nesse pressuposto. Em 
primeiro lugar, negamos que o senso comum tenha conceitos ou teorias 
claramente articulados da ação intencional. Nas seções acima oferecemos 
razões para acreditar que até os filósofos discordam nestes assuntos ao 
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tentar articular tais conceitos (teorias). Em segundo lugar, por que pen-
sar que uma teoria filosófica deveria concordar com os julgamentos do 
senso comum? Não pensaríamos que a física da relatividade, ou a mate-
mática das ordens da infinitude, deveriam concordar com os julgamentos 
do senso comum. Por que, então, o deveriam as teorias filosóficas da 
ação? A única resposta que podemos conceber para esta exigência é que 
Mele não entende que as teorias filosóficas sejam muito aprofundadas. A 
natureza da ação intencional não está inacessível (do mesmo modo que a 
natureza fundamental da realidade poderia estar) aos raciocínios do cida-
dão comum. Ele parece pensar que, independente do que seja a ação in-
tencional, o popular deveria ser capaz de entendê-la. Surpreendente para 
nós é que Mele passou sua carreira filosófica trabalhando na articulação 
de conceitos e teorias sobre a natureza da ação intencional. Não seria tão 
simples para o cidadão comum fazê-lo. Em terceiro lugar, suspeitamos 
que o papel adequado para pesquisas envolvendo julgamentos do senso 
comum seja averiguar o que as pessoas pensam sobre a realidade (ação 
intencional) e não o que é a realidade (ação intencional).

Concordamos com a existência de interesse filosófico em descobrir 
o que o senso comum pensa sobre ação intencional e porque ele pensa as-
sim. Por isso realizamos nossas pesquisas. Entretanto, temos um interesse 
mais profundo em averiguar se pesquisas podem ou não apreender os tipos 
de distinções sutis pressupostos em nossas explicações dos julgamentos do 
senso comum. Em outras palavras, não estamos seguros se as pesquisas de 
Knobe ou as nossas são sensíveis o suficiente para determinar se os entre-
vistados estão fazendo julgamentos baseados na semântica da linguagem 
intencional ou nas implicações pragmáticas do uso daquela linguagem. 
Suspeitamos que nenhuma das pesquisas analisadas até o momento podem 
fazer estas discriminações e ainda não decidimos como encontrar testes 
para elas neste contexto.  Começamos tentar a nos aproximar destas di-
ferenças observando se os entrevistados podem distinguir entre fazer algo 
conscientemente e fazer algo intencionalmente. Ainda, como poderia um 
teste de múltipla escolha de um entrevistado dizer se a responsável pelas 
suas respostas é a semântica ou a pragmática dos termos que ele está em-
pregando? Até que tenhamos uma resposta para esta questão, pensamos 
que a disputa entre nós e Knobe, Mele, McCann e outros não poderia ser 
decidida por pesquisas. Em nossa perspectiva, a pragmática da linguagem 
intencional é a responsável pelos resultados que Knobe, McCann e outros 
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estão obtendo nas pesquisas, como procuramos mostrar acima, expondo 
algumas razões filosóficas para a defesa desta hipótese. Entretanto, não 
pensamos que as pesquisas por si só possam decidir (pelo menos, não estas 
empregadas até o momento).

Embora tenhamos argumentado que o senso comum carece de 
um conceito de ação intencional totalmente articulado, acreditamos existir 
nele o germe da distinção que testamos entre agir intencionalmente e cons-
cientemente. Isto possui uma importância prática para o direito. Assim, 
nossa visão filosófica da ação intencional não é uma ficção, conforme a 
visão de Mele. Isso porque achamos retratada na lei esta distinção efetiva 
entre agir conscientemente e intencionalmente. Na constituição do Estado 
de Delaware, Capítulo 2, seção 231, as seguintes distinções são feitas no 
tocante ao estado da mente dos agentes cometendo ofensas:

(a) “Intencionalmente”: uma pessoa age intencionalmente com 
respeito a um elemento de uma ofensa quando:

1. se o elemento envolve a natureza da conduta da pessoa ou um 
resultado da mesma, é objeto consciente da pessoa se empe-
nhar na conduta daquela natureza ou causar tal resultado; e

2. se o elemento envolve as circunstâncias presentes, a pessoa está 
ciente da existência de tais circunstâncias ou acredita ou espera 
que elas existam.

(b) “Conscientemente”: uma pessoa age conscientemente com res-
peito a um elemento de uma ofensa quando:

1. se o elemento envolve a natureza da conduta da pessoa ou as 
circunstâncias presentes, a pessoa está ciente que a conduta é 
daquela natureza ou que tais circunstâncias existem; e

2. se o elemento envolve um resultado da conduta da pessoa, ela 
está ciente que é praticamente certo que a conduta causará 
aquele resultado.
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O código continua especificando ainda mais diferenças no estado 
da mente para atos feitos “imprudentemente”, por “negligência criminal” 
ou simplesmente por “negligência”.

Concentrando, principalmente, na distinção entre agir intencio-
nalmente e conscientemente na lei, observamos que o código identifica 
um ato intencional com aquele em que o agente tem o ato como objetivo 
conscientemente e acredita ou espera existirem as circunstâncias necessá-
rias para realizar a ação. Já um indivíduo, ao agir conscientemente, está 
ciente que sua conduta é de tal natureza que pode provocar um dado resul-
tado e está ciente que é praticamente certo que sua conduta o causará. O 
que está ausente no último caso é o objetivo consciente.

A distinção é explicitamente escrita para classificar atos que podem 
ser ilegais. Isto mostra que pelo menos a lei pode eliminar a pragmática 
da fala intencional e percebe que algumas coisas podem ser censuráveis, 
culpáveis e puníveis, mesmo quando feitas “conscientemente”, mas não 
“intencionalmente”.

ConSideraçõeS finaiS

Oferecemos uma defesa da Visão Simples da ação intencional em 
face da afirmação de Mele de que ela é uma “ficção” se não estiver de 
acordo com as pesquisas empíricas tais como aquelas primeiras usadas por 
Knobe (2003b). Desenvolvemos uma explicação alternativa dos resulta-
dos de Knobe (a pragmática da linguagem intencional), consistente com a 
Visão Simples, segundo a qual as ações intencionais envolvem pretensão. 
Em seguida, respondemos às objeções de Knobe das nossas explicações 
alternativas dos seus resultados. Consideramos os resultados experimentais 
de McCann (1986, 1998) e suas próprias explicações deles. Oferecemos 
razões para pensar que as explicações de McCann são insuficientes para ex-
plicar a assimetria dos julgamentos de senso comum nas condições de “au-
xílio” e de “prejuízo”. Expusemos os resultados de nossas próprias pesquisas 
que apoiam nossa explicação que é a pragmática da linguagem intencio-
nal que está favorecendo a assimetria. Descobrimos que o “senso comum” 
pode e realmente distingue agir conscientemente de agir intencionalmen-
te. Sugerimos que ele faz isto porque sente o apelo cognitivo da Visão 
Simples (que as ações intencionais envolvem pretensão). Reconhecemos 
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que precisamos recorrer a mecanismos tais como sobreposição pragmática e 
compartimentação cognitiva para explicar porque o senso comum abando-
na a distinção “conscientemente/intencionalmente” ao deparar-se com a 
condição de “prejuízo”. Se há mais trabalho empírico a ser feito nesta área, 
pensamos que será tentar descobrir os mecanismos cognitivos da comparti-
mentação e sobreposição pragmática.

Ainda atualmente, em 2019, há uma disputa sobre como o Efeito 
Knobe deveria ser entendido e explicado. Continuamos defendendo a ade-
quação de nossa resposta, mas há agora uma ampla variedade de outras 
explicações oferecidas. Nossa explicação sugere haver uma natureza genu-
ína da ação intencional. Entretanto, a simples realização de pesquisas a 
grupos randômicos de pessoas sobre situações não é o modo correto de 
descobri-la. No máximo, é um modo de descobrir como as pessoas que res-
pondem às pesquisas interpretam os cenários descritos e as questões feitas. 
Defendemos, ainda hoje, haver uma diferença fundamental entre o conte-
údo semântico do discurso sobre ação intencional (seu conteúdo de valor 
de verdade) e seu uso pragmático (fazer coisas ou motivar ação por parte 
dos outros). Sugerimos que pesquisas que provocam o Efeito Knobe são 
projetadas de modo a nos dizer se os entrevistados têm um entendimento 
claro referente à diferença entre a semântica e a pragmática da linguagem 
da ação intencional. Até o momento, pessoas estudando o Efeito Knobe 
ainda não encontraram uma boa maneira de detectar se os entrevistados 
são sensíveis a esta diferença. Seriam bem vindos outros estudos que pu-
dessem encontrar as respostas. Estes dados são importantes em áreas como 
o direito, moralidade e filosofia da linguagem. Assim, as questões são im-
portantes ainda hoje e extrapolam efeito Knobe.
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introdução

Em computação, o estudo de Criaturas Artificiais, tal como reali-
zado, por Balkenius (1995), por exemplo, diz respeito ao desenvolvimento 
de personagens sintéticos, seres artificiais que imitam, de alguma forma, 
seres vivos, com os mais diversos propósitos. Dentre estes propósitos, en-
contramos o estudo dos princípios basilares da vida, estudados na área 
de Vida Artificial (Artificial Life) por pesquisadores como Steels (1993), a 
criação de sistemas de apoio ao desenvolvimento humano (sistemas tuto-
res, sistemas de cuidados com idosos ou pessoas adoentadas, sistemas de 
auxílio na divulgação de informações etc.) ou até mesmo o desenvolvimen-
to de sistemas dedicados ao puro e simples entretenimento (como no caso 
dos jogos digitais).

O estudo de criaturas artificiais pode ser visto como uma sub-área 
da pesquisa em agentes inteligentes, realizado por Wooldridge e Jennings 
(1995) e Franklin (1995), dentre outros. Nesse contexto, uma criatura 
artificial é definida como um agente inteligente que possui algum tipo de 
“corpo” (real ou virtual), que lhe dá identidade1 e serve como interface 
para a criatura artificial interagir com seu ambiente. Dessa forma, o estu-
do sobre criaturas artificiais abrange tanto a robótica autônoma2 quanto a 
vida artificial, incluindo-se aí os jogos de computador, onde personagens 

1 Essa questão do corpo pode ser bastante problemática, como mostram Carruthers (2008), Oka et.al. 
(2001) e Wilson (2002).
2 Entende-se por “robótica autônoma” o ramo da robótica em que as ações realizadas pelos robôs não 
são comportamentos fixos pré-programados, mas o robô deve sernsorear o ambiente e, em função de 
seus objetivos, decidir por seus próprios meios uma sequência de ações que deve ser executada sobre o 
ambiente procurando atingir esses objetivos, sendo que essas ações podem ser fruto de experimentação 
sobre o ambiente e aprendizado auto-organizado. 
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sintéticos podem ser utilizados tanto como colaboradores quanto como 
oponentes inteligentes. A inspiração para a construção de criaturas artifi-
ciais tanto pode vir de estudos do comportamento animal (caso em que 
essas criaturas artificiais são chamadas por Dean (1998) de animats, como 
do comportamento humano, ambos estudados pelas ciências cognitivas. 

O uso de modelos cognitivos3 como fonte de inspiração para o 
desenvolvimento de sistemas de controle para criaturas artificiais deu ori-
gem à área de Mentes Artificiais (Artificial Minds), estudadas por Franklin 
(1995), por exemplo, construídas com base em Arquiteturas Cognitivas, 
conforme Langley, Laird e Rogers (2009). Essas mentes artificiais são pro-
jetadas seguindo arquiteturas computacionais construídas lastreadas em 
modelos cognitivos. Estes têm como base abordagens advindas da filosofia 
da mente, da psicologia, da neurociência, da inteligência artificial, da lin-
guística, da etologia, da antropologia e demais ciências cognitivas. Muitas 
vezes, os pesquisadores da área adotam uma terminologia oriunda dessas 
áreas e passam a empregá-la de maneira ingênua aos modelos computa-
cionais que desenvolvem, sem maiores cuidados no uso de termos que 
foram originalmente cunhados para designar funcionalidades e elementos 
da mente humana (ou animal), causando grande desconforto em estudio-
sos em ciências cognitivas. Outras vezes, desenvolvem uma transposição 
cuidadosa dos modelos cognitivos, originalmente desenvolvidos para ex-
plicar características da mente humana, efetuando abstrações cautelosas de 
tal forma que os termos empregados possam dizer respeito tanto a mentes 
humanas como a mentes artificiais.

Um dos termos que causa grande desconforto, quando aplicado de 
maneira ingênua a mentes artificiais, é exatamente o termo “emoção”. Para 
muitos pesquisadores, emoções são uma característica muito peculiar aos 
seres humanos e outros animais. Ela jamais poderia ser utilizada para des-
crever componentes de mentes sintéticas, criadas pelo ser humano. Nesta 
linha de raciocínio, as emoções e os sentimentos seriam uma característica 
intrínseca de nossa humanidade, que nos permitiriam experienciar o mun-
do de maneira consciente, sem jamais poder ser atribuídas a seres artificiais.

3 Entende-se aqui os modelos conceituais, matemáticos-computacionais ou processuais de funcionali-
dades cognitivas, que permitam uma instanciação em sistemas artificiais, descartando-se outros tipos 
de modelos, tais como modelos animais, por exemplo. 



Marcos Antonio Alves (Org.). Cognição, emoções e ação. Coleção CLE, v. 84, pp. 151-176, 2019.

Motivação e emoções em criaturas naturais e artificiais 153

Mas, seria este mesmo o caso? Afinal de contas, o que são de fato 
emoções? Todos nós sabemos o que é sentir medo, alegria, felicidade, a 
emoção de um primeiro amor, de conseguir o primeiro emprego, de se 
sentir rejeitado ou sofrer a reprimenda por algo feito errado. Mas o que é 
de fato isso? Um estado? Um processo? Uma função?

Apesar de todo ser humano ter uma ideia intuitiva do que é uma 
emoção, as tentativas de se explicar formalmente a sua natureza são muitas 
e diversas, de modo que carecemos de uma definição clara e consensual do 
que sejam emoções4. Se procurarmos na literatura especializada, veremos 
que o tópico emoções é estudado em diversas áreas do conhecimento. Há 
diversos modelos, normalmente incompatíveis entre si, tentando explicar 
o fenômeno, conforme Cabanac (2002) e Izard (2010). Ademais, o termo 
emoção está intimamente ligado a diversas outros termos correlatos, tais 
como afetos, sentimentos, desejos, impulsos, vontades, drives, motivações, 
necessidades e assim por diante.

Se, de uma maneira ingênua, procurarmos o verbete “emoções” 
na Wikipédia, por exemplo, encontramos a definição de emoção como 
sendo qualquer experiência consciente caracterizada por intensa atividade 
mental e alto grau de prazer ou desprazer, com a ressalva de que o discurso 
científico está eivado de outros significados para o termo, e que não exis-
te consenso sobre essa definição. Nesse contexto, o conceito é frequente-
mente associado a termos correlatos, tais como “humor”, “temperamento”, 
“personalidade”, “disposição” ou “motivação”.

Uma busca pela origem etimológica do termo mostra que emo-
ção vem de e, variante de ex, mais movere, que significa por para fora, ou 
seja, a etimologia está associada à expressão das emoções, aos caracteres 
fisiológicos usualmente associados à expressão das emoções, mas não nos 
dá uma pista adequada do que é o fenômeno internamente, do ponto de 
vista cognitivo. 

Apesar de um grande número de modelos aparentemente diver-
gentes entre si, como mostra Johnson (2009), o uso de emoções em siste-
mas inteligentes e particularmente aplicado ao desenvolvimento de cria-
turas artificiais possui diversas contribuições interessantes e importantes 

4 Izard (2010) relata a compilação de nada menos do que 92 diferentes definições para o termo “emo-
ção”, coletadas a partir de livros e artigos em periódicos. 
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(BATES, 1994; BLUMBERG, 1996; CAÑAMERO, 2005; EL-NASR, 
1998; KODA, 1996; MALFAZ, 2004; MEYER, 2006; ORTONY, 2003; 
REILLY, 1996; SARMENTO, 2004; TOMLINSON; BLUMBERG, 
2002; VELASQUEZ, 1998; VENTURA, 2000; ZIEMKE, 2009).

Neste capítulo, fazemos uma revisão de diferentes modelos com-
putacionais de emoções, apontando suas similaridades e diferenças, bem 
como sua associação direta com a questão das motivações. Apresentamos a 
diversidade de abordagens e sinalizamos a direção que, em nosso ponto de 
vista, mostra-se a mais adequada ao uso não ingênuo do termo, segundo 
as tendências da ciência cognitiva. Ao final, desenvolvemos uma proposta 
que visa unificar essas diferentes abordagens, buscando contemplar todas 
as posições apontadas no presente estudo.

1 PreCurSoreS do eStudo de emoçõeS em SiStemaS inteligenteS

Os precursores mais antigos no estudo das emoções vêm da filoso-
fia, onde surge a distinção entre ação e paixão, o estado de se estar ativo ou 
passivo, conforme mostram James (1997) e Dixon (2003). Nesse contex-
to, denominam-se paixões como os efeitos causados sobre a alma humana 
por elementos externos ao ser. Diversos filósofos, tais como Aristóteles, 
São Tomás de Aquino, Descartes, Hobbes e Spinoza, para citar alguns, 
debruçaram-se sobre o tema. De acordo com Rorty (1982), o conceito de 
paixão foi gradativamente sendo refinado. Os conceitos foram sendo refi-
nados, de forma a se chegar ao conceito moderno de emoção empregado 
em psicologia. A partir da ideia de paixão como uma mera passividade a 
algo externo que invade nossa mente, como na perspectiva cartesiana, por 
exemplo, passa-se ao conceito de sentimento, de prazer e desprazer como 
reações avaliativas a possíveis diferentes cursos de ações. De uma mera pas-
sividade, as emoções transformam-se em uma ação da mente orientadora 
do comportamento inteligente, passando a ter um papel importante no 
processo da racionalidade, da qual se colocava em oposição originalmente5.

Dixon (2012) defende a ideia de que o conceito moderno de  
“emoção”, estudado na psicologia, surge a partir do século XIX como 
uma abstração para diversos conceitos relacionados, tais como apetites, 

5 Veja o conceito de Inteligência Emocional, defendido por Goleman (1995), onde as emoções são 
apontadas como elemento fundamental no processo da racionalidade.  
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paixões, afetos e sentimentos, previamente investigados no âmbito da filo-
sofia. Segundo Dixon, esse conceito moderno de emoção foi originalmente 
criado pelo pensador escocês Thomas Brown (1778-1820), sendo depois 
utilizado por Darwin e William James. 

Cornelius (2000) apresenta as 4 principais perspectivas teóricas no 
estudo moderno das emoções:

A primeira perspectiva é oriunda de Darwin (1965) e apresenta as 
emoções como o resultado de um processo evolutivo. Nele, a seleção natu-
ral foi gradativamente dando forma a um conjunto de expressões compor-
tamentais com funções bastante características e importantes no processo 
de garantir a sobrevivência de indivíduos de diferentes espécies animais, 
interagindo de diferentes maneiras em um ecossistema.

A segunda perspectiva é originada de James (1884), para o qual 
as emoções são a percepção de mudanças em nosso corpo, causando sen-
timentos, perspectiva também compartilhada por Damásio (1994, 1999, 
2003). Por um lado, Darwin se ocupa mais com a questão da expressão 
das emoções, documentadas de maneira primorosa em seu trabalho sobre 
a expressão das emoções no homem e nos animais. Por outro lado, James 
ocupa-se em detalhar mais a experiência emocional da modificação do 
corpo, precedendo uma predisposição comportamental, que é vista como 
uma tendência a ações pré-determinadas, como consequência do processo 
evolutivo (em consonância com Darwin, nesse caso). Dessa forma, para 
James (e também para Damásio), a emoção estaria ligada às mudanças cor-
porais, em um primeiro momento, seguido posteriormente do sentimento, 
visto como o resultado cognitivo da emoção, e causando uma determina-
ção comportamental.

Ainda segundo Cornelius (2000), a terceira perspectiva é deno-
minada cognitiva. É iniciada no trabalho de Arnold (1960) e talvez seja 
atualmente a vertente mais influente nos estudos sobre emoções em psi-
cologia. A pressuposição central dessa perspectiva é a de que pensamentos 
e emoções são processos inseparáveis. Mais especificamente, as emoções 
são vistas como avaliadores (appraisals), ou seja, o processo por meio do 
qual eventos do ambiente são julgados bons ou ruins para um indivíduo. 
Arnold acusa James de excesso de simplicidade em dizer que as emoções 
são somente a percepção de mudanças corporais. De acordo com Arnold, 
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James falhou em perceber esse aspecto avaliativo (ou apraisivo) das emo-
ções, que as distinguiria de uma mera percepção. Da mesma maneira que 
James não podia conceber as emoções sem as mudanças corporais, Arnold 
não podia conceber emoções sem esse caráter avaliativo.

Finalmente, a quarta perspectiva sobre as emoções, mais recente e 
controversa, é a chamada perspectiva social-construtivista. Contrariamente 
às perspectivas mais biológicas, que defendem as emoções como uma 
adaptação oriunda de um processo evolutivo, a perspectiva social-constru-
tivista acredita que as emoções são produtos culturais da aprendizagem de 
regras sociais. Segundo seus defensores, para se entender todo o espectro 
de complexidades envolvidas nas emoções, é necessário ir além do aspecto 
evolutivo e adentrar nos aspectos socioculturais envolvendo as interações 
humanas e suas regras sociais.

Estas quatro perspectivas implicitamente sugerem diferentes mo-
delos do fenômeno emocional, nos apontando diferentes aspectos impor-
tantes na modelagem das emoções. Essa modelagem das emoções não fica 
somente na questão da importância das mudanças no corpo (expressão das 
emoções), ou na questão do appraisal6  impactando a tomada de decisões 
e comportamento. Alguns autores começaram a detectar outras dimensões 
que pareciam ser importantes na compreensão do fenômeno emocional. 
Schlosberg (1954), por exemplo, aponta a importância do que ele chama 
de “nível de ativação”, ou intensidade de uma emoção, que autores poste-
riores iriam identificar como o caráter do arousal, que diferencia emoções 
“fortes” de emoções “fracas”. A partir dessas duas dimensões de appraisal e 
arousal, foram desenvolvidos modelos de emoções como o PAT (Pleasure-
Arousal Theory) de Reisenzein (1994) ou o Modelo Circumplexo de afeto, 
exposto em Russell (1980) e em Posner, Russell e Peterson (2005), além de 
outros, como o de Barrett (1998).

Outros autores passaram a incorporar ainda outras dimensões 
além das citadas acima. Dentre elas, o eixo dominância-submissividade, 
conforme Russell (1977) e Mehrabian (1996), ou até mesmo a duração 
temporal e uma polêmica dimensão de “qualidade”, conforme Cabanac 

6 Apesar de podermos utilizar aqui a palavra em português “avaliador”, entendemos que o termo ori-
ginal em inglês “appraisal” talvez seja mais significativo que o termo “avaliador” em português. Desta 
forma, manteremos o termo original em inglês ao invés de adotar uma versão em português que talvez 
não expresse completamente a ideia original.
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(2002), possivelmente presumida diante da constatação de que emoções 
como o medo e a fome possuiriam diferentes qualidades. A questão mal 
resolvida do que seria essa “qualidade” começa a se solucionar, quando se 
passa a diferenciar uma única dimensão hedônica de prazer-desprazer, em 
múltiplas dimensões avaliativas. O termo appraisal passa a ser entendido 
como um processo que detecta e avalia a significância de diversos fatores 
para o bem estar de um indivíduo. Esse conceito de “bem estar do in-
divíduo” passa a incorporar a satisfação ou obstrução de potencialmente 
múltiplas necessidades, valores, metas e crenças do indivíduo. Em outras 
palavras, quer dizer, qualquer coisa com que um indivíduo pode se impor-
tar, conforme Moors (2013).

Essa última evolução do modelo de emoções aponta uma conexão 
óbvia com o modelo de comportamento motivacional desenvolvido por 
Hull (1952), que passa a ter uma grande importância no desenvolvimento 
de modelos de emoções em criaturas artificiais. Segundo Hull, o compor-
tamento motivado pode ser explicado por meio de um conjunto de necessi-
dades, que direcionam uma ação correspondente no ambiente. Está implí-
cito no modelo que esta ação deve causar uma redução nessa necessidade 
ou, de outra forma, que essa necessidade deve ser satisfeita a partir dos re-
sultados causados por esta ação. Hull desenvolve, então, o conceito de dri-
ve, como uma medida que avalia o quanto uma determinada necessidade 
foi satisfeita. Um drive alto indica que a necessidade possui um baixo nível 
de satisfação, causando maior impacto nas decisões comportamentais. Um 
drive baixo indica que a necessidade foi satisfatoriamente saciada. Segundo 
Hull, um organismo vivo pode possuir todo um conjunto de diferentes 
necessidades, cada uma delas com um nível diferente de intensidade (ou 
de satisfação), a cada instante de tempo. O papel do sistema motivacional 
é avaliar o estado de satisfação dessas necessidades, mensurado pelo nível 
de intensidade dos drives correspondentes, e escolher a melhor ação no 
sentido de satisfazer às necessidades que possuem drives mais intensos.

Os drives podem ser fisiológicos ou sociais. Necessidades fisio-
lógicas dão origem aos assim chamados drives primários de baixo nível. 
Exemplos deste tipo apontados na literatura são fome, sede, sono e segu-
rança (preservação de danos físicos). Necessidades sociais dão origem aos 
drives primários de alto nível. Exemplos desse tipo incluem a amizade, o 
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desejo por pertencimento social, por reciprocidade, a curiosidade, a auto-
nomia e a manutenção da honra. 

Alguns trabalhos na literatura relatam uma hierarquia de neces-
sidades, como o trabalho de Maslow (1943). Nessa hierarquia, ao invés 
de somente dois níveis de prioridade (onde drives de baixo nível são mais 
prioritários em relação a drives de alto nível), diferentes níveis hierárqui-
co podem ser estabelecidos, criando uma hierarquia de prioridades entre 
necessidades. A literatura ainda aponta a existência de drives secundários 
que, ao contrário de drives primários, determinados somente a partir de 
informações sensoriais na avaliação da satisfação de necessidades, avaliam 
essa satisfação de necessidades a partir da composição de informações sen-
soriais e de outros drives. Dessa forma, drives secundários são aqueles que 
são originados a partir de outros drives. 

Fica clara, assim, a conexão entre teorias sobre emoções com te-
orias sobre motivações, conforme Buck (1988). Na verdade, em alguns 
casos, é até difícil distinguir onde emoções e motivações se diferenciam, 
pois, de fato, os temas são bastante interligados. Necessidades, drives, mo-
tivações e emoções parecem ser componentes de um modelo complexo de 
sistemas motivacionais, que podem ser uma parte importante na determi-
nação do comportamento humano e animal.

Por fim, vale a pena apontar a importância das emoções no 
comportamento racional, apontada mais recentemente nos trabalhos de 
Damásio (1994, 1999, 2003) e Goleman (1995). Os autores defendem 
que o comportamento racional depende diretamente do caráter apraisivo 
das emoções. Sem as emoções como critério, a racionalidade seria impossí-
vel, segundo defendem esses autores. 

Nas próximas seções, apresentamos alguns dos modelos desenvol-
vidos utilizando tanto teorias sobre emoções como teorias sobre motiva-
ções em criaturas artificiais.

2 modelo oCC: ortony, Clore, CollinS

Um dos modelos clássicos das emoções, originado a partir da psi-
cologia cognitiva, mas com grande impacto no desenvolvimento de sis-
temas de cognição artificial é o modelo desenvolvido por Ortoni, Clore 
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e Collins (1988), sobre a estrutura cognitiva das emoções, chamado aqui 
de modelo OCC. Trata-se de um dos típicos modelos originados a par-
tir da dicotomia appraisal / arousal, chamadas pelos autores de valência e 
ativação. Segundo o modelo OCC, emoções são estados mentais internos 
que podem ter diferentes intensidades e que estão predominantemente re-
lacionados a afetos. Estes, por sua vez, são reações avaliativas a situações 
determinadas como boas ou ruins, podendo ser reações ponderadas a:

• Eventos e suas consequências (coisas que acontecem e que são 
percebidas pelo indivíduo);

• Agentes e suas ações (outras pessoas ou seres animados que 
atuam no mundo - incluindo-se uma estimativa dos estados 
mentais desses outros agentes, dando lugar a emoções  tais 
como orgulho, admiração, vergonha, censura);

• Objetos e suas propriedades (emoções surgidas das percepções 
sobre o objeto).

O modelo OCC desenvolve-se na especificação de 22 emoções im-
plementadas em termos de variáveis locais e globais. Um dos diferenciais 
de OCC é justamente o fato de empregar ferramentas da inteligência artifi-
cial na modelagem da teoria. Ele pode ser representado na forma de regras, 
que consideram o potencial detonador da emoção, o limiar para a deto-
nação da emoção e a intensidade para a emoção. O potencial da emoção 
pode ser visto como um desejo (de uma consequência de um evento), um  
merecimento (de uma ação em um agente) ou um apelo (de um objeto). 

A distinção entre reações a eventos, agentes e objetos, característica 
do modelo OCC, nos leva portanto a distinguir três tipos de emoções:

• Ficar contente ou descontente (com a ocorrência de um even-
to - reações a eventos)

• Reações de aprovação ou desaprovação (a ações realizadas por 
outros agentes - reações a agentes)

• Gostar ou desgostar (de um determinado objeto ou estado - 
reações a objetos)
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O modelo OCC é um meta-modelo7 bastante citado em diver-
sos trabalhos envolvendo criaturas artificiais e a síntese de emoções ar-
tificiais (BATES, 1994; EL-NASR, 1998; EL-NASR; YEN; IOERGER, 
2000; KODA, 1996; REILLY, 1996; VELÁSQUEZ, 1998; WALLACH; 
ALLEN, 2008).

3 damáSio e o marCador SomátiCo

O trabalho de Damásio (1994, 1999, 2003) é outro bastante ci-
tado em diversos artigos envolvendo emoções em sistemas inteligentes, 
como, por exemplo, Velásquez (1998, 1999), Ventura (2000), Tomlinson 
e Blumberg (2002), Malfaz e Salichs (2004), Sarmento (2004), Ziemke 
e Lowe (2009). Em “O Erro de Descartes”, Damásio (1994) propõe a 
racionalidade com emoção e a necessidade de um corpo no processo. O au-
tor propõe uma distinção entre emoção e sentimento, propondo que uma 
emoção seria uma modificação no corpo em função de estímulos externos 
(seguindo basicamente as ideias de William James) e os sentimentos seriam 
uma contrapartida cognitiva das emoções, surgindo em função da tomada 
de consciência delas.

Damásio classifica as emoções em Primárias e Secundárias. As 
Primárias são aquelas que experienciamos desde a infância, para as quais se 
supõe haver um mecanismo pré-organizado, enquanto as Secundárias são 
próprias de um indivíduo adulto. Dentre as primárias estariam o medo, 
alegria, tristeza, raiva. Já dentre as emoções secundárias encontramos o 
ciúme, culpa, orgulho. Emoções primárias são normalmente disparadas a 
partir de estímulos externos ou internos, a partir dos diversos órgãos sen-
soriais, ao passo que emoções secundárias seriam disparadas puramente a 
partir de eventos cognitivos.

Damásio elabora, então, sua hipótese do marcador somático, onde 
as emoções funcionam como marcas de certos aspectos de situações ou o 
resultado de possíveis ações, que podem ser utilizadas como elementos di-
ferenciais no processo de tomada de decisão. Quando experienciamos uma 
emoção, o resultado imediato é uma alteração no corpo, tal como a ace-
leração do batimento cardíaco ou o aumento da sudorese. A essa emoção 

7 Um meta-modelo é um modelo de um modelo, ou seja, um tipo de modelo abstrato que demanda 
ser instanciado em um modelo concreto de forma a poder ser utilizado.
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estaria associada um sentimento, uma avaliação cognitiva sobre a conveni-
ência ou não da situação para o indivíduo. Essa alteração corporal marca 
a situação que a causou. Com isso, outras situações que causem situações 
semelhantes serão classificadas, de modo análogo, como boas ou ruins. 
Isso irá impactar a tomada de decisões subsequentes em função das novas 
alterações corporais evocadas. Além disso, propõe que os sistemas cerebrais 
que participam conjuntamente da emoção e da tomada de decisões estão 
envolvidos na gestão da cognição e do comportamento social.

As emoções, neste contexto, funcionariam tanto como um critério 
inicial na tomada de decisões, onde um raciocínio elaborado ainda não foi 
desenvolvido (uma espécie de razão inconsciente, instintiva, quase que re-
ativa, mas claramente motivacional), como na tomada de decisões que en-
volve uma deliberação mais aprofundada. No primeiro caso, dependendo 
da intensidade da alteração corporal, a decisão pode ser visceral, definitiva. 
No segundo caso, normalmente diferentes possíveis cenários são avaliados. 
Mesmo assim, o critério de julgamento se define a partir de algum apprai-
sal advindo de uma memória emocional.

4 Simon e Sloman: emoçõeS Como filtroS atenCionaiS e alarmeS

Um pesquisador com diversas contribuições na modelagem de emo-
ções em sistemas artificiais é  Aaron Sloman, atualmente na Universidade 
de Birmingham – UK, onde dirige o projeto “Cognition and Affect” desde 
1976 (entretanto em Birmingham desde 1991). Uma das peculiaridades 
que nos faz mencionar explicitamente a pesquisa desenvolvida por Sloman 
(2001) é seu modelo peculiar de emoções, bastante diferente dos modelos 
apresentados anteriormente.

Sloman (2001) desenvolveu seu modelo baseado na teoria da emo-
ção como interrupção, desenvolvida anteriormente por Simon (1967). 
Nesta teoria, Simon também baseia-se na teoria de necessidades de Hull, 
mas com um resultado um pouco diferente. De acordo com Simon, existi-
riam três diferentes tipos de necessidades: aquelas oriundas de eventos am-
bientais incertos e não-preditivos (como, por exemplo, um predador que 
surge na floresta); as necessidades fisiológicas (como a fome, por exemplo), 
e as necessidades oriundas de associações cognitivas (como, por exemplo, 
as associações que podem levar à ansiedade). De acordo com Simon, even-
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tos do ambiente, evocações da memória ou motivações poderiam alterar 
as metas correntes de um indivíduo, causando sua interrupção. A presença 
inesperada de um predador, por exemplo, poderia causar a interrupção do 
comportamento anterior de um animal e a geração de novas metas, como 
a tentativa de fuga do perigo. Simon ocupou-se de estudar profundamente 
o processo de interrupção de metas e a consequente mudança de com-
portamento causado pelas emoções. Sua teoria era a de que as emoções 
compreendiam um mecanismo de interrupção que funcionava como um 
monitor das diversas metas gerenciadas pelo sistema motivacional, causan-
do mudanças dependentes de uma situação.

Baseado na teoria das emoções como interrupções de Sloman e 
Croucher (1981) Sloman (1987, 1992), então, desenvolve a teoria da pe-
netração por filtros atencionais (AFP - Attention Filter Penetration Theory) 
para explicar as emoções. Ao contrário da teoria da interrupção de Simon, 
que encerrava terminalmente (ou seja, abortava os processos) os proces-
sos motivacionais interrompidos, na AFP de Sloman, os filtros atencionais 
disparados pelas emoções apenas causavam uma disrupção momentânea 
do curso de busca por uma meta, podendo retornar a ela posteriormente, 
caso o evento causador da emoção (e da disrupção) tenham sido satisfa-
toriamente tratados. Dessa forma, as emoções funcionariam como filtros 
atencionais ou, como Sloman (1998) acaba por chamar posteriormente, de 
alarmes. A ideia de um alarme é a de um processo (normalmente rápido e 
eficiente) que pode detectar padrões específicos e desencadear uma reação 
em cadeia que determina mudanças radicais no comportamento, diante 
dessa detecção. A justificativa para esses alarmes é a de que os processos 
de geração de comportamento podem ser algumas vezes demorados. Em 
algumas situações, consideradas críticas, talvez o sistema não tenha o tem-
po necessário para operar dessa maneira8, sendo que uma ação rápida é 
necessária, mesmo que não seja uma ação ótima. No mundo animal isso 
pode acontecer, por exemplo, em uma situação de predação, ou na imi-
nência de outro perigo letal. No ser humano, isso pode acontecer sempre 
que situações particularmente perigosas são detectadas ou, de modo aná-
logo, quando o aproveitamento de oportunidades para um comportamen-
to altamente proveitoso demanda uma ação rápida. Dessa forma, Sloman 

8 Ou seja, em situações críticas não se pode desenvolver processos de tomada de decisão demorados, 
tendo-se que agir rapidamente para tirar o sistema da situação crítica. 



Marcos Antonio Alves (Org.). Cognição, emoções e ação. Coleção CLE, v. 84, pp. 151-176, 2019.

Motivação e emoções em criaturas naturais e artificiais 163

(1998) concebe um sistema emocional como um sistema de alarmes global 
que pode funcionar como um filtro atencional tanto em processos reativos 
como deliberativos, abortando certos tipos de comportamento e enfatizan-
do outros tipos de comportamento.

5 Cañamero e aS modifiCaçõeS em motiVaçõeS

O modelo desenvolvido por Lola Cañamero (1997, 1998, 2000, 
2001, 2003, 2005) se diferencia dos anteriores em diversos aspectos. Esta 
pesquisadora propõe um sistema emocional para agentes autônomos em 
que as emoções funcionam como modificadores para motivações, a partir 
da definição de hormônios sintéticos que afetam os processos homeostáti-
cos correspondentes às necessidades das criaturas virtuais. 

O sistema motivacional desenvolvido por Cañamero presume 
um conjunto de variáveis corporais que geram drives para comportamen-
tos regulatórios, visando manter os valores dessas variáveis dentro de pa-
râmetros determinados. As variáveis utilizadas por ela são: nível de adre-
nalina, pressão sanguínea, taxa de açúcar no sangue, nível de endorfinas, 
nível de energia, batimento cardíaco, dor, taxa respiratória, temperatura 
e volume vascular. Cada uma dessas variáveis corporais possui um valor 
de referência, que é o valor desejado para a variável, bem como seu valor 
atual. A diferença entre o valor atual e o valor desejado funciona como 
drive para incitar certos tipos de comportamento que, além da ação que 
causam no ambiente, atualizam os valores das próprias variáveis corpo-
rais, em um mecanismo de homeostase. Assim, as ações da criatura no 
mundo, além de seu resultado pragmático no ambiente, efetuam a regu-
lação das variáveis corporais. 

A cada instante, a partir da diferença entre os valores atuais e os va-
lores de referência das diversas variáveis corporais, define-se um landscape 
de drives (ou seja, um conjunto de índices de desempenho que informam o 
quanto as variáveis corporais estão distantes de seus valores de referência). 
O drive que tiver a maior intensidade (ou seja, que indicar uma variável 
corporal mais distante de seu valor de referência) é selecionado para de-
terminar o comportamento imediato da criatura, gerando uma ação que 
atua sobre o ambiente e, ao mesmo tempo, reduz (lembrando que o drive 
é um número que indica o quanto uma determinada variável corporal está 
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distante de seu valor de referência) o drive selecionado. Esse é o sistema 
motivacional básico, ainda sem as emoções. 

O mecanismo de emoções, segundo Cañamero, é independen-
te do mecanismo motivacional, embora o afete. Determinadas situações 
do ambiente, que identificam situações críticas, disparam as emoções. As 
emoções utilizadas por Cañamero são: medo, raiva, felicidade, tristeza, en-
fado e curiosidade. Apenas uma emoção por vez está ativa. As situações 
do ambiente determinam diferentes níveis de arousal9 para cada uma das 
emoções, sendo que aquela com maior arousal, desde que este esteja acima 
de um limiar, é escolhida como a emoção corrente. A emoção irá gerar o 
disparo de um hormônio, que afetará as variáveis corporais, causando uma 
mudança em seus valores. O mesmo hormônio pode afetar variáveis cor-
porais distintas. Alterando o valor das variáveis corporais, as emoções (ou 
seja, os hormônios) afetam o comportamento final da criatura, ao mexer 
com o landscape de drives que direcionam o comportamento da mesma.

No modelo de Cañamero, as emoções não estão diretamente liga-
das ao caráter apraisivo das motivações, mas funcionam como modifica-
dores de segunda ordem e/ou amplificadores de motivações, causando um 
desbalanço momentâneo do processo homeostático. Isso torna alguns dri-
ves mais “intensos” do que outros em situações especiais, permitindo que 
a criatura tenha um comportamento adequado para lidar com situações 
críticas, tais como situações que coloquem o indivíduo em situações de 
alto risco, ou situações extremamente favoráveis, que não se repetem com 
frequência, e que demandariam o aproveitamento de uma oportunidade 
ímpar que pode trazer benefícios expressivos aos objetivos da criatura.

6 PiCard e a ComPutação afetiVa

Por fim, um último trabalho a destacarmos é o é de Rosalynd 
Picard, não porque tenha contribuído com algum modelo específico de 
emoções, mas porque, de certa forma, estruturou a modelagem de emo-
ções em sistemas artificiais em suas diversas manifestações. Picard (1997) 

9 O termo “arousal” utilizado para representar o nível de intensidade, ou de atividade, ou estado in-
trínseco de excitação, é de difícil tradução, por expressar de maneira conjugada diferentes significados, 
e será mantido aqui em sua terminologia original, sem tradução, para evitar uma possível perda de 
conteúdo significativo. 
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organizou o estudo da área que chamou de Computação Afetiva, conside-
rando os diferentes usos das emoções em sistemas artificiais. Em primeiro 
lugar, Picard chama a atenção que o comportamento de uma criatura arti-
ficial pode envolver emoções de três diferentes formas:

• Reconhecer Emoções

• Expressar Emoções

• Ter Emoções

Dessa forma, uma criatura (ou sistema) pode simplesmente ser 
capaz de reconhecer emoções em seres humanos e/ou outras criaturas, sem 
efetivamente expressá-las ou possuí-las de fato. Da mesma forma, ela pode 
ser capaz de expressar estados emocionais (simulá-los), sem, entretanto, 
utilizar cognitivamente esse estado para alterar seu comportamento. Isso 
pode acontecer, por exemplo, em criaturas que desejemos que cause um 
comportamento emocional no ser humano, sem que ela reaja emocional-
mente. Por fim, uma criatura artificial pode realmente “ter” emoções, ou 
seja, ser afetada em seu comportamento por situações percebidas, de modo 
análogo ao que as emoções causam em um ser humano ou outro animal. 
É óbvio que, mesmo que essas habilidades sejam independentes, podemos 
ter o caso de um sistema artificial que, ao mesmo tempo, possa reconhecer 
emoções, expressar emoções e ter emoções. 

Picard se propõe também a testar o “desempenho emocional” de 
um sistema. Nessa análise, ela se predispõe a avaliar o pretenso “compor-
tamento emocional” de um sistema, tentando responder às seguintes per-
guntas sobre ele: O sistema parece ter emoções? Ele responde rapidamen-
te a estímulos específicos? Ele interpreta a situação e a avalia? Ele parece 
possuir sentimentos diferentes para emoções diferentes? Essas emoções 
influenciam seu comportamento? Com relação ao efeito das emoções, ela 
indaga se as mesmas influenciam o aprendizado e/ou a tomada de decisões, 
ou se atua sobre a recuperação da memória. 

Picard atenta para a possibilidade de haver diferentes níveis de 
representação para emoções. Em níveis mais baixos, podemos ter sinais 
emocionais (propriedades), tais como: o decaimento da resposta emotiva; 
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estímulos repetitivos; influências no temperamento e personalidade; não-
-linearidade; invariância no tempo; ativação; saturação; feedbacks cognitivo 
e físico; humor de background. No nível médio, analisa-se a questão da 
expressão das emoções, em termos de padrões e/ou modelos. Por fim, no 
alto nível, analisa-se o aproveitamento cognitivo das emoções, em termos 
dos conceitos e ideias e como estas são afetadas pelas emoções.

7 diSCuSSão

Os diversos trabalhos envolvendo emoções, tanto do ponto de vis-
ta puramente de modelagem cognitiva, como no tocante ao seu uso na 
construção de criaturas artificiais, possibilita levantar um grande número 
de considerações.

Em primeiro lugar, é necessário reconhecer que não existe um úni-
co modelo, nem um modelo que poderíamos identificar como sendo o 
mainstream na pesquisa sobre emoções. Por um lado, temos os estudos ori-
ginários de Darwin sobre a expressão das emoções e o efeito que estas cau-
sam no corpo, o que é reconhecido por William James, Damásio e outros. 
A ideia de que as emoções afetam inicialmente o corpo, e a partir dele são 
incorporadas cognitivamente, nos leva à dicotomia  Appraisal/Arousal10.  O 
Appraisal diz respeito ao aspecto valorativo/avaliativo das emoções – uma 
medida da satisfação das necessidades intrínsecas da criatura (seja ela hu-
mana ou artificial), o quanto os propósitos da criatura foram ou não satis-
feitos. Já o Arousal refere-se ao aspecto dinâmico das emoções – as reações 
específicas a objetos, eventos ou situações apontadas no modelo OCC.

A ideia de que o caráter avaliativo exposto acima diz respeito a um 
processo homeostático, onde certas variáveis internas devem ser reguladas, 
como em um sistema de controle, nos leva à influência das emoções no 
comportamento, funcionando como motivações para o ser humano, de 
modo que este seja capaz de tomar decisões. Entretanto, temos, aqui, a 
distinção do trabalho de Sloman, que enxerga as emoções somente em 
comportamentos de exceção, funcionando como mecanismos de alarmes 
ou mesmo como os modificadores ou amplificadores de valorações que 
afetam o julgamento, como apontado por Cañamero (2005). Vemos, por-
10 Como já levantado anteriormente, mantemos os termos originais sem tradução por entender que a 
tradução desses termos para o português poderia implicar uma possível perda de significado. 
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tanto, que o entendimento do que são realmente emoções se coloca como 
fragmentado e aparentemente cada um dos proponentes tem boas justifi-
cativas para embasar seus modelos. Entretanto, os modelos parecem ser ra-
dicalmente diferentes entre si. Será que poderíamos encontrar um modelo 
que unifique todos esses pontos, de tal forma que cada um dos argumentos 
possa ser incorporado?

Parece-nos que a grande dificuldade em se obter um modelo uni-
ficado é que existe um termo único: emoção, para o qual pretende-se que 
seja aplicado a diferentes partes de um processo de determinação do com-
portamento, onde cada autor parece enfatizar um aspecto diferente desse 
processo e identificá-lo com o termo emoção. Talvez essa dificuldade venha 
do uso não-técnico da palavra emoção, encontrado na linguagem comum, 
ou até mesmo no emprego de metáforas para lastrear o significado de uma 
palavra que não possui uma definição comum na linguagem cotidiana. 

Nesse sentido, ouvindo os argumentos dos diferentes autores, e na 
tentativa de unificar as propostas, arriscaremos uma nova definição para 
emoções. Apesar de ser “mais uma” definição, em um tópico que já se en-
contra sobrecarregado delas, em nossa opinião é uma tentativa de unificar 
as diferentes visões, e talvez solucionar a questão da unificação, contem-
plando os diversos pontos de vista.

No modelo de sistemas motivacionais/emocionais que propomos 
neste artigo, entendemos que emoções podem ser vistas como “distor-
ções cognitivas”11, por vezes momentâneas, perdurando enquanto perdu-
rem as situações, eventos ou objetos que as causam, as vezes mais perenes, 
como nos “estados de espírito” (moods) ou temperamento/personalida-
de, que visam aumentar a eficiência comportamental das criaturas em 
situações críticas. 

11 Tal fenômeno também poderia ser denominado “modulação” cognitiva, para talvez evitar uma pos-
sível interpretação pejorativa de que as emoções atrapalhariam a racionalidade, justamente o contrário 
do que queremos defender. Nossa perspectiva é que as emoções funcionam da mesma forma que 
aqueles espelhos existentes em parques de diversão, que deformam as pessoas, ou óculos que tingem de 
cores diferentes a realidade experimentada por meio deles, realçando aspectos dessa realidade que, as 
vezes, poderiam passar desapercebidos. Algo como os cartunistas fazem ao retratar pessoas ou situações, 
enfatizando de maneira explícita certos aspectos distintivos da situação. Ao contrário de atrapalhar a ra-
cionalidade, ao enfatizar certos aspectos que merecem uma especial atenção da criatura, essa distorção 
visa evitar que a oportunidade de uma ação inteligente seja perdida. De certa forma, as emoções fun-
cionariam como um sistema de “realidade aumentada”, em computação, tentando destacar elementos 
importantes da realidade que demandariam uma consideração especial.
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Para defender essa proposta, nos serviremos de uma análise evo-
lutiva sobre emoções em animais e o caráter evolutivo de seus cérebros. É 
notável que o comportamento motivacional existe inclusive em vertebra-
dos evolutivamente mais antigos, tais como os peixes e répteis (até mesmo 
em alguns tipos de invertebrados como insetos). Apesar de uma potencial 
polêmica12, o comportamento emocional é muito mais facilmente reco-
nhecível em aves e mamíferos, onde o assim chamado sistema límbico é 
muito mais desenvolvido. Somente no ser humano (e talvez em alguns ti-
pos de animais como macacos, chimpanzés, golfinhos e talvez outros), en-
tretanto, é que o neo-córtex se encontra mais desenvolvido. Dessa forma, 
como aponta Cañamero, talvez os sistemas motivacionais tenham surgido 
inicialmente em espécies mais antigas, ainda sem capacidade emocional. 
O sistema emocional talvez tenha se desenvolvido posteriormente, a partir 
do surgimento do sistema límbico, conforme Panksepp (1982). Somente 
depois, com o desenvolvimento do neo-córtex, é que a razão foi incor-
porada. Apesar do surgimento de novos sistemas, eles não substituem os 
mais antigos, mas incorporam-se a eles e modificam seu funcionamento, 
agregando novas funcionalidades.

Nosso modelo aquiesce a proposta de Hull de que as criaturas (na-
turais e artificiais) devem possuir um certo repertório de “necessidades” e 
que uma medida da satisfação dessas necessidades é aferida em certos esta-
dos corpóreos, que identificaremos aqui como sendo “drives”. Eles podem 
fazer parte de sistemas motivacionais que determinam comportamentos 
reativos automáticos, desenvolvidos geneticamente pela evolução, levando 
a um processo de homeostase onde esses drives são reduzidos. Esse é o 
mecanismo que chamaremos de sistema motivacional básico, talvez encon-
trado em répteis e animais mais antigos na escala evolutiva (e que podem 
também ser implementados em criaturas artificiais).

Os sistemas motivacionais já são capazes de gerar um comporta-
mento bastante sofisticado, uma vez que o processo de homeostase nos leva 
à satisfação das necessidades. Assim, cria-se um repertório condizente de 
necessidades, podemos desenvolver criaturas artificiais com um comporta-
mento bastante complexo, capazes de agir de forma a atender a uma varia-
da gama de propósitos. Observem que em nosso modelo, as características 

12 Algumas pessoas podem entender que animais sem sistema límbico seriam capazes de comporta-
mento emocional



Marcos Antonio Alves (Org.). Cognição, emoções e ação. Coleção CLE, v. 84, pp. 151-176, 2019.

Motivação e emoções em criaturas naturais e artificiais 169

de appraisal/arousal não estão ainda ligados ao aspecto emocional, mas tão 
somente ao caráter motivacional do comportamento. 

Sobre esse sistema motivacional (originalmente sem comportamen-
to emocional), podemos adicionar essa ideia de uma “distorção cognitiva” 
sobre esse landscape de drives, alterando o comportamento motivacional 
em função de situações do ambiente. Qual seria a função dessa distorção 
cognitiva? Evolutivamente, essa é nossa hipótese, a natureza detectou que 
a identificação de situações que podem ser críticas para a sobrevivência de 
um agente (ou a identificação de situações excepcionalmente adequadas 
que não acontecem com frequência e que demandariam ser aproveitadas) 
poderia determinar ações urgentes e imediatas, que não poderiam ser pos-
tergadas em prol de ações menos urgentes. Dessa forma, o processo emo-
cional teria surgido para “forçar” o comportamento das criaturas nessas 
situações críticas ao comportamento correto, do ponto de vista evolutivo, 
ou seja, aquele que maximiza as chances de sobrevivência da criatura e sua 
procriação, levando adiante seus genes. 

Vamos analisar mais aprofundadamente essa hipótese da “dis-
torção cognitiva” e sua relação com as diversas abordagens utilizadas 
nos diferentes modelos de emoções. De uma certa forma, os aspectos de 
appraisal/arousal estão aí presentes, uma vez que, alterando o espectro 
de drives da criatura, a avaliação da situação é modificada, bem como 
a possível intensidade dessa modificação. Da mesma forma, a hipótese 
de uma “distorção cognitiva” também contempla a ideia de Sloman de 
um alarme, ou um processo de atenção seletiva para essas situações que 
a determinam, uma vez que, ao serem disparadas, as distorções cogniti-
vas funcionariam de certa forma como filtros atencionais, alarmes que 
determinam uma diferenciação do comportamento da criatura. Por fim, 
contempla-se, também, a ideia de Cañamero de um modificador para os 
drives, uma vez que esse processo de distorção cognitiva é implementado, 
de fato, na forma de modificadores sobre os diferentes drives, de forma 
análoga à proposta de Cañamero.

Defendemos, portanto, que a interpretação do mecanismo emo-
cional como implementando uma “distorção cognitiva” momentânea ou 
perene, alterando o espectro de drives do sistema, e forçando o mesmo a 
um comportamento de exceção, apropriado para lidar tanto com situações 
críticas onde a própria existência do mesmo está em risco, ou o aprovei-
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tamento de oportunidades excepcionais se mostra mandatório, é condi-
zente com aproximadamente todos os modelos de emoções apresentados 
anteriormente. Assim, quiçá possa ser considerada como uma proposta 
unificadora dentre as teorias de emoções. 

Um último ponto que seria importante mencionar a respeito do 
modelo diz respeito à expressão das emoções. De um ponto de vista pura-
mente evolutivo, considerando-se a função cognitiva das emoções, como 
um modulador de motivações que age em situações críticas, distorcendo 
cognitivamente a importância relativa das motivações (de tal forma a evitar 
situações críticas ou aproveitar situações raras que podem trazer grandes 
benefícios), não haveria necessidade que essas mesmas emoções fossem ex-
pressas na forma de variáveis corporais como, de fato, acontece. Talvez 
exista uma segunda função cognitiva das emoções, relacionada à expressão 
das mesmas e com uma função social intra e interespecífica. Parece-nos 
que, talvez, a expressão das emoções tenha alguma função no estabeleci-
mento de algum tipo de cooperação entre indivíduos (ou até mesmo no 
processo de competição), onde o conhecimento do estado emocional de 
outros indivíduos possa permitir o desenvolvimento de funcionalidades 
sociais que seriam mais difíceis caso essa emoção não fosse devidamente 
expressa e detectável por parte de outros indivíduos. Isso nos conecta, de 
certa forma, com a perspectiva social-construtivista das emoções, apontada 
por Cornelius (2000). Até onde temos conhecimento, esse uso da expres-
são das emoções para obtenção de comportamento social ainda não foi de-
vidamente explorado em experimentos com criaturas artificiais Existe um 
bom potencial para pesquisas nesse tópico, investigando essa possibilidade.

ConSideraçõeS finaiS

Como vimos ao longo deste capítulo, existem diversos modelos 
de emoções, que podem ser aproveitados em experimentos com criaturas 
artificiais. Apesar de aparentemente conflitantes, estes modelos talvez pos-
sam ser unificados em uma proposta comum, apresentada neste trabalho, 
onde as emoções são vistas como “distorções cognitivas”, disparadas ao se 
detectar situações críticas ou situações raras onde uma oportunidade não 
deve ser desperdiçada. Analisamos o que há em comum entre motivações e 
emoções e concluímos que o sistema emocional está profundamente atre-



Marcos Antonio Alves (Org.). Cognição, emoções e ação. Coleção CLE, v. 84, pp. 151-176, 2019.

Motivação e emoções em criaturas naturais e artificiais 171

lado ao sistema motivacional, mas que poderia ser distinguido deste. Dessa 
forma, apesar das emoções poderem direcionar o comportamento, não o 
fazem de maneira direta, mas indiretamente, modificando o espectro de 
motivações em função de condições especiais detectadas no ambiente. 

Desta forma, propomos que seria mais produtivo, ao invés de ten-
tarmos criar um “modelo de emoções”, que desenvolvêssemos modelos 
separados de sistemas motivacionais e emocionais, onde diferentes con-
ceitos pudessem ser exercitados do ponto de vista funcional, e mesmo na 
impossibilidade de que pudéssemos identificar qual de suas partes deveria 
apropriadamente ser chamada de emoção, os fenômenos equivalentes en-
contrados em seres humanos e animais pudessem ser compreendidos e, 
independente da terminologia utilizada, pudessem ser utilizados na cons-
trução de criaturas artificiais.

Finalmente, um ponto que demanda maior investigação diz respei-
to ao estatuto ontológico que possivelmente poderia se atribuir a criaturas 
artificiais implementando o modelo que propomos aqui. Será que poderí-
amos afirmar que tais criaturas realmente possuem emoções, sentimentos, 
motivações, da mesma forma como criaturas naturais? Tais considerações 
extrapolam a perspectiva mais técnica que se buscou no presente trabalho, 
e demandam uma avaliação filosófica mais profunda que este autor dei-
xa para os colegas filósofos, como um possível trabalho futuro. Deixamos 
aqui somente a pergunta, talvez um pouco incômoda: Por que não?
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introdução

Em diversas perspectivas teóricas existe uma oposição entre racio-
nalidade e emoção. Esta dicotomia é desconstruída de uma perspectiva 
cognitiva das emoções. Neste capítulo, defenderemos que afetos, emoções e 
racionalidade são dimensões cognitivas, pois significam conhecimento que 
os organismos realizam no mundo. Em um primeiro momento, baseados 
principalmente na obra de Dennett (1997) e de Livet (2002), analisamos 
os conceitos de afeto, emoção e racionalidade. Em seguida, partimos para 
o objetivo central do texto que é, a partir das ontologias1 elaboradas por es-
tes autores, propormos um caminho para a concepção de agentes artificiais 
cognitivos, isto é, de um agente afetivo/emocional/racional. Apresentamos 
como perspectivas e desafios para a área de pesquisa tanto aplicações práti-

1 Em filosofia a ontologia estuda o que poderia existir: o tipo e estrutura de objetos, propriedades, 
eventos, processos e relacionamentos. Em modelagem computacional o termo se refere à especificação 
da conceituação de um domínio do conhecimento. Neste texto, adotaremos a segunda perspectiva 
na qual diagramas de classes serão usados para apresentar diferentes ontologias para a arquitetura de 
agentes cognitivos.
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cas destes agentes quanto a necessidade de maiores avanços teóricos para a 
realização de uma arquitetura cognitiva de agentes artificiais.

1 afeto, emoção e raCionalidade

Afeto, emoção e racionalidade são dimensões cognitivas. 
Certamente este modo de interpretar os afetos e emoções advém de uma 
tradição psicológica e filosófica de cunho natural. Tanto a razão quanto 
as paixões possuem a mesma natureza, esta de algo bem carnal e munda-
no. Sob o prisma da teoria da enação, emoção e afeto são fundamental-
mente ações corpóreas que co-emergem como relações de acoplamento 
entre o corpo e o meio. Neste sentido, a racionalidade é tão cognitiva 
quanto as emoções e os afetos. (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 1993; 
KASCHAK et al., 2009).

Afetos e emoções são conhecimentos. Seja uma galinha2. Suponha 
que o animal esteja entre um campo aberto e uma mata, ambos dando 
acesso ao riacho e a água que, ao beber, fará que deixe de ter sede. Ela fará 
uma escolha. A galinha não se dirá que ela vive em um jogo de predação. 
Que vale mais a pena pegar um caminho seguro e assim evitar os seus 
predadores que podem estar escondidos na mata e na copa das árvores. A 
galinha não concebe seu ambiente racionalmente, não procede por regras 
de dedução ou inferência. Não conhece as teorias de seleção natural de 
Darwin e não procede pela Lógica. Ela começa dando alguns passos em di-
reção à mata fechada e sem boa visibilidade, sente medo. Hesita. Caminha 
em direção ao campo aberto, tem ampla visibilidade, sobretudo com seus 
olhos lateralizados, se sente bem e prossegue por este trajeto.  A galinha 
não se diz, “não vou pela mata fechada pois este é um caminho perigoso, 
pelo qual estarei vulnerável” mas ela sente medo. O medo é um conheci-
mento de um ambiente hostil e que leva a uma conduta de proteção. Os 
afetos e emoções são cognições incorporadas, eles foram formados durante 

2 Segundo Nagel (1974) é impossível ser um morcego, também uma galinha. Tudo que podemos 
fazer é imaginar como seria ser uma galinha. Não consideramos seriamente a possibilidade de uma 
fenomenologia objetiva. É mesmo interessante de ler Nagel, nesta sua proposta, como procedendo 
por certa ironia. Defendemos que  qualquer proposta metafísica, a qual busque conhecer o ser em 
si mesmo (ex: o morcego em si mesmo) está dada ao fracasso, visto que não temos acesso ao ser em 
si. Este é um posicionamento de origem kantiana, mas aqui, sobretudo, fundado na pragmática (em 
especial a da teoria enativa).
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todo o período evolutivo das espécies e de seus nichos. Eles são adaptativos 
e fazem sentido nas relações dos organismos com seus nichos. 

É sob a perspectiva da teoria enativa da cognição que pretendemos 
entender afetos e emoções3. Teorias pré-cognitivas como as piagetianas, 
vygotskynianas, freudianas e outras buscaram uma compreensão das emo-
ções como um aspecto energético do sistema psíquico. Ao endossarmos 
um ponto de vista enativo, emoções e afetos são antes de tudo ações em 
sistemas autopoiéticos, incorporados a um nicho que co-evoluem com es-
tes. Seguindo ainda um desdobramento da teoria enativa (HALL, 2006), 
entendemos os afetos e emoções4 como processos semióticos emergentes 
em sistemas autopoiéticos. Esta visão confere aos afetos e emoções uma 
dimensão informacional típica de sistemas complexos adaptativos, veja 
Mitchell (1998, 2009).

Como conhecimentos, afetos surgem e se perpetuam em organis-
mos vivos como informações que lhes trazem vantagens adaptativas. Livet 
(2002), dentre outros autores, propõe uma distinção entre afetos positivos, 
negativos e de reseting, de reinicialização, como, por exemplo, a surpresa e 
o sobressalto. Os afetos possuem uma característica hebbiana, pois podem 
uns disparar, induzir ou reforçar outros afetos, nos próprios indivíduos ou 
nas relações interpessoais. Na categoria dos “afetos bem específicos” encon-
tramos o prazer sexual, a fome, a sede e a dor. Segundo Livet (2002), os 
afetos específicos e as emoções são classes derivadas de qualidades afetivas. 
Neste sentido, afetos específicos e emoções herdam características gerais 

3 Thompson (2013) relata que, apesar de ter iniciado a escrita de sua obra “A mente na vida” em parce-
ria com Varela, com a sua morte em 2003, assumiu em determinado momento engajamentos próprios. 
Um destes engajamentos diferenciais de Thompson para com os escritos de Maturana, Varela e outros 
enativistas diz respeito às emoções. Thompson procede pela separação entre cognição e emoção, as 
descrevendo assim em oposição, passando por um ponto fundamental da defesa das emoções como 
cognições em ciências cognitivas. Com efeito, pode-se pedir a Thompson um retorno aos principais 
avanços de Maturana e Varela em diversos pontos de suas reflexões, muitas delas, como esta, de tendên-
cia pré-cognitiva. Thompson não avança em sua diferenciação entre “cognição” e “emoção”. 
4  A palavra latina affectio originou os termos afeto, afecção, afetividade, etc. O termo se refere ao que 
me chega, ao que se apresenta. O termo ex-movere dá origem a termos como emoção, mover-se, dentre 
outras. Segundo Livet (2002) afeto e emoção estão sempre relacionados, emoção mais ligada a um se-
gundo movimento (motus), segundo pois esse movimento é afetivamente envolvido, impulsionado. As 
qualia são as experiências ou sensações minimais. Temos qualia perceptual de cores como o vermelho, 
a azul, etc., ainda qualias auditivos, cenestésicos e também os afetivos. É importante frisar aqui que 
segundo a fenomenologia naturalizada da teoria enativa, a experiência é que é fundadora da relação su-
jeito/objeto e não o contrário, veja (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 1993; THOMPSON, 2013). 
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das qualidades afetivas. Todas as emoções compartilham, assim, traços afe-
tivos sem serem afetos bem específicos. As emoções envolvem diversas qua-
lidades afetivas, que podem estar também entrelaçadas no tempo à afetos 
bem específicos, sucedendo-se enquanto ações. A figura abaixo mostra um 
diagrama de classes sobre estas relações.

Figura 1 – Diagrama relacionando as classes qualidades afetivas, afetos 
bem específicos, prazer sexual, fome, sede, dor e emoções.

Fonte: Os autores.
Nota: Tanto afetos bem específicos como as emoções herdam 
características da classe mais geral, das qualidades afetivas.5

Tanto os afetos específicos como as emoções são processos emergen-
tes internos aos organismos mas também externos. Os fenômenos mentais 
não são entendidos como propriedades ou qualidades que pairam sobre o 
sistema cognitivo. Elas são ações e se encontram situadas no fluxo de ações 
autopoiéticas do organismo e em sua relação de acoplamento estrutural com 
o meio. Uma parte do meio em forte acoplamento estrutural para um orga-

5 Os diagramas apresentados no texto foram baseados na Linguagem de Modelagem Unificada - do in-
glês, UML - Unified Modeling Language). O Diagrama de Classes é utilizado para fazer a representação 
de estruturas de classes que possuem um nome, atributos e funções.
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nismo é a constituída por outros organismos vivos. É neste sentido que as 
estruturas dos organismos co-variam adaptativamente, por exemplo, as mãos 
de símios que se acoplam bem às frutas das quais se alimentam, mas também 
as cores das frutas às estruturas perceptivas destes animais; donde qualidades 
afetivas como o prazer do odor de uma fruta madura.

As emoções podem ser inicialmente repartidas em emoções de 
base e emoções culturais. As emoções culturais são desenvolvidas a partir 
das emoções de base por influência de interações com o meio, sobretudo 
o meio social. De modo transversal, as emoções podem ser repartidas em 
emoções agradáveis, emoções desagradáveis e emoções de reinicialização. 
Tal como os afetos, também as emoções possuem um estado de transição 
entre as emoções positivas e negativas (LIVET, 2002). Para uma ilustração, 
veja a figura abaixo.

Figura 2 – Diagrama ilustrando diferentes categorias de emoções 

Fonte: Os autores.
Notas: As emoções são repartidas verticalmente em emoções agradáveis, de reinicialização e 

desagradáveis, e são repartidas horizontalmente em emoções de base e culturais. A seta indica 
no diagrama uma relação de herança. Todas as classes ou tipos de emoções possuem os atributos 

necessários para serem considerados emoções.
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No agrupamento das emoções agradáveis, o contentamento pas-
sivo se refere a uma experiência de difusão favorável que aparece quando 
uma pessoa começa a se sentir a vontade. O reconhecimento verdadeiro 
ocorre quando há uma sincera abertura ao outro que vem em ajuda ou 
a uma nova oportunidade. A alegria passiva desenvolve uma experiência 
agradável e uma ampla busca perceptiva. Um grande número de experiên-
cias agradáveis estéticas são deste tipo ao proporcionarem uma difusão de 
experiências que são descritas, por exemplo por uma pessoa, como de seu 
gosto. Descreve ainda Livet (2002) que a alegria excitada ocorre como um 
evento no mundo real que dispara uma experiência emocional positiva e a 
excitação de uma atividade6.

A surpresa é uma emoção de reseting, de transição entre estados 
emocionais. Para Livet (2002), a surpresa pode ocorrer tanto de modo 
pontual, interventivo, como de modo invasivo. O autor conta que, para 
melhor entender a diferença entre invasão e intervenção, podemos me-
taforicamente pensar a invasão como ondas e a intervenção como uma 
flecha que atinge o sujeito pontualmente. Invasões e intervenções afetivas 
podem ser tanto positivas como negativas. Por exemplo, a surpresa pode 
conduzir a uma transição afetiva para algo afetivamente negativo ligado 
especificamente a um sujeito ou objeto. Uma raiva assim está bem direcio-
nada. Mas, também, a surpresa pode levar a um sentimento negativo que 
invade o sujeito sem que este seja capaz de identificar a causa ou o foco de 
seus sentimentos. Uma tristeza profunda sem foco é bastante descrita por 
pessoas em depressão.7

As emoções de base acima citadas e que não teremos o espaço aqui 
para descrever e analisar pormenorizadamente, são a base de desenvolvi-

6 Na tradição comportamentalista, as emoções e afetos são enormemente confundidos com os reforça-
dores. Os reforços são os estímulos controlados pelo modelador do comportamento de um organismo 
tendo neste organismo a eficiência de aumentar a frequência de seu comportamento. No caso do com-
portamento ter sua frequência de ocorrência reduzida ao ser exposto ao estímulo, diz-se que o estímulo 
é punitivo. Afetos e emoções no behaviorismo radical são estritamente comportamentos, sejam eles 
públicos ou privados. No caso de um comportamento emocional, um sorriso pode ser estímulo para 
“excitação de uma atividade”, isto é, para aumentar a frequência de ocorrência de um comportamento. 
Neste caso, diz-se que o estímulo “sorriso” é um reforçador (SKINNER, 1980).
7 Destacamos que a nomenclatura positiva ou negativa para os afetos e emoções não carregam consigo 
o significado de que vivenciar afetos e emoções negativas é algo sempre prejudicial para a pessoa. Como 
afetos e emoções são informações, elas são meios pelos quais os organismos se mantêm adaptativos ao 
meio. Neste sentido, vivenciar uma depressão pode efetivamente ser um meio para uma melhor orga-
nização de questões emocionais e afetivas.
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mento das emoções culturais. As capacidades emocionais de base são her-
dadas pelos organismos de seus progenitores8. Assim, o desenvolvimento 
ontogenético ocorre baseado em informações filogenéticas herdadas. Neste 
sentido, todos os organismos de uma espécie possuem capacidades emo-
cionais semelhantes que foram para a espécie de grande valor evolutivo no 
ambiente em que viveram no passado. No presente, o ambiente pode não 
ser idêntico, visto que o ambiente é dinâmico. Como o agente biológico 
varia em função do ambiente e o ambiente também varia em função das 
ações dos agentes, o que é herdado filogeneticamente é apenas um ponto 
de partida para a constituição dos repertórios comportamentais (afetivos, 
emocionais, racionais etc.) que vão assim variar bastante de ambiente para 
ambiente, de região para região.

As emoções de base são, assim, um ponto de partida para as 
demais emoções. São modos de agir de uma estrutura corpórea que foi 
desenvolvida a partir dos conhecimentos genéticos contidos nas células 
dos organismos daquela espécie. Ora, há outros fatores que modificam 
as estruturas dos organismos, como, por exemplo, o meio em que vivem. 
Segundo Maturana e Varela (1980) os organismos vivos estão estrutural-
mente acoplados ao meio. As estruturas do organismo são desde sua cons-
tituição inicial perturbadas pelo meio intrauterino, no caso dos mamíferos. 
Analogicamente à uma balança, com o nascimento do mamífero, ele passa 
à forte controle ambiental após o nascimento, quando o acoplamento com 
o meio social se torna o ponto central para explicar o desenvolvimento das 
estruturas corpóreas (notadamente cerebrais, mas não somente) e das ações 
do organismo no meio9.
8 Neste ponto, uma ampla margem de confusão conceitual se abre sobre a oposição, genético versus cultu-
ral. Esta dicotomia não faz sentido  em uma filosofia natural e muitas vezes reedita um dualismo socieda-
de/cultura/mente versus biológico/químico/físico. O que ocorre é que uma célula dotada de código genético é 
capaz de se desenvolver sob controle das informações nele instanciadas. Neste sentido, um corpo é gerado 
e a estrutura deste corpo em um ambiente pode ser adaptativa, assim inteligente. Características selecio-
nadas pelo meio (sobretudo o meio social) são transmitidas à prole, isso durante longo período evolutivo. 
Neste sentido o que é genético é o fruto de uma seleção pelo meio (sobretudo o meio social). Ao propiciar 
o desenvolvimento de um organismo, o código genético está a serviço do processo de auto criação de um 
acoplamento entre organismos e nicho, veja Maturana e Mpodozis (1999).
9 Autores pré-cognitivos, para esta distinção veja Sternberg (2010), como Piaget (1967, 1970) desen-
volveram extensos estudos sobre o desenvolvimento e a aprendizagem em organismos complexos como 
um ciclo entre as modificações estruturais ocasionadas pelo meio e o surgimento de capacidades de 
aprendizagem e modificação do meio ocasionadas pelo surgimento de estruturas corpóreas cada vez 
mais complexas. Neste ponto, o pensamento piagetiano influenciou Dennett (1997), Livet (2002) 
e tantos outros. Para Piaget (1967, 1970), todavia, os afetos e emoções não foram entendidos como 
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Segundo Livet (2002), as variadas emoções podem ser classifica-
das em duas grandes categorias (como na figura 2 acima): emoções de 
base e emoções culturais. As experiências emocionais não estão atreladas 
a uma única emoção de base. Quanto mais interações, uma especificação 
das emoções exige uma análise das transformações estruturais ocorridas 
no tempo. Assim, segundo Livet (2002, p. 71), “Portanto, é possível criar 
novas emoções cada vez que criamos uma nova estrutura interativa, uma 
nova possibilidade de perspectivas afetivas ou uma nova dinâmica.”

Segundo Livet (2002), nós sentimos as emoções que os outros sen-
tem, pois estamos unidos em um sentimento de fazer parte de um mesmo 
todo com eles. É sobre este sentimento de unidade que se encontra funda-
da a empatia (colocar-se no lugar do outro e perceber o mundo como ele o 
percebe, o sentir como ele sente etc.). Pela empatia, emoções de uma pes-
soa podem se tornar emoções comuns à todos os membros de um grupo.

Quando ele [um processo] se desenvolve em uma comunidade ou uma 
sociedade, dá origem a uma partilha de valores, o que nos permite sen-
tir emoções sobre um valor comum. Este é um nível mais elevado de 
“coletivização” das emoções, uma vez que ele implica a partilha de um 
valor comum. Este processo parece ter que alcançar níveis ainda maio-
res. Se somos emocionalmente sensíveis a um valor comum, também 
nos tornamos sensíveis, como já vimos, ao valor de compartilhar esse 
valor comum, e esse segundo valor exige estar satisfeito de manifestar 
preferências participativas.10 (LIVET, 2002, p. 130).

O autor enfatiza que grande parte da sociabilidade depende de um 
sentimento de participação em valores comuns. Um exemplo bem conhe-
cido é o das redes de colaboração entre torcedores de um mesmo time, as 
quais vão para além do jogo de futebol, como dar preferência para com-

estruturas cognitivas, mas como a energia destas. Ele assim os conceituou sob influência freudiana. Este 
modo de pensar influencia ainda a concepção de arquiteturas de agentes artificiais em autores como 
Chernavskaya (2016) que entende as emoções não como informações mas como amplitudes de ruídos 
em sistemas lógicos. 
10 “Quand il se développe dans une communauté ou une société, il donne lieu à un partage de valeurs, 
ce qui nous permet ensuite de ressentir des émotions à propos d’une valeur commune. On atteint là un 
niveau supérieur de ‘collectivisation’ des émotions, puisqu’il implique le partage d’une valeur commune. 
Ce processus semble de lui-même devoir atteindre des niveaux encore supérieurs. Si nous sommes sensibles 
émotionnellement à une valeur commune, nous devenons sensibles aussi, on l’a vu, à la valeur qui consiste 
à partager cette valeur commune, et cette deuxième valeur exige pour être satisfaite que nous manifestions 
des préférences participatives.”
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prar certos produtos em lojas de “membros do grupo”, dos torcedores do 
mesmo time.

Na próxima seção do texto vamos apresentar, sob a ótica do agente 
cognitivo, como crenças e emoções atuam conjuntamente. Focamos sobre 
o modo como as emoções atuam na revisão de crenças, o que constitui o 
aspecto estrutural indispensável da racionalidade cognitiva. Com efeito, 
se dizemos a uma pessoa que nosso número de celular mudou, ela não 
terá dificuldades em alterar o número, mesmo no celular, pois ela não se 
lembra dele de cor. Já se dissermos a uma pessoa que o melhor método 
para ensinar crianças são os métodos antigos e que bater nelas é a melhor 
opção, muitas pessoas não vão realizar esta mudança de crença, podem 
mesmo sentir repugnância da pessoa que defende tais ideias e afastar aquele 
pensamento. As emoções atuam, neste sentido, na manutenção de atitudes 
que consolidam modos adaptativos de convivência para certos grupos. As 
atitudes atuam como ganchos sociais, instituindo normas, valores e regras 
sociais. Analisaremos a formação destas normas, valores e regras ao apre-
sentar a revisão de preferências por argumentos emocionais.

2 em direção a uma ontologia do agente CognitiVo

Em ciências cognitivas a modelagem computacional funda uma trí-
ade com o modo conceptual e o modo experimental de investigações, veja 
Carvalho, Varenne e Braga (2014)11. Segundo Newell e Simon (1976), 
modelos teóricos e experimentais em psicologia, quando instanciados em 
sistemas computacionais, podem levar a novos sistemas de inteligência ar-
tificial, ao mesmo tempo que estes são um importante instrumento de 
investigação e validação de teorias sobre a mente12. Esta retroação de cola-

11 Investigações teóricas (modo conceptual) levam à concepção de novos modelos computacionais, do 
mesmo modo que modelos computacionais são a base para a investigação de teorias da computação. 
Avanços sobre sistemas complexos, como o estranho atrator de Lorenz e os fractais, impulsionam as 
fronteiras analíticas dos modelos de computação (MITCHELL, 1998, 2009). O mesmo ocorre com os 
experimentos em organismos vivos. Quanto mais rebuscado o conhecimento destes sistemas naturais, 
mais apta se torna a concepção de modelos de computação bio-inspirados. De retorno, a modelagem 
computacional fornece um método de exploração de fenômenos naturais de grande importância em 
cada uma das ciências que se dedicam ao estudo destes fenômenos. A experimentação in silico permite 
um ambiente controlável para o teste de hipóteses, que precisa também ter uma validação ambiental.
12 Entendemos que, para Turing (1950), era tão difícil falar de inteligência em maquinaria computacio-
nal quanto é hoje falar de afetos e emoções artificiais. Não obstante, antes de um modelo sólido de uma 
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borações interdisciplinares realizada com diversas outras disciplinas acabou 
levando às Ciências Cognitivas (PYLYSHYN, 1984).

Partindo dos preceitos de investigação em ciências cognitivas, bus-
camos aqui uma revisão da tipologia de agentes com a finalidade de in-
serir processos afetivos/emocionais/racionais nas arquiteturas de agentes. 
Agentes são unidades de processamento da informação, são capazes de agir 
em função de entradas de informações (FERBER, 1995). Todavia, proces-
sos atitudinais, baseados em uma racionalidade afetiva e emocional, não 
aparecem em obras hoje amplamente utilizadas em inteligência artificial 
(RUSSERLL; NORVIG, 2013), apesar de ser uma área de intenso desen-
volvimento (SAMSONOVICH, 2013; HUDLICKA, 2014)13. Inspirados 
no processo evolutivo das espécies descrito nas obras de Livet (2002) e 
Dennett (1997), propomos diagramas de classe para auxílio da concepção 
de agentes, de suas arquiteturas e em sua implementação. Também defen-
demos que caminhar na direção de uma ontologia do agente cognitivo 
significa uma abertura para pensar em arquiteturas afetivo/emocional/ra-
cional de agentes, visto que afetos e emoções são dimensões cognitivas14. 

Dennett (1997) toma a mente em primeira pessoa como ponto de 
partida para começar a pensar na existência de outros tipos de mentes, por 
meio de uma investigação evolutiva e histórica. Como um darwinista, os 
conceitos de seleção natural e evolução alicerçam a elaboração dennettiana 
da “Torre de Gerar e Testar”. Esta concepção de racionalidade é elaborada 
numa perspectiva evolucionista de adaptação das espécies de uma gera-
ção a outra, produto da seleção natural por um longo período de tempo. 

maquinaria computacional autopoiética (um sistema computacional complexo, dotado de processos 
emergentes estruturalmente acoplados), não nos parece interessante falar de afetos e emoções artificiais 
no sentido forte. Seja no caso de não haver efetivamente nenhuma capacidade experiencial em nossas 
máquinas de computação atuais ou de haver uma faísca experiencial ainda insuficiente, estudar os 
afetos e emoções no sentido fraco em IA remonta a elaborar modelos computacionais de simulação de 
organismos vivos que de fato possuem afetos e emoções.
13 O estudo de afetos e emoções artificiais não implica uma antropomorfização do estudo da mente 
nem em Inteligência Artificial e nem em Psicologia Cognitiva, visto que estas disciplinas buscam 
conhecimento sobre a inteligência em sentido amplo, não se restringindo à inteligência humana e 
nem mesmo à inteligência em organismos vivos (haja visto que as máquinas computacionais atuais são 
sistemas capazes de inteligência mas não são sistemas vivos). Todavia, a inteligência emocional é um 
atributo de diversas espécies e, neste texto, buscamos expor algumas arquiteturas baseadas nas criaturas 
de Dennett (1997).
14 Todavia, nem todo sistema cognitivo precisa ser nem afetivo nem emocional. A cognição é um termo 
amplo designando qualquer sistema baseado em conhecimento. 
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Percorrendo os quatro andares dessa “torre” temos no primeiro andar as 
criaturas darwinianas, autômatos bem simples, desprovidas de aprendiza-
gem individual. No segundo andar encontram-se as criaturas skinnerianas, 
uma referência ao psicólogo behaviorista B. F. Skinner, com capacidades 
de aprendizagens individuais com comportamentos sob forte controle am-
biental. No terceiro andar situam-se as criaturas popperianas, capazes de 
realizar simulações internas antes de colocá-las em prática no mundo real. 
Por fim, no quarto andar da torre, as criaturas gregorianas e suas ferramen-
tas mentais, lançando a linguagem a novos patamares de desenvolvimento.

Segundo Livet (2002), ao nível cognitivo darwinista encontram-
se criaturas que não possuem aprendizagem individual, estando toda a 
inteligência do sistema ao nível coletivo. Através dos modos emocionais 
de ação, as interações destas criaturas criam padrões coletivos de ações 
emergentes. Esses processos emergentes constrangem as ações de cada 
uma das criaturas, o que caracteriza normas sociais emergentes. Para o 
autor, a fórmula secreta é entender que, por exemplo, traços humanos 
não são normais porque são frequentes, mas são frequentes porque são 
normais. Continua Livet (2002) dizendo que a frequência pode ser 
entendida como o signo de uma norma. No entanto, antes disso ela é 
o efeito de normas que estão disponíveis socialmente, antes de qualquer 
atividade de conhecimento realizada pelas criaturas que a realizam. Este 
fenômeno em Sistemas Multiagente (SMA) são atualmente bastante 
conhecidos (FERBER, 1995; KENNEDY; EBERHART, 1995; 
KENNEDY; EBERHART; SHI, 2001; DORIGO; BONABEAU; 
THERAULAZ, 2000). O interesse em agentes reativos (sem capacidade 
de aprendizagem individual) se encontra majoritariamente na capacidade 
que têm de fazer emergir organizações inteligentes (FERBER, 1995; 
FERBER; GUTKNECHT; MICHEL, 2003; FERBER et al., 2005). 
Afetos e emoções são modos de ação dos agentes. Atuando na formação 
de grupos e organizações de agentes, possuem majoritariamente interesse 
nos sistemas coletivos inteligentes que dão origem.
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Figura 3 – Diagrama relacionando classes de experiências emocionais a 
classes de ações

Fonte: Os autores.

Na figura acima encontra-se um diagrama relacionando experi-
ências emocionais a ações. As arquiteturas de agentes assim concebidos 
não precisam ser complicadas mas o interesse nelas se encontra sobretudo 
nas organizações e normas coletivas que engendram. Uma coordenação de 
movimentos de exploration e exploitation15 podem ser engendrados pelas 
ações emocionais dos agentes que variam em aglomeração e ajuda mútuas 
em caso de emoções positivas e em fuga, agressão, prostração, recusa da re-
lação e dos produtos destas (alimentos etc.) em caso de emoções negativas.

Ao nível cognitivo skinneriano os organismos vivos são capazes de 
aprendizagem. Agentes capazes de aprendizagem produzem também organi-
zações inteligentes e ainda uma retroação entre a inteligência individual e a 

15 Em português se usa a palavra exploração para ambos termos em Francês e Inglês, apesar do sentido 
poder ser bastante diferente. Em meta-heurísticas bio-inspiradas como ACO (Otimização Baseada em 
Formigas) ou PSO (Otimização Baseada em Partículas), a capacidade de encontrar uma solução por 
meio de aglomeração de agentes (exploitation) ocorre conjuntamente com um movimento de busca 
ne novas soluções possíveis (exploration). A capacidade de adaptação destes sistemas complexos mul-
tiagente depende bastante de certo equilíbrio entre exploration e exploitation, veja Kennedy, Eberhart, 
e Shi (2001).
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inteligência coletiva. Aqui vamos focar, dada a restrição do texto, na capaci-
dade de revisão de argumentos emocionais. Agentes skinnerianos são capazes 
de aprender e também de revisar o que aprenderam. Todavia, como vimos 
anteriormente, regras ou crenças individuais sobre o modo de funcionamen-
to do mundo, sobre o efeito de suas próprias ações no mundo (incluso os ou-
tros agentes), assim como um formalismo lógico dos agentes naturais estão 
primariamente submetidos aos efeitos dos afetos e das emoções.

Segundo Livet (2002), em uma experiência de valor, uma modi-
ficação no mundo que exige um ajustamento do agente ao mundo pode 
revelar o modo como as emoções guiam as ações. “Dificuldades” de apren-
dizagem podem ser muitas vezes melhor entendidas como uma resistência 
emocional reveladora de valores. Por exemplo, membros de culturas árabes 
podem em Minas Gerais dizer que as mulheres devem beber menos, serem 
mais recatadas e se vestir de modo mais discreto. Isso pode, aos ouvidos 
das mineiras, soar negativamente e não vai promover uma revisão do modo 
delas pensarem e agirem. 

A figura abaixo ilustra o processo de revisão de preferências em 
agentes skinnerianos.

Figura 4  – Teste de revisão de preferências por argumentos emocionais.

Fonte: Os autores.
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Para Livet (2002), os afetos e emoções são conhecimentos que, 
em agentes capazes de aprendizagem, servem para testar preferências, não 
ainda propriamente crenças a este nível skinneriano de desenvolvimento 
cognitivo. As preferências resistentes são chamadas de valores. Assim, fren-
te a casos em que as preferências estão sendo reformuladas, as emoções 
podem atuar levando o agente à fuga, agressão etc., o que não permite 
que a preferência seja alterada. Estas preferências, compartilhadas por um 
coletivo de agentes, mantém uma identidade do grupo. Elas tornam-se 
valores sociais. Os valores são corriqueiramente usados como critérios de 
pertencimento de um agente a um grupo, definido mesmo como o “terri-
tório” de validade daquelas preferências. Para o autor, as emoções morais 
são baseadas em valores e em processos sociais que reforçam a resistência 
emocional reveladora de valores.

Temos indício de um novo nível cognitivo quando o processo de 
revisão das preferências é alterado. O nível cognitivo popperiano ocorre 
quando o organismo pode simplesmente imaginar as consequências de 
satisfação de uma preferência inicial e revisar o ranque de preferências 
não a partir, diretamente, de suas consequências emocionais no mundo 
mas a partir de uma simulação mental das emoções às quais aquelas pre-
ferências o levariam.

[…] são as emoções repetidas que nos dizem quais preferências podem 
ser revisadas. Se a busca pela satisfação de uma preferência particular 
me conduz a emoções desagradáveis, essa preferência particular se tor-
na negativamente associada à minha preferência evitando essas emo-
ções desagradáveis. Se as emoções negativas são fortes o suficiente, se, 
além disso, também experimentei emoções negativas pela mera imagi-
nação das consequências das satisfações da minha preferência inicial, 
revisarei o grau de minha preferência ou, se decido permanecer dentro 
do estrito escopo da teoria da decisão, vai me mostrar a verdadeira 
hierarquia das minhas preferências.16 (LIVET, 2002, p. 183).

16 “[…] ce sont les émotions répétées qui nous indiquent quelles préférences seraient susceptibles d’être révi-
sées. Si la recherche de satisfaction d’une préférence particulière me conduit régulièrement à des émotions 
désagréables, cette préférence particulière devient couplée négativement avec ma préférence pour éviter ces 
émotions désagréables. Si les émotions négatives sont suffisamment forte, si de plus j’éprouve aussi des émo-
tions négatives à la seule imagination des conséquences de la satisfactions de ma préférence initiale, je vais 
réviser le rang de ma préférence, ou,  si l’on tient à rester dans le cadre strict de la théorie de la décision, me 
révéler la véritable hiérarchie de mes préférences.”
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Do ponto de vista de Livet (2002), as crenças são uma classe 
geral, confrontadas à realidade, revisadas pelos fatos, a partir da qual 
os organismos popperianos elaboram, imaginam ou ainda simulam as 
consequências emocionais de suas preferências. Diz Livet (2002, p. 186): 
“Não temos outra maneira de reaplicar às preferências compartilhadas o 
duplo filtro de uma revisão de crença - pelos fatos - e uma revisão das 
preferências - pela imaginação das consequências emocionais trazidas à 
luz por nossas crenças revistas.”

Figura 5 – A constituição do duplo filtro aplicado às preferências 
ao nível cognitivo popperiano

Fonte: Os autores.

Quando um agente alcança um nível superior na torre de gerar e 
testar, ele não substitui o processo anterior. Assim, um agente popperia-
no continua possuindo o processo skinneriano de revisão de preferências, 
agora acrescido de uma seleção por crenças. Agentes popperianos possuem 
um duplo filtro de revisão aplicado às preferências. Livet (2002) assume 
a posição de que as revisões sucessivas não poderiam ocorrer sob a égide 
da lógica somente, elas precisam se apoiar sobre fatores extra-lógicos. A 
realidade revela incoerências nas crenças, mas este processo unicamente 
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não é suficiente para ações coerentes no mundo. Conforme Livet (2002, p. 
203): “Não é possível ter pleno controle da lógica completa que faria uma 
revisão rejeitar uma tese (Popper) e uma outra revisão recuperá-la (Quine), 
porque nós não sabemos desde o início todas as relações de revisão entre 
estas revisões”.

Adicionamos à argumentação de Livet (2002) que uma lógica 
completa não é possível ao pensarmos pelos teoremas da incompletude 
de Gödel.17 Na inviabilidade de realização de um sistema lógico exclusivo 
como organismo vivo, os sistemas cognitivos evoluíram como sistemas de 
tipo afetivo/emocional/racional.

Uma nova estratégia e a última na torre de gerar e testar de 
Dennett (1997) marca o nível cognitivo gregoriano. Os organismos grego-
rianos adquirem a capacidade frente a um problema de identificar agentes 
popperianos que o confrontaram e que dispõem da solução do problema 
ou pelo menos aparentemente. A estratégia gregoriana é, assim, a de não 
atacar diretamente o problema para solucioná-lo, mas explorar as soluções 
socialmente disponíveis em agentes popperianos. Para Livet (2002) seres 
humanos são, no tocante às emoções, bem desenvolvidos ao nível cogni-
tivo gregoriano, frente aos valores, as pessoas não realizam na maior parte 
das vezes um processo de revisão sobre elas, mas procedem adotando os 
valores disponíveis em suas redes de relações.

Na maioria das vezes, não consideramos conscientemente essas possi-
bilidades de revisão quando temos uma experiência de valor. Na maio-
ria das vezes, não nos envolvemos em um processo imaginativo de 
variação para comparar nossas emoções. Somos diretamente sensíveis 
a um valor.18 (LIVET, 2002, p. 131).

17 Os teoremas da incompletude de Gödel estabelecem limitações inerentes a quase todos os sistemas 
axiomáticos, exceto alguns triviais. Provados por Kurt Gödel em 1931, os teoremas possuem forte im-
plicação em análises sobre os limites da lógica matemática e da computabilidade, como exemplificado 
por Livet (2002) nessa citação.
18 “Le plus souvent, nous n’envisageons pas consciemment ces possibilités de révision quand nous faisons une 
expérience de valeur. Nous n’avons pas, la plupart du temps, à nous engager dans un processus de variation 
imaginative pour comparer nos émotions. Nous sommes directement sensibles à une valeur.” 
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A sensibilidade dos agentes gregorianos aos valores dos outros faz 
com que adotem estratégias adaptativas anteriormente revisadas por pro-
cessos popperianos. Neste sentido, crianças que ainda não têm capacidade 
de realizar a solução de problemas a um nível lógico podem, através de 
estratégias gregorianas, beneficiar-se das soluções disponíveis em seu meio 
cultural. Certamente, não parar para pensar em nossos valores sociais é um 
problema para a transformação do que há de ruim em nossa sociedade. 
Entretanto, isso ocorre pois, na maior parte dos casos, a estratégia gregoria-
na é adaptativa, ou seja, a sociedade permanece com as mazelas habituais.

Figura 6 – Estratégias de imitação de agentes gregorianos

Gregoriano Imitação de Práticas
O agente gregoriano observa as práticas 
dos outros agentes afim de revisar suas 
crenças e preferêncis, endo as emoções 
como critérios de seleção de quem imitar

Crenças:
Preferências:
Emoções

Imitação de Crenças et Preferências
O agente gregoriano investiga as crenças e 
revisar suas próprias crenças e preferências.
São as emoções que os motivam a tal imitação.

Imitação de Práticas Coletivas (Usos)
O agente gregoriano observa os usos 
em um meio social afim de revisar suas 
crenças e preferências, tendo as emoções 
como critérios de seleção do grupo. Ao 
ser identificar com um grupo o agente 
busca imitar as práticas de seus membros.

Fonte: Os autores.

Um sistema de inteligência coletiva pode ser concebido por qual-
quer tipo de agentes (darwiniano, skinneriano, popperiano ou gregoriano) 
e também por sistemas de agentes heterogêneos. Neste sentido, ao bus-
carem soluções nas práticas coletivas, os agentes gregorianos estão inter-
nalizando soluções do nível cognitivo social e incorporando tais soluções 
ao nível cognitivo individual. Imaginemos, como exemplo, o caso de um 
formigueiro. Consideremos que as formigas não dispõem de capacidades 
cognitivas elevadas e, neste sentido, não possuem um mapa mental do 
ambiente para fazerem simulações (nível popperiano). Um ser humano 
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pode, pela manhã, pensar no trajeto de casa até a padaria com a finalidade 
de comer pão quentinho com manteiga e café. Uma formiga não dispõe de 
tal aparato. Um conjunto de formigas buscando alimento não se reúnem e 
dizem umas para as outras: “Vamos dividir o trabalho! Um quarto de nós 
vai ao norte, vocês aí vão para o sul, o pessoal de lá à leste e o restante a 
oeste. Quem encontrar comida primeiro grita!”.

Dorigo, Bonabeau e Theraulaz (2000), mostram com seu modelo 
multiagente que formigas saindo aleatoriamente do ninho e deixando fe-
romônios podem encontrar comida e otimizar o trajeto encontrado entre 
a comida e o ninho. Ao sair aleatoriamente do ninho sem comida e depo-
sitando feromônios f-1, se essa formiga encontra comida, ela terá deixado 
um rastro da comida até o ninho. Com comida, poderá seguir o rastro 
e chegar no ninho, mas no trajeto a formiga veio depositando um fero-
mônios f-2 que, se seguido pela formiga que está saindo do ninho, vai 
conduzi-la diretamente à comida. Agindo coletivamente assim, as formigas 
constroem longas rotas. Todavia, se uma formiga fosse questionada sobre 
a localização da comida ou do ninho, ela não saberia, ela não tem conhe-
cimento a respeito. Ela não sabe, pois em nosso modelo, ela não aprendeu 
nada (agente darwinista). Simplesmente essas informações não estão dis-
poníveis ao nível cognitivo individual, elas pertencem à cognição social 
(Inteligência Coletiva).

Com a possibilidade de aprendizagem, a exploração da inteligên-
cia coletiva abre-se para os agentes skinnerianos, popperianos e gregoria-
nos. Agentes skinnerianos, ao serem enormemente sensíveis ao meio, ainda 
são enormemente conduzidos pela cognição social. O agente popperiano 
busca reproduzir o sistema social da melhor forma possível através de suas 
capacidades cognitivas individuais. Ele identifica o problema de busca de 
comida e de otimização do trajeto e pode considerar formas lógicas e ma-
temáticas para resolver o problema como o algoritmo de Manhattan ou 
cálculos de derivada. Um agente gregoriano, ao observar a situação, ao 
também identificar o problema de busca de comida e de otimização do 
trajeto, pode considerar além das estratégias ao nível popperiano. É capaz 
de analisar as práticas coletivas das formigas como uma possibilidade para 
obtenção da solução de seu problema.

Para Dennett (1997) e para Livet (2002), os agentes gregorianos 
constituem o nível máximo da torre de gerar e testar.
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Figura 7 – Representação por diagrama de classes da torre de gerar e testar: 
em direção a uma ontologia do agente cognitivo

Fonte: Os autores.

Neste sentido, voltamos a destacar que cada nível cognitivo den-
nettiniano herda as características dos níveis anteriores e desenvolve novas 
capacidades. Destacamos também que em modelagem baseada em agentes, 
as características e processos que são atributos diferenciais de cada classe 
de agentes podem ser arquitetados e implementados separadamente, mas 
não constituirão assim, um legítimo agente gregoriano que não possuam 
também os atributos e processos popperianos, skinnerianos e darwinianos. 
Tais classes constituem ontologias fundamentais para a concepção de um 
agente cognitivo, tanto para a concepção de sua arquitetura como para a 
sua implementação.
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ConSideraçõeS finaiS

O objetivo deste capítulo consistiu em expor uma teoria evolutiva 
sobre emoção, afeto e racionalidade com a finalidade de apontar para uma 
ontologia do agente cognitivo. Os afetos e as emoções foram defendidos 
como informações. Entendemos os afetos e emoções como processos se-
mióticos emergentes em sistemas autopoiéticos. Esta visão confere aos afe-
tos e emoções uma dimensão informacional típica de sistemas complexos 
adaptativos. As ações afetivas, as emoções, são pilares de sustentação de 
um poderoso sistema de inteligência coletiva, o qual modela as ações dos 
agentes lhes trazendo vantagens adaptativas. Temos plena certeza de que 
esta perspectiva sobre a qualidade afetiva é bem mais promissora para a 
concepção de arquiteturas de agentes artificiais do que as que a entendem 
do ponto de vista energético ou como ruído em sistemas de informação. 

Foram adotados os pontos de vista teóricos de Dennett (1997) e 
de Livet (2002) sobre os níveis cognitivos concebidos pelo processo evo-
lutivo; o nível darwiniano, o nível skinneriano, o nível popperiano e o 
nível gregoriano. Livet (2002) realiza, baseado na torre de gerar e testar 
dennettiniana, uma análise dos afetos e das emoções. Afetos e emoções, 
assim como a racionalidade, são entendidos como dimensões cognitivas, 
pois significam conhecimento do mundo e servem para a adaptação dos 
organismos ao meio.

Após esclarecidos aspectos conceituais importantes, nota-se que 
a inteligência emocional foi muito pouco explorada na concepção de 
agentes artificiais, o que justifica um número crescente de trabalhos na 
área. Defendemos que as ontologias de criaturas de Dennett e a teoria das 
emoções de Livet podem se tornar guias promissores para a concepção 
de arquiteturas de agentes. As aplicações das arquiteturas afetivas e emo-
cionais são diversas. Elas podem engendrar novos processos inteligentes 
em agentes artificiais ao fornecer uma renovação do conceito tradicional 
de racionalidade para o de racionalidade afetiva. Podem ser usadas como 
base para simulação de processos e comportamentos de organismos vivos. 
Também são muito interessantes em aplicativos que precisam levar em 
conta dimensões afetivas e emocionais da racionalidade humana.
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Um dos projetos que vêm sendo desenvolvidos por nossa equipe19 
concerne a concepção de agentes mediadores da aprendizagem humana. A 
aprendizagem em ambientes virtuais depende muito dos afetos do apren-
diz sobre o ambiente de trabalho, sobre o conteúdo, sobre o tutor, sobre 
o professor etc. Levar em conta estas variáveis emocionais é de grande im-
portância para reduzir a evasão escolar e melhorar a relação do usuário com 
o sistema, o que pode levá-lo a uma melhor aprendizagem do conteúdo.

Como grande desafio para a realização de uma arquitetura cogni-
tiva em agentes artificiais, entendemos que um novo paradigma computa-
cional precisa emergir. As atuais realizações da máquina de Turing conse-
guiram a instanciação real de modelos de racionalidade; é indubitável que 
a máquina possui uma aprendizagem real de máquina e uma inteligência 
de máquina. Turing (1950), ao falar de inteligência e computação em má-
quinas, causou tanto espanto quanto hoje se pode causar ao se falar de 
consciência, afeto e emoção em máquinas de computação. Adotamos a po-
sição de que, todavia, será necessária uma maquinaria computacional au-
topoiética (complexa, emergente, semiótica etc.) para que ocorra uma cog-
nição artificial capaz de sentir afetos e emoções e não somente simulá-las. 

agradeCimentoS

Os autores agradecem as sugestões apontadas pelo professor Pierre Livet 
sob a versão preliminar dos diagramas apresentados e também as sugestões 
ao texto dadas pelos revisores.

referênCiaS

CARVALHO, L. L.; VARENNE, F.; BRAGA, E. M. Ontologias para a 
modelagem multiagente de sistemas complexos em ciências cognitivas. Ciências e 
Cognição, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p. 58-75, mar. 2014.

19 Um número expressivo de trabalhos sobre mediação de conteúdos de aprendizagem de modo perso-
nalizado por sistemas inteligentes podem ser encontrados no site do Grupo de Pesquisa: Otimização e 
Inteligência Artificial: http://www.oialab.com.br.



198  CARVALHO, L. L.; BRAGA, E. M.; ANDRADE, A.V.; ASSIS, L. P.

Marcos Antonio Alves (Org.). Cognição, emoções e ação. Coleção CLE, v. 84, pp. 177-200, 2019.

CHERNAVSKAYA, O. The cognitive architecture within the natural-
constructive approach. In: SAMSONOVICH, A. V.; KLIMOV, V. V.; BINA, G. 
(ed.). Biologically inspired cognitive architectures for young scientists. Switzerland: 
Springer International, 2016. p. 01-08.

DENNETT, D. C. Tipos de mente: rumo a uma compreensão da consciência. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1997.

DORIGO, M.; BONABEAU, E.; THERAULAZ, G. Ant algorithms and 
stigmergy. Future Generation Computer Systems, Netherlands, v. 16, n. 8, p. 851-
871, June 2000.

FERBER, J. Les systèmes multi-agents: vers une intelligence collective. Paris: 
InterEditions, 1995.

FERBER, J.; GUTKNECHT, O.; MICHEL, F. From agents to organizations: 
an organizational view of multi-agent systems. In: INTERNATIONAL 
WORKSHOP ON AGENT-ORIENTED SOFTWARE ENGINEERING, 4., 
2003, Melbourne. Proceedings […]. Melbourne: Springer, 2003. p. 214-230.

FERBER, J.; MICHEL, F.; BAEZ, J. AGRE: integrating environments with 
organizations. In: INTERNATIONAL WORKSHOP ON ENVIRONMENTS 
FOR MULTI-AGENT SYSTEMS, 4, New York, 2004. Proceedings […]. New 
York: Springer, 2005. p. 48-56.

HALL, W. P. Emergence and growth of knowledge and diversity in 
hierarchically complex living systems. In: WORKSHOP SELECTION, SELF-
ORGANIZATION AND DIVERSITY CSIRO CENTRE FOR COMPLEX 
SYSTEMS SCIENCE AND ARC COMPLEX OPEN SYSTEMS NETWORK, 
Katoomba, 2006. Proceedings […]. Katoomba, NSW, Australia, 2006. Disponível 
em: https://ssrn.com/abstract=1758090. Acesso em: 12 de abril de 2018.

HUDLICKA, E. Affective BICA: challenges and open questions. Biologically 
Inspired Cognitive Architectures, Netherlands, v. 7, p. 98-125, Jan. 2014. 

KASCHAK, M. P. et al. Embodied social cognition: bodies, emotions, and 
blackberries. European Journal of Social Psychology, United Kingdom, v. 39, n. 7, 
p. 1255-1256, Nov. 2009.

KENNEDY, J.; EBERHART, R. Particle Swarm Optimization. In: IEE 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEURAL NETWORKS, 4., 1995, 
Perth, AU. Proceedings […]. [New York, US]: IEEE; Piscataway, NJ: Service 
Center, 1995. p. 1942-1948. 



Marcos Antonio Alves (Org.). Cognição, emoções e ação. Coleção CLE, v. 84, pp. 177-200, 2019.

Emoção, afeto e racionalidade 199

KENNEDY, J.; EBERHART, R.; SHI, Y. Swarm intelligence. San Francisco, CA: 
Morgan Kaufmann, 2001.

LIVET, P. Émotions et rationalité morale. Paris: Presses Universitaires de France, 2002.

MATURANA, H.; MPODOZIS, G. La derive des espèces par la voie de la 
sélection naturelle. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1999. 

MATURANA, H.; VARELA, F. Autopoiesis and cognition: the realization of the 
living. Dordecht: D. Reidel, 1980.

MITCHELL, M. A complex-systems perspective on the “computation vs. 
dynamics” debate in cognitive science. In: ANNUAL CONFERENCE OF THE 
COGNITIVE SCIENCE SOCIETY, 20., Madison. Proceeding […]. Madison: 
Lawrence Erlbaum Associates, 1998. p. 710-715.

MITCHELL, M. Complexity: a guided tour. Oxford: Oxford University 
Press, 2009.

NAGEL, T. What is it like to be a bat? The Philosophical Review, Durham, NC, 
v. 83, n. 4, p. 435-450, 1974. 

NEWELL, A.; SIMON, H. Computer science as empirical inquiry: symbols and 
search. Communications of the Association for Computing Machinery, New York, v. 
19, n. 3, p. 113-126, 1976. 

PIAGET, J. Biologie et connaissances. Paris: Gallimard, 1967.

PIAGET, J. Psychologie et épistémologie. Paris: Denoël, 1970.

PYLYSHYN, Z. W. Computation and cognition: toward a foundation for 
cognitive science. Cambridge: MIT Press, 1984.

RUSSERLL, S. J.; NORVIG, P. Inteligência artificial. São Paulo: Elsevier, 2013.

SAMSONOVICH, A. Emotional biologically inspired cognitive 
architecture. Biologically Inspired Cognitive Architectures, Netherlands, v. 6, p. 
109-125, Oct. 2013.

SKINNER, B. F. Contingências do reforço: uma análise teórica. Tradução de R. 
Moreno. São Paulo: Abril Cultural, 1980. (Os pensadores).

STERNBERG, R. J. Psicologia cognitiva. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

THOMPSON, E. A Mente na vida: biologia, fenomenologia e ciências da 
mente. Lisboa: Instituto Piaget, 2013.



200  CARVALHO, L. L.; BRAGA, E. M.; ANDRADE, A.V.; ASSIS, L. P.

Marcos Antonio Alves (Org.). Cognição, emoções e ação. Coleção CLE, v. 84, pp. 177-200, 2019.

TURING, A. Computing machinery and intelligence. Mind, Oxford, v. 59, n. 
236, p. 433-460, Oct. 1950.

VARELA, F.; THOMPSON, E.; ROSCH. E. L’inscription corporelle de l’espri: 
sciences cognitives et expérience humaine. Paris: Editions du Seuil, 1993.



Marcos Antonio Alves (Org.). Cognição, emoções e ação. Coleção CLE, v. 84, pp. 201-220, 2019.

a relação mente-CéreBro e o efeito PlaCeBo: 
uma aBordagem duPla faCe

Jonas Gonçalves Coelho
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Unesp

jonas.coelho@unesp.br

introdução

Admitindo a existência do fenômeno conhecido como efeito place-
bo, assumimos ser este um tema privilegiado para se refletir sobre a relação 
entre mente consciente e cérebro, num contexto mais amplo envolven-
do o corpo e o ambiente externo ao corpo. Isso porque o efeito placebo, 
segundo uma breve definição proposta pelo neurocientista Oken (2008, 
p. 2812)1, é um termo “guarda-chuva” que abarca os “[...] resultados be-
néficos para a saúde, os quais não estão relacionados a efeitos biológicos 
relativamente diretos de uma intervenção, podendo ser induzidos por um 
agente que, por si mesmo, é inerte.”. Como será visto posteriormente, os 
resultados benéficos para a saúde são os efeitos positivos envolvendo as bases 
biológicas tanto de doenças/sintomas predominantemente mentais (psico-
lógicas), ainda que indissociáveis de uma manifestação corpórea, tais como 
a dor, a depressão, a ansiedade e o estresse, quanto de doenças com uma 
sintomatologia mais predominantemente biológica, em que pese os aspec-
tos mentais (psicológicos) envolvidos, tais como a doença de Parkinson e 
a esclerose múltipla. 

Procuraremos mostrar, também, que as causas desses resultados po-
sitivos não são as propriedades bioquímicas ativas das substâncias físicas 
envolvidas, as quais são caracterizadas como “inertes”, ou seja, como não 
portadoras de poder causal efetivo capaz de agir sobre as bases biológicas 
da sintomatologia ou patologias por elas tratadas. O aspecto relevante e 
distintivo da intervenção placebo é de natureza mental (psicológica), em-
bora associada a eventos e entidades físicos tais como “[...] palavras, ges-

1 As citações incluídas no texto, excetuando a de Robert Lent, foram traduzidas pelo autor a partir da 
versão original em inglês.
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tos, pílulas, aparelhos e cirurgia [...]”, estabelece Oken (2008, p. 2812). 
Para serem indutores de efeito placebo, os agentes e ações citados devem 
ser portadores de propriedades específicas, as quais induzem nos sujeitos 
experimentais, e/ou pacientes, estados mentais (psicológicos) conscientes 
que são eficazes na produção de “[...] um estado fisiológico que antecipe e 
contribua para a ocorrência de algum resultado futuro relacionado à saúde 
[...]”, diz Oken, (2008, p. 2812). O que está aqui em questão, portanto, é 
a relação entre estados/processos mentais/psicológicos e estados/processos 
cerebrais, ambos interagindo com o corpo e o ambiente externo ao corpo, 
como indicado na seguinte caracterização do efeito placebo resumidamen-
te apresentada por Atlas e Tor Wager (2009, p. 4):

Na medida em que os tratamentos placebo são agentes que curam, 
seu poder apoia-se no contexto psicobiológico que cerca o tratamento, 
resultando em uma resposta ativa no cérebro e no corpo do paciente. 
Tratamentos placebo são, por definição, pistas sensoriais (estímulos 
visuais, sons, toques, sabores, odores, ou combinações deles) que im-
pactam o cérebro, mas não afetam especificamente os resultados re-
lacionados à saúde (por exemplo, a dor relatada, atividade em áreas 
relevantes do cérebro, sintomatologia clínica) por meios mais diretos. 
Desse modo, para um placebo ter um efeito real, ele deve induzir al-
guma resposta ativa no cérebro que causa uma mudança terapêutica 
no comportamento, na experiência ou na fisiologia que, por sua vez, 
influencie o resultado. Referimos ao processo ativo de perceber e inter-
pretar essas pistas sensoriais como resposta placebo. 

Desse modo, o desafio é entender como as propriedades dos agen-
tes placebo induzem estados/processos mentais/psicológicos específicos 
nos sujeitos experimentais e como esses estados/processos mentais/psicoló-
gicos interagem com os estados/processos cerebrais/corporais associados ao 
efeito placebo. Sem fazer referência ao papel do ambiente, Price, Finnis e 
Benedetti (2008, p. 585) apresentam esse problema nos seguintes termos:

Poderosos efeitos placebo refletem relações entre mente-cérebro-cor-
po, sendo necessário explicar filosoficamente essas relações sem recor-
rer ao materialismo eliminativista ou a formas de dualismo que sepa-
ram completamente a mente do corpo.
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A forma como o problema é apresentado indica a adesão dos 
neurocientistas a uma concepção fisicalista não-reducionista da relação 
mente-cérebro-corpo. Nela, a mente é essencialmente distinta do cérebro-
corpo, não podendo ser nem reduzida e nem separada do cérebro-corpo, 
muito menos eliminada em favor da suposta existência exclusiva do par 
cérebro-corpo. Isso significa que a relação entre a mente e o cérebro-corpo 
é fundamental no efeito placebo, tese que os neurocientistas pretendem 
demonstrar, transferindo para os filósofos a tarefa de explicar como, sendo 
propriedade distinta, irredutível e inseparável da estrutura e funcionamento 
do cérebro-corpo, poderia a mente agir causalmente sobre o cérebro-corpo. 
A rigor, o problema filosófico fundamental, motivado pelo modo como 
a questão do efeito placebo é colocada pelos neurocientistas, refere-se à 
ação da mente sobre o cérebro-corpo, visto que os neurocientistas parecem 
acreditar que os eventos mentais resultam da atividade cerebral e que cabe 
à neurociência explicar os estados/processos cerebrais envolvidos.

Aceitando o desafio proposto acima pelos neurocientistas, qual 
seja, explicar a relação mente-cérebro-corpo, incluímos também o am-
biente externo, tomando como fio condutor o efeito placebo. Dividimos o 
presente capítulo em três partes principais. Nas duas primeiras, tratamos, 
respectivamente, da natureza dos estados/processos mentais (psicológicos), 
e dos estados/processos neurofisiológicos constitutivos do efeito placebo. 
Na terceira parte, apresentamos uma proposta explicativa da relação am-
biente-mente-cérebro-corpo no efeito placebo, a partir da “abordagem 
dupla face”, cujas teses principais resumimos a seguir: 1. A mente, enten-
dida como mente consciente, e o cérebro, incorporado e situado física e 
mentalmente, são distintos, inseparáveis e irredutíveis; 2. Deve-se, por um 
lado, considerar as bases cerebrais, estruturais e funcionais, microfísicas 
e macrofísicas, tanto da existência quanto das propriedades dos estados/
processos mentais conscientes (mente ➔ cérebro); 3. Deve-se, por outro 
lado, considerar o papel da mente consciente na organização estrutural e 
funcional do cérebro, ou seja, o quanto a estrutura e funcionalidade do 
cérebro, em seus níveis microfísico e macrofísico, são determinadas pela 
mente consciente (cérebro ➔ mente).

Tendo em vista a variedade e a complexidade dos efeitos pla-
cebo, revelada pela profícua literatura neurocientífica dedicada a essa 



204  COELHO, J. G.

Marcos Antonio Alves (Org.). Cognição, emoções e ação. Coleção CLE, v. 84, pp. 201-220, 2019.

temática, focamos naquele que é o efeito placebo mais estudado, ou 
seja, a analgesia placebo2.

1 a mente ConSCiente na analgeSia PlaCeBo

Vase et al. (2011) procuram mostrar que, e como, a experiência 
direta dos pacientes ou seja, a percepção da intervenção terapêutica desem-
penha um papel central nos efeitos analgésicos placebo. Basicamente, os 
autores argumentam que pílulas de farinha e/ou açúcar, assim como inje-
ções salinas, adquirem algum grau de eficácia na redução de sintomas, tais 
como a dor, ou seja, efeito placebo, devido ao modo como os pacientes as 
percebem. Dizem Vase et al. (2011, p. 1913):

Recentemente, a resposta placebo tem sido definida como uma redu-
ção de um sintoma em um indivíduo, resultante de sua percepção da 
intervenção terapêutica. [Daí proporem-se a investigar] como a per-
cepção que o paciente tem do tratamento pode influenciar os seus re-
sultados [e, além disso, como se dão as] interações entre o psicológico 
e o neurofisiológico envolvidas na redução do sintoma.

O que está apenas implícito na maior parte da literatura neuro-
científica sobre o efeito placebo é explicitamente afirmado pelos autores 
acima citados. A consciência é um componente intrínseco da “experiência” 
ou “processo perceptivo dos pacientes” em relação aos tratamentos que 
recebem. Conforme Vase et al. (2011, p. 1913, grifo nosso):

[...] a nossa definição de respostas placebo aplica-se a uma categoria 
de respostas que requer reconhecimento consciente de um agente ex-
terno [e, ainda], olharemos primariamente para as experiências cons-
cientes dos pacientes e discutiremos alguns de seus possíveis correlatos 
neurofisiológicos. 

2 Ao falar sobre a relação entre dor e efeito placebo, Lent (2002, p. 236) afirma: “Uma observação coti-
diana de todas as pessoas é que a percepção da dor depende do contexto psicológico e social em que ela 
é provocada e que, em certo sentido, a sua intensidade pode ser autocontrolada [...] Soldados feridos 
durante uma batalha sentem menos dor do que indivíduos com ferimentos semelhantes ocorridos 
em situações domésticas. É que a motivação para lutar ou a expectativa de ser removido do campo de 
batalha são fatores psicológicos atenuadores da experiência dolorosa. Justamente o contrário acontece 
nos casos de acidentes domésticos: o indivíduo será afastado de sua casa e hospitalizado, terá de gastar 
dinheiro para curar-se e não poderá trabalhar ou divertir-se durante algum tempo. Pessoas submetidas 
à dor crônica podem melhorar consideravelmente quando passam por sessões de hipnose [...] É o co-
nhecido efeito placebo, o mesmo que faz com que a administração de substâncias inócuas a pacientes 
com dor provoque melhora às vezes até maior do que a administração de medicamentos analgésicos.”
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Considerando a relevância desse aspecto para os objetivos deste 
texto, e objetivando enfatizá-lo, acrescentarei, de agora em diante, em itáli-
co, as palavras “consciência” ou “consciente”, tanto aos termos “percepção” 
e “experiência”, quanto aos termos relacionados a outros estados/processos 
psicológicos/mentais envolvidos com o efeito placebo.

Basicamente, o conteúdo ou significado da percepção consciente 
do paciente em experimentos que envolvem o efeito analgésico placebo, 
consiste na crença/expectativa3 consciente de que a intervenção do médico/
experimentador é uma ação terapêutica efetiva. Daí os autores proporem 
pesquisas “qualitativas”, as quais consistem, conforme Vase et al. (2011, p. 
1913), em “[...] entrevistar diretamente o paciente durante o tratamento 
placebo ou ativo.”. Com isso, buscam entender o papel dos inputs visuais e 
auditivos na geração do significado consciente eu estou recebendo um tra-
tamento para a redução de dor. Isso porque a crença/expectativa consciente 
do paciente depende de fatores ambientais externos. Dentre estes, citamos 
a postura positiva ou negativa do experimentador/médico, frequentemente 
expressa verbalmente, em relação ao resultado do tratamento. Ou seja, a 
postura do experimentador/médico não apenas faz com que o paciente 
entenda que a intervenção é terapêutica, mas também o leva a adquirir 
crenças/expectativas, desejos e sentimentos conscientes em relação à eficácia 
do tratamento. Em outras palavras, as sugestões verbais “[...] dadas para o 
alívio da dor exercem sua influência por meio das expectativas, desejos e 
sentimentos emocionais.”, dizem Vase et al. (2011, p. 1914). Estes seriam 
os fatores cognitivos, volitivos e afetivos conscientes imediata e diretamente 
responsáveis pela analgesia placebo. As ideias acima apresentadas são jus-
tificadas a partir de um grande número de pesquisas dedicadas exclusiva-
mente à analgesia placebo. Para que se tenha uma ideia sobre o modo como 
elas são realizadas, apresentamos, a seguir, um dentre os muitos exemplos 
de estudos citados por Vase et al. (2011).

A pesquisa consistiu na avaliação dos níveis de expectativa cons-
ciente, de desejo consciente e de ansiedade consciente, relacionados ao efeito 
analgésico placebo, de 25 pacientes portadores de Síndrome de Intestino 
Irritável (IBS). Eles foram entrevistados após receberem ou tratamento 

3 Os termos “crença” e “expectativa” são utilizados como sinônimos, significando um estado/processo 
cognitivo consciente, e não volitivo consciente, relacionado ao futuro. Ver-se-á, a seguir, que utiliza-se 
o termo “desejo” para o estado/processo volitivo consciente envolvido com o efeito placebo. 
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placebo ou tratamento ativo, ou seja, lidocaína retal. Tanto os entrevis-
tadores quanto os pesquisadores não sabiam o tipo de tratamento que os 
pacientes receberam. As entrevistas consistiam em uma parte aberta e uma 
estruturada. Na primeira parte, os pacientes deveriam reviver e descrever 
a sua experiência ao longo da sessão de tratamento. Na parte estruturada 
os pacientes deveriam primeiramente falar sobre suas experiências com o 
médico que conduziu o estudo e suas percepções do agente, placebo ou 
lidocaína. Em seguida, falar dos seus focos de atenção, pensamentos e sen-
timentos, durante os primeiros e últimos 20 minutos da sessão. Por fim, 
retratariam suas expectativas e desejos em relação à suas dores e redução da 
dor durante a sessão como um todo, explicam Vase et al. (2011).

Após receberem tratamento placebo ou lidocaína (sessão placebo 
com 13 pacientes e sessão lidocaína com 12 pacientes), as respostas dos 25 
pacientes foram divididas e categorizadas conforme as suas “percepções do 
tratamento”, sendo agrupadas em três categorias e respectivas subcatego-
rias, como se segue.

A primeira categoria, denominada percepção de receber um trata-
mento ativo, consistia em agrupar as respostas dos pacientes conforme acre-
ditassem estar recebendo um tratamento ativo ou um tratamento placebo. 
A segunda categoria, denominada “fatores que influenciam as percepções 
que os pacientes tinham do tratamento”, foi dividida em duas subcate-
gorias chamadas de “percepção do médico” e “percepção da descrição do 
agente”. A primeira subcategoria consistia na avaliação, por parte dos pa-
cientes, da amabilidade e credibilidade do médico. Já a segunda consistia 
em verificar se os pacientes acreditavam estar recebendo um tratamento 
ativo ou um tratamento placebo. A terceira categoria, denominada “fatores 
que podem ser relacionados ao desenvolvimento temporal da experiên-
cia dos efeitos analgésicos placebo”, foi dividida em duas subcategorias. A 
primeira delas, denominada “foco da atenção”, avaliava o foco de atenção 
consciente dos pacientes durante os primeiros e os últimos 20 minutos da 
sessão do experimento. Isso compreende averiguar o quanto os pacien-
tes estavam atentos, seja aos eventos internos – por exemplo, sensações 
corpóreas e sentimentos –, seja aos eventos e objetos externos, tais como 
as palavras do experimentador e os objetos do ambiente, por exemplo, o 
relógio. A segunda subcategoria, denominada “sentimentos emocionais”, 
considerava os sentimentos emocionais conscientes dos pacientes, ou seja, 
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os níveis de “calma” e “ansiedade”, durante os primeiros e últimos 20 mi-
nutos da sessão experimental.

Resumidamente, as conclusões dessa pesquisa são as seguintes: 
1. O percentual dos pacientes que acreditavam conscientemente estar re-
cebendo placebo ou tratamento ativo de lidocaína foi semelhante nos 
dois grupos, ou seja, daqueles que estavam recebendo tratamento ativo e 
no daqueles que estavam recebendo placebo. A explicação proposta por 
Vase et al. (2011) para essa semelhança é que os pacientes experimen-
taram níveis semelhantes de analgesia e não tiveram efeitos colaterais; 
2. O estudo aponta que a maioria dos pacientes considera que a relação 
com o médico, na qual se privilegia os atributos de amabilidade e con-
fiabilidade, é central para a sua percepção consciente do tratamento; 3. 
A grande maioria dos pacientes acreditava estar recebendo um agente 
ativo e, em decorrência da sugestão do médico, adquiriram “expectativas 
positivas sobre a eficácia do tratamento”, sendo que poucos pacientes 
ignoraram a sugestão verbal aguardando para ver se o agente funcionaria; 
4. No início das sessões, os pacientes estavam focados conscientemente 
na descrição que o médico fazia do agente utilizado no tratamento e 
nas sensações corpóreas possivelmente relacionadas. Posteriormente, os 
pacientes monitoravam conscientemente aspectos mais gerais do corpo ou 
do ambiente externo, tais como a vestimenta e os utensílios; 5. Os rela-
tos dos pacientes durante o tempo do experimento incluíam diferentes 
tipos de sentimentos emocionais conscientes. Eles foram reduzidos a duas 
categorias: ansiedade e calma, sendo que os baixos níveis de ansiedade, 
estariam relacionados aos efeitos de analgesia placebo.

A conclusão geral a que Vase et al. (2011, p. 1920) chegam a par-
tir dos resultados de suas e de outras pesquisas sobre analgesia placebo, 
é a seguinte:

[...] fatores relacionados às experiências [conscientes] do paciente sob 
um tratamento analgésico contribuem para a magnitude da analge-
sia placebo. As experiências [conscientes] geradas pelo ambiente do 
tratamento, as relações com o médico e as sugestões dadas para o 
alívio da dor podem interagir para influenciar a magnitude geral da 
redução da dor. Esses fatores parecem influenciar os efeitos da anal-
gesia placebo por meio de expectativas [conscientes] de alívio de dor 
e redução das emoções negativas [...] Interessantemente, esses fatores 
não contribuem apenas para a eficácia dos tratamentos placebo, mas 
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também para a eficácia dos tratamentos padrões ativos [...] no caso 
dos tratamentos placebo e com uso de lidocaína para pacientes IBS, o 
tratamento placebo e o tratamento ativo foram igualmente efetivos, e 
os efeitos de ambos os tratamentos foram fortemente previstos pelos 
fatores experienciais [conscientes] de desejo e expectativa.

A breve exposição acima dos estados/processos mentais/psicoló-
gicos conscientes envolvidos com o efeito placebo é apenas um exemplo 
do modo como esse aspecto tem sido tratado na literatura neurocientífica. 
Muitos outros aspectos relacionados e envolvidos com aqueles aqui privi-
legiados, tais como o papel da memória, do condicionamento, de traços 
de personalidade etc., tem recebido grande atenção por parte de pesqui-
sadores. Ainda assim, acreditamos que o relatado neste texto é suficiente 
para, aceitando-se que estados/processos mentais/psicológicos conscientes, 
tais como os descritos, exercem um papel causal na analgesia placebo, dar 
um passo adiante. Esse passo consiste em apresentar, também de forma 
resumida, os estados/processos neurobiológicos envolvidos tanto com os 
estados/processos mentais/psicológicos conscientes referidos quanto com a 
analgesia placebo propriamente dita.

2 BaSeS neuroBiológiCaS da analgeSia

Para que se compreenda a base neurobiológica da analgesia, natu-
ral, medicamentosa e placebo, é preciso que se conheça os processos neu-
robiológicos subjacentes à dor. Esta será aqui entendida como um tipo par-
ticular de experiência consciente, mais ou menos desagradável, o dolorido 
da dor, relacionado a danos em regiões externas e/ou internas específicas 
do corpo e a comportamentos característicos, tais como o afastamento do 
estímulo nocivo. Como dizem Meyer e Quenzer (2004 p. 256):

[...] inicialmente, a dor representa o componente sensorial imediato e 
sinaliza o início de um estímulo nocivo, sendo que sua localização pre-
cisa permite a imediata retirada e escape do estímulo danoso [...] a dor 
tem um componente emocional forte, isto é, o desprazer da sensação.

Segundo os autores da citação acima, a sensação consciente de dor 
é uma propriedade resultante de processos neurobiológicos, os quais des-
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crevemos, resumidamente, a seguir. Primeiramente, um estímulo, em geral 
nocivo, é captado por terminações nervosas especializadas em receber e 
transmitir informações, os nociceptores aferentes primários, os quais estão 
localizados, conforme Lent (2002, p. 230), “[...] sob a superfície da pele, 
na parede das vísceras ocas, no parênquima das vísceras sólidas, na vascula-
tura, nos ossos e articulações, na córnea e nas raízes dentárias.”. Esses estí-
mulos nocivos, do tipo mecânicos, térmicos ou químicos, seriam, por sua 
natureza, os principais responsáveis tanto pelas diferenças de intensidade 
da dor quanto por sua variedade qualitativa. Esta é, de acordo com Meyer 
e Quenzer (2004, p. 256), descrita frequentemente nos seguintes termos: 
“picada, penetrante, ardente, dolorida e assim por diante”. Fibras nervosas 
de diâmetro e quantidade de mielina distintos transmitem a informação 
de dor aguda mais rapidamente através de fibras de maior diâmetro e mais 
mielinizadas. Já a informação de dores crônicas, menos intensas, é transmi-
tida mais lentamente através de fibras menos mielinizadas. Essa diferença 
de velocidade de propagação da informação ao longo das fibras nervosas 
explicaria o motivo pelo qual, ao esmagar “[...] o seu dedo na porta do 
carro, você primeiro experimenta uma dor aguda que é bem localizada, 
seguida por uma dor leve que é uma prolongada lembrança do dano que 
seu corpo experimentou.”, explicam Meyer e Quenzer (2004, p. 256-257).

Até um passado relativamente recente, a dor era vista como uma 
modalidade sensorial cujo objetivo principal seria sinalizar danos potenciais 
cuja modulação seria, segundo Atlas e Wager (2009), inteiramente perifé-
rica, com a medula operando como uma espécie de estação de transmis-
são. O cérebro, nesta concepção, teria apenas a função de perceber e res-
ponder aos sinais nociceptivos transmitidos pelos caminhos ascendentes. 
Atualmente, atribui-se ao cérebro um papel muito mais ativo e complexo 
na construção da sensação consciente de dor, sendo apenas parcial a parti-
cipação dos inputs nociceptivos, como o indicam os casos de dor fantasma 
e de dor aguda espontânea ou decorrente de leve toque. Além das “influ-
ências moduladoras sobre a transmissão das informações nociceptivas”, o 
cérebro interfere na intensidade da dor a partir de processos cognitivos e 
afetivos/emocionais, tais como “expectativas positivas”, “competição por 
atenção”, “nível de ansiedade” etc. Como enfatizam Atlas e Wager (2009, 
p. 12), “[...] para compreender a dor, o cérebro, responsável pelas decisões 
e compreensão do contexto, e uma poderosa fonte da modulação descen-
dente da transmissão medular, não pode ser ignorado.”
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Essa concepção atualmente dominante, na qual o cérebro ocupa 
um papel de destaque, é um desenvolvimento da “teoria do controle da 
comporta” de Melzack e Wall. Tal teoria procura explicar os mecanismos 
envolvidos com a modulação descendente da informação da dor, a partir 
de um controle central que interage com a informação aferente no nível da 
medula espinhal para impedir que os sinais nocivos atinjam o tálamo e o 
sistema nervoso central. Essas comportas, ou sinapses inibitórias, abririam 
ou fechariam, dependendo de fatores específicos. Considera-se que esse 
controle de comporta opera através de “opioides endógenos descendentes”, 
peptídeos que tem “um efeito inibitório nas sinapses no nível do corno 
dorsal da medula espinhal” e cuja liberação seria “[...] criticamente con-
trolada pela substância cinzenta periaquedutal e pela medula ventromedial 
rostral [...]”, dizem Atlas e Wager (2009, p. 12).

Meyer e Quenzer (2004, p. 258) resumem a ação dos opioides no 
processo de inibição da transmissão da dor, nos níveis espinhal e supraes-
pinhal, nos seguintes termos:

[...] os opioides modulam a dor diretamente na medula espinhal e 
também regulando a dor inibindo-a de forma descendente nos ca-
minhos que terminam na medula espinhal. Além disso, uma ação 
opioide significativa também ocorre em outras localizações supra-
medulares (acima da medula espinhal), incluindo áreas sensoriais 
mais altas e estruturas límbicas tais como o hipotálamo e o tálamo 
medial. Uma alta concentração de opioides endógenos e a presença 
de receptores opioides sugere que essas áreas podem ser responsáveis 
tanto pelo componente emocional da dor tanto quanto pelas res-
postas autônomas e neuroendócrinas [...] Esses resultados indicam 
que opioides endógenos modulam tanto os componentes sensoriais 
quanto os emocionais da dor e que a morfina e outros opioides agem 
do mesmo modo nesses lugares. A existência de múltiplos circuitos 
transportando a informação de dor demonstra a natureza redundan-
te e difusa da transmissão da dor, a qual reflete o seu tremendo signi-
ficado evolutivo para a sobrevivência.

Tendo apresentado, de forma bem resumida, o complexo proces-
so neurobiológico envolvido na produção da sensação de dor e analgesia 
natural, tratamos, a seguir, dos sistemas e processos neurobiológicos sub-
jacentes à analgesia placebo. Para tanto, utilizamos, como fio condutor, o 
modelo desejo-expectativa, tal como descrito por Price, Finniss e Benedetti 
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(2008). Ao estudarem a relação entre a atividade cerebral e o efeito place-
bo, utilizando imagens de ressonância magnética funcional, Price, Finniss 
e Benedetti (2008, p. 576, tradução nossa) destacam, primeiramente, que

[...] os efeitos placebo são acompanhados pela redução da atividade 
neural em áreas cerebrais conhecidas por processarem sintomas como 
a dor e a ansiedade [e, em segundo lugar,] que essas reduções são 
acompanhadas por um aumento da atividade neural em áreas cere-
brais conhecidas por seu envolvimento com a regulação emocional. 
[A hipótese explicativa é que] as respostas placebo são geradas como 
função da recompensa e/ou aversão envolvendo a circuitaria cerebral 
a estas associada. 

No caso da dor, o efeito analgésico placebo estaria associado a 
uma diminuição da atividade neural em áreas do cérebro ligadas ao seu 
processamento, tais como o tálamo, o córtex insular anterior e o córtex 
cingulado anterior.

Os estudos baseados em imagens de ressonância magnética funcio-
nal também incluíram o período no qual se antecipa a ocorrência da dor e 
se observa um “[...] aumento da atividade neural em áreas do cérebro en-
volvidas com a expectativa [...]”, dizem Price, Finniss e Benedetti (2008, p. 
576). Durante esse período antecipatório ocorre um aumento de atividade 
cerebral no córtex pré-frontal dorsolateral (DLPFC). Tal área do cérebro é 
associada à expectativa, a qual envolve a representação e a manutenção de 
informação necessária para o controle cognitivo. Ocorre também um au-
mento da atividade no córtex orbitofrontal (OFC). Esta área do cérebro é 
associada ao funcionamento da informação avaliativa e de recompensa re-
levante para a alocação de controle, consistente com um papel da resposta 
afetiva e motivacional à antecipação da dor, o que justificaria a ideia de que 
o desejo de alívio é um fator na analgesia placebo. Haveria, ainda, um au-
mento de atividade no córtex cingulado anterior rostral (rACC), na subs-
tância cinzenta periaquedutal dorsal, no mesencéfalo (PAG) e na amídala 
bilateral. De acordo com Price, Finniss e Benedetti (2008, p. 577), “[...] 
áreas conhecidas por estarem envolvidas com a recompensa/aversão, com 
as emoções e com o clássico caminho descendente modulador da dor.”

Essa modulação da dor, e a analgesia placebo a ela associada, en-
volveria um complexo sistema neuroquímico no qual as redes opioides 
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ocupam um lugar de destaque, ainda que não exclusivo. Price, Finniss 
e Benedetti (2008) citam um estudo que teria mostrado que o uso de 
substâncias antagonistas aos opioides endógenos, tais como o naloxona 
e a colecitoquinina, inibem a analgesia placebo induzida por expectativa. 
Ademais, o bloqueio desses antagonistas resulta na potenciação dos efeitos 
opioides. Já outro estudo citado pelos pesquisadores em questão teria mos-
trado, segundo eles, que, se estímulos dolorosos são aplicados nas mãos e 
pés, e um creme placebo é aplicado apenas em uma das mãos, é somente 
nesta que a dor é reduzida, efeito este que pode ser “[...] bloqueado pelo 
naloxona, o que sugere que os opioides endógenos ativados pelo place-
bo têm uma organização somatopópica [...]”, concluem Price, Finniss e 
Benedetti (2008, p. 578).

Até o momento apresentamos, em linhas gerais, os resultados de 
estudos recentes sobre a analgesia placebo. Enfatizamos a existência de 
uma íntima relação entre mente consciente, cérebro, corpo e ambiente ex-
terno, físico e psicossocial. Os estados/processos mentais/psicológicos pri-
vilegiados foram as crenças/expectativas conscientes, os desejos conscientes e 
as emoções conscientes. Em relação ao cérebro, destacamos o envolvimento 
de regiões ligadas ao processamento da dor, tais como o tálamo, o córtex 
insular anterior e o córtex cingulado anterior (atividade aumentada na pre-
sença da dor e diminuída na sua ausência). Também ressaltamos a partici-
pação de regiões ligadas ao controle e avaliação cognitivos (“representação 
e manutenção de informação necessária ao controle cognitivo”), tais como 
o córtex pré-frontal dorsolateral, o córtex órbito-frontal, assim como áreas 
envolvidas com recompensa/aversão, com emoções e com a modulação 
descendente da dor, como é o caso do córtex cingulado anterior rostral, da 
substância cinzenta periaquedutal dorsal no mesencéfalo e da amídala bila-
teral. Essa modulação da dor, e a analgesia placebo a ela associada, envolve 
um complexo sistema neuroquímico no qual as redes opioides ocupariam 
um lugar de destaque, com um aumento de sua neurotransmissão em di-
ferentes regiões cerebrais, tais como o córtex cingulado anterior, o córtex 
órbito-frontal, a ínsula e o núcleo accumbens.

Quanto à participação do corpo e do ambiente na analgesia place-
bo, consideramos, em relação ao primeiro, os mecanismos neurofisiológi-
cos da dor, seu percurso ascendente a partir dos nociceptores, localizados 
na superfície da pele e junto aos órgãos do corpo, até as regiões mais altas 
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do cérebro, o caminho descendente da ação opioide a partir do cérebro e 
a ação bloqueadora opioide em regiões específicas do corpo. Já em relação 
ao papel do ambiente na ação analgésica placebo, vimos que tanto o tipo 
de tratamento oferecido, pílula, injeção, cirurgia, quanto as características 
físicas do ambiente e psicológicas dos profissionais envolvidos com o trata-
mento são fatores determinantes para o grau de eficácia de um tratamento 
placebo, tendo em vista a sua ação sobre as crenças/expectativas, desejos e 
emoções dos pacientes.

3 relação entre mente ConSCiente e neuroBiologia na 
analgeSia PlaCeBo

Acreditamos que o exposto acima é suficiente para mostrar como a 
analgesia placebo, tomada como exemplo paradigmático de efeito placebo, 
pode ser interpretada a partir da abordagem dupla face da relação mente-cé-
rebro, apresentada brevemente na introdução deste texto. Primeiramente, 
esses estudos reforçam a ideia de que os estados/processos mentais/psicoló-
gicos destacados, as crenças/expectativas conscientes, os desejos conscientes, 
as emoções conscientes, assim como a própria sensação consciente de dor, 
resultam da atividade do cérebro, cujas regiões e sistemas envolvidos foram 
brevemente indicados; de acordo com a abordagem dupla face, ao se consi-
derar a forma e o conteúdo desses estados/processos mentais/psicológicos 
conscientes, deve-se olhar na direção dos estados/processos cerebrais, dos 
quais aqueles resultam. Em segundo lugar, os estudos neurocientíficos ci-
tados reforçam a ideia de que os estados/processos mentais/psicológicos 
conscientes são relevantes para a organização estrutural e funcional do 
cérebro, no qual, e a partir do qual, ocorre a ação opioide intrínseca à 
analgesia placebo; de acordo com a abordagem dupla face, ao se conside-
rar a estrutura e funcionalidade do cérebro, deve-se olhar na direção dos 
estados/processos mentais/psicológicos dos quais aqueles resultam. Essa 
abordagem da relação mente consciente e cérebro envolve duas questões, 
as quais têm sido objeto de grande controvérsia entre os filósofos. 

Assumindo que os estados/processos psicológicos/mentais cons-
cientes são propriedades não-físicas, inseparáveis e irredutíveis aos pro-
cessos cerebrais, a primeira questão pode ser brevemente formulada nos 
seguintes termos: como esses estados/processos conscientes resultam da 
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estrutura e funcionalidade do cérebro físico? Considerando-se o efeito 
placebo, a questão pode ser assim formulada: como a crença/expectativa, 
o desejo e as emoções conscientes resultam da estrutura e funcionalidade 
do cérebro físico? Devido aos limites deste texto, faremos apenas um 
breve comentário sobre o que cremos ser o caminho apropriado para 
tratar dessa questão.

Assumimos que as pesquisas neurocientíficas sobre o funciona-
mento do cérebro, juntamente com os estudos realizados no âmbito da 
biologia evolutiva, têm fornecido material suficiente para que se defenda 
que a mente consciente é propriedade do cérebro. Também o é para que 
se tenha uma ideia sobre como estruturas e funcionalidades específicas do 
cérebro, em sua interação com o corpo e o ambiente externo, geram as 
mais variadas formas e conteúdos de mente consciente. Do ponto de vista 
científico, isso é suficiente, não sendo necessário, e mesmo não fazendo 
sentido, ir além e perguntar por que tais e tais estruturas e funcionalidades 
causam tais e tais formas e conteúdos da mente consciente. Como diz 
Chalmers (1996, p. 170), referindo-se à relação entre os fatos físicos e as 
experiências conscientes:

Há um sistema de leis que assegura que uma dada configuração física 
será acompanhada por uma dada experiência, assim como há leis que 
ditam que um dado objeto físico será gravitacionalmente afetado por 
outros de um certo modo. Poderia ser objetado que isso não nos diz 
o que é a conexão, ou mostra como uma configuração física origina a 
experiência. Mas a procura por essa conexão é inapropriada. Mesmo 
com leis físicas fundamentais, não se pode achar uma “conexão” que 
faça o trabalho. As coisas simplesmente acontecem de acordo com a 
lei; além de um certo ponto não cabe perguntar “como”. Como Hume 
mostrou, a pergunta por essas conexões últimas é infrutífera. Se de fato 
essas conexões existem, elas são inteiramente misteriosas, tanto nos ca-
sos físicos quanto psicológicos, de modo que os últimos não colocam 
nenhum problema especial.  É notável que os oponentes de Newton 
colocaram uma objeção semelhante à sua teoria da gravitação: Como 
um corpo exerce sua ação sobre outro corpo distante? Mas a força desta 
questão dissolveu-se ao longo do tempo. Aprendemos a viver tomando 
algumas coisas como fundamentais.

A segunda questão envolvendo a relação entre estados/processos 
psicológicos/mentais conscientes e o cérebro pode ser formulada nos se-
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guintes termos: como os estados/processos psicológicos/mentais conscien-
tes modificam a estrutura e a funcionalidade do cérebro relacionadas à re-
dução/eliminação da sensação consciente de dor? No caso do efeito placebo: 
como a crença/expectativa, o desejo e as emoções conscientes modificam 
a estrutura e a funcionalidade do cérebro físico, relacionadas à redução/
eliminação da sensação consciente de dor?

Para responder à questão acima, inicialmente, referenciamos 
Coelho (2015, 2017), onde tratamos da abordagem dupla face da relação 
mente cérebro. Pensamos haver um sério problema com essa formulação 
da questão: ela sugere que os estados mentais conscientes, por si sós, 
agem causalmente sobre a estrutura e funcionalidade do cérebro, estando 
aí implicado que os estados/processos mentais/psicológicos conscientes 
são uma espécie de substância cartesiana, isto é, algo que existe indepen-
dentemente do cérebro físico, embora com ele interagindo. Não há aqui 
uma distinção entre uma abordagem dualista de substâncias, segundo a 
qual a mente consciente é uma substância, distinta, irredutível, mas sepa-
rável do cérebro, e uma abordagem dualista de propriedades, segundo a 
qual a mente consciente é uma propriedade distinta, irredutível e insepa-
rável do cérebro. 

A diferença que deveria seria considerada no caso do dualismo de 
propriedades é que, sendo a mente consciente uma propriedade inseparável 
do cérebro, não parece apropriado tratá-la como se fosse uma substância 
separável do cérebro, perguntando como aquela pode agir causalmente so-
bre este. Penso que uma formulação da questão, que leve em conta tanto 
a importância causal da mente consciente quanto o fato de esta ser uma 
propriedade do cérebro físico, tese aceita pela abordagem dupla face aqui 
proposta, seria algo como: como o cérebro físico, tomando como guia a 
sua mente consciente, age causalmente sobre sua estrutura e funcionali-
dade relacionadas à redução/eliminação da sensação consciente de dor? No 
caso do efeito placebo: como o cérebro físico, tomando como guias a sua 
crença/expectativa, desejo e emoção conscientes, age causalmente sobre sua 
estrutura e funcionalidade relacionadas à redução/eliminação da sensação 
consciente de dor? Procuraremos responder à questão assim reformulada 
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no contexto de uma explicação mais geral, na qual o cérebro4 ocupa uma 
posição de destaque. 

Como visto na seção anterior, quando estímulos nocivos são rece-
bidos ou produzidos por um órgão do corpo, nociceptores específicos le-
vam essa informação, através da medula, a regiões particulares do cérebro. 
Este experiencia conscientemente uma sensação de dor na região ferida, ini-
cialmente aguda e depois crônica. Tendo em vista o caráter desprazeroso 
(desagradável) dessa vivência consciente, o cérebro deseja conscientemente li-
vrar-se dela de forma duradoura. Aqui, a dor serve como um feedback nega-
tivo utilizado pelo cérebro como guia para definir, baseado na memória de 
experiências anteriores, a ação mais apropriada para alcançar seu objetivo de 
livrar-se da sensação consciente de dor. Se, para alcançar esse fim, o cérebro 
decide conscientemente tomar um analgésico, a constituição físico/química 
dessa substância, em virtude de suas propriedades analgésicas, agirá direta-
mente no próprio cérebro e no corpo promovendo a analgesia, conforme 
o processo já descrito na seção anterior. A questão de como o analgésico, 
natural ou sintético, produz uma ação analgésica não é um problema filo-
sófico, mas científico, com uma abordagem bioquímica/farmacológica bem 
consolidada, como o indicam os resultados já obtidos em termos de alívio da 
dor. O problema filosófico explicita-se no caso da analgesia placebo, ou seja, 
a analgesia relacionada à crença/expectativa, desejo e emoção conscientes do 
paciente. Vimos que o tratamento é considerado placebo por não possuir ne-
nhuma propriedade ativa eficaz na diminuição/eliminação da dor. São outras 
características, do medicamento, do ambiente físico, dos profissionais en-
volvidos, que adquirem eficácia em virtude do papel que desempenham em 
relação às crenças/expectativas, desejos e emoções conscientes dos pacientes. 

4 Embora fale aqui do cérebro em geral, viu-se que os processos neurobiológicos relacionados com as 
sensações dolorosas conscientes, com o desejo consciente de livrar-se da dor, com a crença/expectativa 
de que uma intervenção é efetivamente terapêutica, com o nível de ansiedade relacionada à eficácia 
do tratamento, assim como com a liberação de substâncias analgésicas naturais, envolvem estruturas 
e circuitos cerebrais relacionados àquelas funções específicas, tais como: o tálamo, o córtex pré-frontal 
dorsolateral, o córtex orbitofrontal, o córtex cingulado anterior rostral, a substância cinzenta periaque-
dutal dorsal no mesencéfalo, a amídala bilateral, o córtex cingulado anterior, a insula e o núcleo accum-
bens. Tendo em vista que a natureza e o papel preciso dessas estruturas e circuitos cerebrais, e de outros 
possivelmente relevantes para a analgesia placebo, continua sendo objeto de pesquisa e, assumindo 
que, sejam quais forem, estruturas e circuitos cerebrais específicos estão intimamente envolvidos com 
as crenças/expectativas, desejos e emoções conscientes na analgesia placebo, continuaremos falando do 
cérebro em geral, acreditando que essa forma de tratar a questão não compromete a interpretação filo-
sófica da questão proposta, ou seja: como o cérebro físico, em virtude de sua crença/expectativa, desejo 
e emoção conscientes, age causalmente sobre si mesmo para eliminar a sensação consciente de dor?
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Como entender a ação analgésica relacionada a essas propriedades mentais 
conscientes do cérebro? Considerando-se os limites do presente texto, tra-
tamos, aqui, apenas das crenças/expectativas e desejos conscientes, embora 
sabedor de que as emoções conscientes, conforme visto na segunda seção, 
participam ativamente da analgesia placebo. 

Como dito no início do parágrafo acima, o cérebro deseja conscien-
temente livrar-se da sensação intrinsecamente desprazerosa (desagradável) 
que é a dor. Esta pode ser entendida como um feedback negativo para o 
cérebro que, tomando-a como guia e, também, tomando como guia a me-
mória de terapias anteriores bem sucedidas, decide conscientemente subme-
ter-se ao tratamento proposto. Avaliando conscientemente que o tratamento 
agora oferecido, o qual não sabe que é placebo, possui características posi-
tivas semelhantes às terapias anteriores bem-sucedidas, o cérebro acredita 
na/espera conscientemente sua eficácia. Isso significa que as estruturas e cir-
cuitos cerebrais envolvidos nessa crença/expectativa consciente ativarão as 
estruturas e circuitos cerebrais responsáveis pela liberação de substâncias 
analgésicas, tais como os opioides, as quais atuarão, como anteriormente 
descrito, reduzindo/eliminando a dor. Até aqui parece que se trata apenas 
duma relação causal entre estruturas e circuitos cerebrais, não ficando ainda 
claro o papel da crença/expectativa consciente no processo. A hipótese geral 
assumida pela abordagem dupla face da relação mente consciente e cérebro 
é que os estados/processos mentais conscientes são para o cérebro como 
guias, a partir dos quais este implementa suas decisões e ações. Enfatizamos 
que não estamos propondo que os estados/processos psicológicos/mentais 
conscientes guiam o cérebro, pois essa formulação poderia sugerir a ideia 
de causação descendente, noção intrínseca à substancialização da mente 
consciente, já anteriormente problematizada.

A partir da hipótese acima assumida, apresentamos, a seguir, um 
esboço explicativo do processo envolvido na analgesia placebo. A base neu-
robiológica da crença/expectativa que o cérebro tem em relação à eficácia 
de um tratamento formou-se a partir do resultado positivo obtido em tra-
tamentos ativos anteriores bem-sucedidos, ou seja, associou-se ao alívio da 
dor relacionado à liberação natural (ou artificial, no caso de medicamentos 
analgésicos) de substâncias analgésicas, como os opioides. Criou-se, assim, 
um caminho que pode ser percorrido inversamente, isto é, a base neurobio-
lógica cerebral envolvida na crença/expectativa agindo sobre as estruturas e 
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circuitos cerebrais opioides envolvidos na analgesia placebo. Nesse caso, a 
crença/expectativa consciente em relação à eficácia do tratamento placebo, 
surgida de experiências anteriores bem-sucedidas com tratamentos ativos, 
serve para as estruturas e circuitos cerebrais que a sustentam como um guia 
a partir do qual aquelas estruturas e circuitos cerebrais acionam as estruturas 
e circuitos cerebrais responsáveis pela analgesia, sendo por isso considerada 
placebo. Ainda que se pretenda privilegiar a relação entre as várias estruturas 
e circuitos cerebrais envolvidos no processo, deve-se destacar que a sua na-
tureza e relação depende de o cérebro tomar/utilizar como guia o conjunto 
de seus estados/processos cognitivos, volitivos e afetivos conscientes. Se o 
cérebro não tivesse a sensação consciente de dor, se não tivesse o desejo cons-
ciente de livrar-se dessa sensação, se não tivesse a lembrança consciente de 
tratamentos bem sucedidos, se não tivesse a crença/expectativa consciente 
em relação ao resultado do tratamento (placebo) oferecido, ele teria uma 
estrutura e funcionalidade muito distinta e, consequentemente, uma história 
significativamente diferente de decisões e ações.

ConSideraçõeS finaiS

Imprescindível para a interpretação do efeito placebo anteriormente 
apresentada é a hipótese de que o cérebro, (encéfalo), cuja estrutura e 
funcionalidade cerebral derivam tanto de uma programação genética, 
quanto de uma interação com o corpo e com o ambiente externo ao corpo 
- físico e sociocultural -, é o órgão da mente consciente. Nesse sentido, o 
cérebro é um ponto de convergência das histórias biológica – filogenética e 
ontogenética - e sociocultural. Embora o corpo, com suas possibilidades de 
percepção e ação, e os ambientes externos ao corpo, físico e sociocultural, 
sejam necessários para a existência e configuração estrutural e funcional 
do cérebro e, consequentemente, para a maior parte dos conteúdos de sua 
mente consciente, eles também são, em certa medida, contingentes. Isso 
porque uma mente consciente individual pode estar, e está frequentemente, 
embora não simultaneamente, em diferentes ambientes, podendo também, 
pelo menos em princípio (possibilidade de transplante de cérebro), estar 
em diferentes corpos, mas não em diferentes cérebros5. 

5 Conforme argumento na seção “The Brain is the agent” do artigo “A double face view on mind-brain 
relationship: the problem of mental causation”, publicado em 2017.
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Ao assumir que a mente consciente, com suas várias formas e con-
teúdos, é uma função específica do cérebro, embora, como é sabido, tal 
órgão também realize funções inconscientes envolvendo a interação com o 
corpo e com o ambiente externo ao corpo – físico e sociocultural -, cremos 
que os estados/processos cognitivos, volitivos e afetivos/emocionais cons-
cientes são como um feedback que o cérebro utiliza como guia para imple-
mentar suas decisões e ações. Para ilustrá-lo, consideremos brevemente o 
caso da consciência visual6. A ideia é que a consciência visual está para o 
cérebro como a luz de uma lanterna para um indivíduo que se desloca num 
ambiente escuro. A lanterna produz a visibilidade que funciona como um 
feedback que o indivíduo usa como um guia para mover a lanterna criando 
outras visibilidades, novos feedbacks, que usa como novos guias para se 
deslocar de forma segura no ambiente. Neste caso, embora o indivíduo 
dependa da luz produzida pela lanterna, é ele quem a direciona tomando 
como guia a visibilidade produzida, criando novas visibilidades que lhe 
permitem operar de forma dinâmica e adaptativa no ambiente. 

Tal analogia permite compreender a relação entre consciência visu-
al e cérebro, tanto pela diferença quanto pela semelhança. Diferentemente 
do exemplo citado, é o próprio cérebro (o indivíduo e não a lanterna) 
que produz a consciência visual (visibilidade), a partir dos estímulos am-
bientais captados e transmitidos pelo olho. Analogamente, a consciência 
visual (visibilidade) opera como um feedback, que o cérebro (indivíduo) 
utiliza como guia para agir, através de seu corpo, de forma adaptativa, no 
ambiente externo. As ações implementadas pelo cérebro em decorrência da 
utilização das informações constitutivas de sua consciência visual tomada 
como guia, fazem com que o cérebro, através do deslocamento do olho/
corpo, receba outros estímulos visuais que o modificam fisicamente geran-
do outros conteúdos visuais conscientes (novas visibilidades), os quais são 
utilizados pelo cérebro como feedbacks, novos guias para ações no mundo 
externo, e, assim, sucessivamente. 

6 Uma apresentação detalhada da aplicação da abordagem dupla face da relação mente-cérebro ao caso 
da consciência visual encontra-se no texto de minha autoria a ser publicado brevemente cujo título é 
“Abordagem Dupla Face da Relação Mente-Cérebro: A visão como Exemplo Paradigmático”.
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introdução

Neste capítulo, propomos discutir, com base na posição da filósofa 
francesa Frédérique de Vignemont (2011a, 2011b, 2014), a possibilida-
de de subsidiar uma leitura do problema da senciência corporal (bodily 
awareness) à luz de uma abordagem corporificada. Visamos propor, ao 
final do texto, um direcionamento para uma posição futura em relação 
ao papel desempenhado pela representação do corpo e pela ação na sen-
ciência corporal: se nosso direcionamento vai ao encontro ou não da tese 
de Vignemont (2011a, 2011b, 2014) é o que pretendemos mostrar até o 
momento das considerações finais deste texto, quando anunciamos os su-
postos pontos de convergência e/ou divergência entre nosso entendimen-
to, ainda incipiente, e a posição (mui bem fundamentada) de Vignemont 
(2011a, 2011b, 2011c 2014). 

Cumpre, antes, que procedamos a uma explicação do que quere-
mos dizer por awareness, e em que sentido tratamos awareness como um 
termo distinto do termo consciousness: com base em Chalmers (1996, 
2010), trataremos as noções de consciousness e awareness como corres-
pondendo a ideias distintas, reservando para o primeiro a tradução ‘cons-
ciência’ e para o segundo a tradução ‘senciência’. Considerarmos aware-
ness (senciência) como um conjunto de fenômenos funcionais que sempre 
estão associados à consciência e, mais especificamente, como um grupo 
de processos cognitivos e afetivos por meio dos quais experienciamos o 
mundo e a nós mesmos co-extensivamente. Trata-se de uma definição fun-
cional. Nessa perspectiva funcional, toma-se os conteúdos da senciência 
(awareness) como um conjunto de conteúdos informacionais com base 
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nos quais nos tornamos preparados para assumir comportamentos/res-
postas. A senciência nos propicia a disponibilidade direta para o controle 
global do comportamento. Pode-se estar senciente (i) de um objeto no 
ambiente, (ii) de um estado do corpo e, dentre outras coisas, (iii) de um 
estado mental. Essa concepção de senciência (awareness) é condizente com 
a postulada por David Chalmers (1996, 2010), para quem senciência se 
refere a processos cognitivos e afetivos da experiência que são ou podem 
ser mais básicos do que qualquer dimensão consciente. Tendo em vista 
tais características, a senciência nem sempre é consciente, e está associada 
a dimensões como percepções, emoções e atenção involuntária/subsidiária 
(não focal). Sobre a ligação entre senciência e consciência, também nos 
apoiamos em Chalmers (1996), mais especificamente em seu princípio de 
coerência estrutural, segundo o qual a estrutura da consciência é determi-
nada pela estrutura da senciência. É o fato de a consciência ser acompanha-
da de uma correlata senciência o que torna uma ‘consciência experiente’ 
reportável, isto é, apresentar a capacidade de poder falar sobre uma expe-
riência que se tem atualmente. Ainda que não estejamos prestando aten-
ção à nossas experiências (atenção não focal), somos capazes de nelas nos 
concentrarmos e de falarmos sobre ela. Afinal, a reportabilidade implica a 
posse da senciência em um sentido importante. Por outro lado, um animal 
ou homem pré-linguístico pode ter consciência experiente sem capacidade 
de relatá-la, mas tal ser ainda teria um grau de senciência. Senciência não 
implica capacidade de relatar, mas senciência e consciência costumam vir 
juntas em criaturas com linguagem. A senciência engloba todas ou quase 
todas noções psicológicas de consciência: (i) a introspecção pode ser ana-
lisada como a senciência de algum estado interno; (ii) a atenção focal ou 
quase focal, como um grau particularmente alto de senciência em relação 
a um objeto ou evento; (iii) a autoconsciência, como a senciência de si 
próprio; (iv) e assim para o controle voluntário e, dentre outros, (v) a vigí-
lia, o estado em que se é capaz de lidar com o ambiente de maneira plena. 
De acordo com Allen Newell (1990), senciência é a capacidade que um 
indivíduo tem de agir em conformidade com uma informação, de modo 
que a distinção entre senciência e consciência aponta para o fato de que 
a primeira é uma noção funcional e a segunda não-funcional. Awareness, 
portanto, se refere à senciência de si e à senciência perceptiva; é, em outros 
termos, a (i) tomada de consciência global no momento presente, (ii) a 
atenção ao conjunto da percepção pessoal, corporal e emocional, interior 
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e ambiental (GINGER; GINGER, 1995). Nesse sentido, utilizamos, nes-
te texto, a expressão senciência (awareness) para designar a apreensão da 
ocorrência do mundo dos fenômenos dentro e fora de nós, o que envolve 
todas as possibilidades de nossos sentidos. Quando, portanto, menciona-
mos a expressão senciência corporal, estamos nos referindo ao acesso não 
propriamente consciente que temos em relação a nossos mecanismos de 
informação corporal; acreditamos que a senciência corporal oferece uma 
chave importante, e talvez ainda pouco explorada em filosofia, para a deco-
dificação dos processos que mais originariamente subsidiam a constituição 
da mente consciente.

Entre os filósofos dedicados à investigação da senciência corporal, 
cuja presença maciça remonta às últimas três décadas, não há muitas con-
trovérsias quanto à compreensão de que o recurso ao corpo e aos mecanis-
mos de informações corporais são fundamentais para a investigação acerca 
das emergência, constituição e estruturação da mente (consciente). Dentre 
as evidências em favor dessa consideração, pode-se mencionar o fato de 
que as discussões exclusivamente centradas na corporeidade têm sido mais 
comuns e mais populares no cenário das ciências da mente, o que inclui 
filosofia da mente, psicologia, ciências cognitivas e setores das neurociên-
cias. Não à toa, portanto, uma das mais importantes inovações das recentes 
ciências da mente em relação à história da filosofia diz respeito à ampliação 
dos filósofos, psicólogos, cientistas cognitivistas e neurocientistas que pas-
saram a se ocupar dos mecanismos por meios dos quais o corpo ‘modela’ a 
mente (consciente). 

Graças aos esforços desse grupo, temos presenciado, especial-
mente a partir do final do século XX, o surgimento e/ou consolidação de 
áreas de pesquisa dedicadas à mente e à cognição que ora tomam o corpo 
como objeto ora como ponto de partida: seja quando o corpo é eleito 
o alvo da pesquisa (corpo como objeto), seja quando o corpo é apenas 
tomado como objeto de pesquisa em função da possibilidade que, por 
essa via, temos de acessar a consciência (corpo como ponto de partida), 
temos notado algum crescimento em relação às pesquisas centradas na 
corporeidade. Dentre as questões sobre as quais essas áreas se debruçam, 
cabe papel de destaque às seguintes: o corpo é ativo, passivo ou concilia 
níveis de atividade ou passividade no âmbito das relações entre a men-
te e o corpo/cérebro? Em última instância: como o corpo em ação, ou 
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simplesmente a ação, modela a mente? Quais são os mecanismos por 
meio dos quais o corpo e/ou o corpo em ação estrutura/estruturam e/ou 
constitui/constituem a mente (consciente)? 

A despeito da variedade de posições para as questões gerais e espe-
cíficas com as quais essas áreas lidam, um dos traços mais marcantes desse 
grupo de autores e de orientações teóricas é a convicção de que o corpo 
deve ocupar posição de centralidade no equacionamento do problema das 
relações mente-corpo e de suas várias ramificações. Trata-se, no caso, do 
consenso quanto à tese de que o corpo determina, desde o início, o que é 
sentido e pensado pelo organismo (VIGNEMONT, 2011a).

Apesar desse interesse ter sido professado com clareza e veemência 
nas últimas três décadas, as investigações sobre o papel do corpo na cogni-
ção e no modo como o organismo pensa e sente nem sempre vêm acompa-
nhadas de um empreendimento que talvez seja essencial para legitimar as 
teses que marcam as teorias corporificadas, a saber: a descrição das experi-
ências corporais, o que requer a associação das teorias corporificadas com 
uma perspectiva fenomenológica (GALLAGHER, 2005; LEGRAND, 
2006; VIGNEMONT, 2011a, 2014a). Nossa crença na viabilidade de 
um substrato fenomenológico para a investigação das relações entre ação e 
senciência corporal remete à nossa crença, anterior, de que essas pesquisas 
dependem de alguma compreensão do que significa ter um corpo, estar 
nesse corpo e o experienciar sob um ponto de vista de primeira pessoa.

Nossa convicção de que a investigação das relações entre ação e 
senciência corporal deve transcorrer sobre um paradigma fenomenológi-
co está na base da nossa intenção de considerar as duas abordagens que 
Vignemont (2011a, 2014a) intitula, respectivamente, como (i) abordagem 
representacionalista da senciência corporal e (ii) abordagem sensório-mo-
tora da senciência corporal. Interessa-me, nesse quesito, e em sintonia com 
o que propõe Vignemont (2011a, 2014a), questionar se ambas as aborda-
gens podem ser individualmente defendidas para duas das dimensões par-
ticulares do problema, quais sejam, (a) o espaço do corpo (espaço corporal) 
e (b) o corpo (situado) no espaço.

Em nossa primeira seção, discutiremos a abordagem representa-
cionalista da consciência; nossa segunda seção discute a alternativa em 
relação às abordagens representacionalistas, a saber, as abordagens sensó-
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rio-motoras da senciência corporal; nossa terceira seção discute a noção de 
senciência do espaço do corpo, considerando-a enquanto uma das mais 
privilegiadas formas de senciência da experiência corporal; por fim, e nessa 
mesma esteira, discutimos, em nossa quarta seção, a noção de senciência 
do corpo situado no espaço, considerando-a igualmente enquanto uma das 
mais privilegiadas formas de senciência da experiência corporal.

O presente texto parte da análise dessas abordagens e de suas 
implicações, com a seguintes intenções, ambas anunciadas no início 
desse texto: (i) investigar a possibilidade de subsidiar uma leitura do 
problema da senciência corporal à luz de uma abordagem corporificada; 
(ii) ter, ao final do texto, um direcionamento para uma posição futura em 
relação ao papel desempenhado pela representação do corpo e pela ação 
na senciência corporal.

1 aBordagem rePreSentaCionaliSta da SenCiênCia CorPoral

A abordagem representacionalista da senciência corporal remete à 
compreensão, que vigorou de maneira unânime até o século XIX, segundo 
a qual senciência corporal é o conjunto das sensações corporais internas 
(VIGNEMONT, 2011a, 2014a).

A tentativa de compreender a organização espacial dessas sensa-
ções corporais é o que está por trás dos esforços de delinear os modos 
pelos quais o cérebro mapeia o corpo, isto é, os modos pelos quais são 
instanciadas representações (neurais) do corpo. Desses esforços se originou 
a noção de esquema (esquema postural e esquema superficial) e imagem 
do corpo, bem como tantas outras taxonomias de representação corporal 
(VIGNEMONT, 2011a). Dos esforços decorrentes (i) da defesa de que a 
senciência corporal remete a representações corporais, (ii) da tese de que 
o corpo está representado na mente, e (iii) da tentativa de delinear os mo-
dos de representação mental do corpo, surge, segundo Vignemont (2011a, 
2011b, 2014a, 2014b), a abordagem representacionalista para a senciência 
corporal. Ainda segundo Vignemont (2011a, 2014a), a abordagem repre-
sentacionalista da senciência corporal está delineada nos trabalhos Longo e 
Haggard (2010), O’Shaughnessy (1980) e de Vignemont e Massin (2015). 
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O que defende um representacionalista? O representacionalis-
ta é aquele para o qual a senciência corporal decorre de representações 
mentais do corpo, isto é, de processos devotados à tarefa de rastrear o(s) 
estados(s) do corpo em vista da ulterior decodificação dos mecanismos 
de informação corporais. Uma das principais motivações da tese repre-
sentacionalista é a plausibilidade da compreensão dos transtornos de 
senciência corporal a partir de um paradigma representacionalista, isto 
é, a partir da compreensão de que nosso conhecimento do mundo e de 
nossos corpos é composto por imagens mentais que formamos a partir da 
atividade neural de rastrear os estados corporais em vista da decodifica-
ção dos mecanismos de informação corporais: transtornos de senciência 
corporal decorrem de distorções das nossas formas de representação ou, 
ainda, de alguma forma de desacoplamento das estruturas representacio-
nais em relação ao corpo e às fontes corporais de informações corporais 
(VIGNEMONT, 2011a, 2014a).

Vignemont (2011) aduz três razões em prol da tese de que a senci-
ência corporal requer representações corporais.

A primeira remete à existência de distúrbios da senciência corpo-
ral. Essa razão tem sido corroborada por uma série de estudos com pa-
cientes . Com efeito, na mesma medida em que os distúrbios de senci-
ência corporal explicitam as formas por meio das quais a experiência do 
corpo está em desacordo com seus estados reais, explicitam, da mesma 
forma, que a senciência corporal decorre de representações do corpo. O 
distúrbio conhecido como membros fantasmas corrobora a abordagem re-
presentacionalista, pois se trata de um distúrbio de natureza claramente 
representacional, ou seja, é um distúrbio que decorre de um rastreamen-
to/mapeamento indevido que fazemos em relação a determinados estados 
de nossos corpos: membros amputados são sentidos porque permanecem 
sendo representados (VIGNEMONT, 2011a). O inverso também ocorre: 
pacientes cujos corpos estão fisicamente intactos podem representá-los de 
maneira distorcida, a exemplo da agnosia conhecida como autotopagnosia 
(ou agnosia de imagem do corpo ou ainda somatotopagnosia), a incapa-
cidade de localizar ou de orientar um membro ou uma parte do próprio 
corpo (VIGNEMONT, 2011a, 2011b). A autotopagnosia é um déficit de 
representação das estruturas representacionais responsáveis pela decodifi-
cação das relações funcionais e espaciais que as partes do corpo mantêm 
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entre si. Trata-se, como sustentado por Schwoebel e Coslett (2005), de um 
déficit da descrição estrutural do corpo (VIGNEMONT, 2011a).

Segundo Vignemont (2011a), a segunda razão em prol da tese de 
que a senciência corporal requer representações corporais diz respeito ao 
fato de a senciência corporal apresenta a característica de estar espacial-
mente organizada: com efeito, todas as experiências corporais são instan-
ciadas no conteúdo espacial que corresponde à forma estrutural do corpo 
(O’SHAUGHNESSY, 1980, 1995; VIGNEMONT, 2011a, 2014a). Essa 
razão, mostra Vignemont (2011), é sustentada de maneira particular por 
O’Shaughnessy (1980), segundo o qual somos dotados de mecanismos de 
descrição estrutural do corpo que, no espaço, modelam as experiências cor-
porais, ou seja, a senciência corporal se constitui a partir de um paradigma 
eminentemente espacial, no âmbito de uma comunhão entre o espaço e a 
forma (estrutural) do corpo (VIGNEMONT, 2011a, 2014a).

A terceira razão aduzida por Vignemont (2011a) em prol da tese 
de que a senciência corporal requer representações corporais está cen-
trada em um modelo explicativo que busca relacionar a habilidade que 
temos de mover nossos próprios corpos com a senciência que temos (i) 
em relação à localização de nossos membros e (ii) às possibilidades de 
alcances de nossos membros.

Contra a compreensão de que a senciência corporal requer repre-
sentações corporais, Vignemont (2011a) sustenta uma abordagem sensó-
rio-motora da senciência corporal, a qual pode ser extraída de uma opo-
sição em relação a essa terceira razão. Um exemplo é o modelo de visão 
percepção-ação em que a ação exige muitos mecanismos que não são exi-
gidos pelas experiências corporais, assim como ocorre o contrário, como 
mostramos a seguir.

2 aBordagem SenSório-motora da SenCiênCia CorPoral: o CorPo ViVido

Os defensores da abordagem sensório-motora afirmam que, se 
há algum tipo de representação corporal requerido pela ação, só o mo-
delo sensório-motor incorpora os mecanismos capazes de decodificar esse 
‘tipo especial’ de representação do corpo (VIGNEMONT, 2010, 2011a, 
2011b, 2011c).
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A abordagem sensório-motora da senciência corporal é a repre-
sentante da perspectiva fenomenológica. Suas linhas gerais, como mostra 
Vignemont (2011a), remetem a Husserl (1989) e, dentre outros, e de ma-
neira particular, ao projeto filosófico de A fenomenologia da percepção, de 
Merleau-Ponty (1962).

A abordagem sensória-motora da senciência corporal está centrada 
em três teses gerais, assim elencadas por Vignemont (2011a): (i) o corpo não 
é um objeto que possa ser representado; (ii) a presença do corpo é a presen-
ça do corpo no mundo; (iii) o corpo que nós experienciamos é o corpo em 
ação. A partir do desenvolvimento dessas três teses, tarefa que, do ponto 
de vista de sua gênese, remonta mais diretamente ao trabalho de Merleau-
Ponty (1962), surgiu, no diagnóstico de Vignemont (2011a, 2014a), uma 
profícua e prolífica tradição de investigações fenomenológicas da senciên-
cia corporal (GALLAGHER, 2005; LEGRAND, 2006; THOMPSON, 
2005), incluindo teorias sensório-motoras da consciência (NOË, 2004; 
O’REGAN, 2011; O’REGAN; NOË, 2001; THOMPSON, 2005). 

A abordagem sensório-motora da senciência corporal se estabelece 
com base em uma noção que não deixa espaço para a tese de que a senci-
ência corporal decorre de representações mentais do corpo. Essa noção é a 
de corpo vivido.

A noção de corpo vivido surge no seio da fenomenologia. Foi mo-
tivada pela compreensão de que, ao lado do corpo objetivamente concebi-
do como uma composição estrutural de células, tecidos, sistemas, órgãos, 
ossos, músculos e sangue, há o corpo tal qual experienciado de dentro, de 
maneira imediata, isto é, a partir de uma perspectiva de primeira pessoa, o 
que geralmente ocorre de maneira pré-reflexiva e, portanto, pré-consciente. 

A noção de corpo vivido, tal qual defendido por Merleau-Ponty 
(1962), refere-se à nossa experiência do corpo: com efeito, o corpo não é 
um objeto a mais entre os objetos externos; antes, trata-se de um objeto 
completamente especial. Dito de outro modo, (i) o corpo vivido não pode 
ser percebido a partir de várias perspectivas, (ii) não pode ser localizado 
no espaço objetivo e, ademais, (iii) não pode ser representado, dado que, 
segundo Merleau-Ponty (1962), a representação implica a objetivação do 
objeto representado, neste caso, do corpo vivido. Segue-se da correlação 
entre representação e objetivação do objeto representado o motivo pelo 
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qual Merleau-Ponty (1962) vai na contramão de uma perspectiva repre-
sentacionalista, o que se expressa em sua defesa de que o corpo vivido só 
pode ser experienciado a partir de uma perspectiva de primeira pessoa, e, 
nesse sentido, não pode ser representado, isto é, mapeado a partir de uma 
perspectiva externa de terceira pessoa. Aqui residem as origens da primei-
ra tese da senciência corporal tal qual sustentada por Vignemont (2011a, 
2014a), qual seja: (i) o corpo não é um objeto que possa ser representado.

A defesa de Merleau-Ponty (1962) de que o corpo vivido não pode 
ser objetivado por meio de uma suposta habilidade de representação cor-
poral vai ao encontro da tese de que a presença do corpo é a presença 
do corpo no mundo: com efeito, a redução da ideia de corpo à de corpo 
objetivado exclui a possibilidade de subsidiar nossa percepção de primeira 
pessoa do mundo. Aqui residem as origens da segunda tese da senciência 
corporal tal qual sustentada por Vignemont (2011a, 2014a), qual seja: (ii) 
a presença do corpo é a presença do corpo no mundo.

Pela noção de que a presença do corpo é a presença do corpo 
no mundo queremos nos referir à ideia sustentada por Merleau-Ponty 
(1962) segundo a qual o corpo vivido se relaciona com um espaço en-
quanto percebido pelo sujeito enquanto vivido, isto é, um espaço per-
cebido na e a partir da experiência de estar no mundo. Nesse sentido, o 
sujeito não se percebe senão enquanto corporificado no mundo, em um 
mundo que passa a ser o horizonte de seu vir-a-ser. Como consequên-
cia dessa característica relacional entre corpo e mundo, o corpo adquire 
um ‘entendimento’ pré-conceitual e pré-reflexivo do mundo no qual são 
executadas suas ações. Não há, nessa relação, mapeamento (representa-
ção) do mundo no corpo: o corpo, inseparável do mundo, se ‘adapta’ ao 
mundo e suas características. O corpo não só é condicionado pelas pos-
sibilidades do mundo, como, mais do que isso, está irremediavelmente 
incluído no ambiente, isto é, no mundo.

No que diz respeito ao tema da senciência corporal, Merleau-
Ponty (1962) é levado a substituir a noção de representação do corpo pela 
noção de ação e, mais precisamente, pela ideia de que o corpo é experien-
ciado em seu engajamento (ou enraizamento) no mundo e não por meio 
de representação mental. O espaço do corpo (espaço corporal) é o espaço 
das ações, reais ou virtuais (VIGNEMONT, 2011a, 2014a). 
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Na mesma medida em que Merleau-Ponty (1962) faz a defesa de 
que a ação desempenha um papel crucial para a constituição da consci-
ência em geral, e na medida em que substitui a noção de representações 
mentais de estados corporais pela ideia de interações corporais com o mun-
do como base das atividades cognitivas, ele acaba se tornando, defende 
Vignemont (2011a, 2014a), uma das referências mais fundamentais para 
a perspectiva sensório-motora da senciência corporal. Dessa perspectiva de 
Merleau-Ponty (1962) advieram os contemporâneos defensores da tese de 
que as experiências conscientes decorrem de atividades corporais (ações re-
ais) ou de expectativas sensório-motoras (ações virtuais) (SIEWERT, 2005; 
O’REGAN; NOË, 2001; NOË, 2004; THOMPSON, 2005; O’REGAN, 
2011). A tese de que as experiências conscientes decorrem de atividades 
ou de expectativas sensório-motoras pode ser traduzida da seguinte for-
ma: o que sentimos é determinado pelo que fazemos e pelo que sabemos 
fazer. De acordo com Vignemont (2011a), a abordagem sensório-motora 
da senciência corporal sustenta que qualquer forma de experiência percep-
tual passa pela nossa detecção do percurso entre os inputs sensoriais e os 
outputs motores, percurso que se traduz em nosso ‘conhecimento’ proce-
dimental de como nossas ações no ambiente são as fomentadoras dos sinais 
sensoriais que do ambiente recebemos. 

A distinção sustentada por Vignemont (2011a, 2014a) entre a 
abordagem representacionalista e a abordagem sensório-motora da senci-
ência corporal é uma instigante estratégia para equacionar as relações entre 
ação, percepção e senciência corporal. Nossa teoria da senciência corporal 
depende da perspectiva que assumimos em relação às seguintes possibili-
dades: a senciência corporal decorre da percepção, isto é, de representações 
mentais do corpo (abordagem representacionalista)? Ou a senciência cor-
poral decorre da ação, isto é, de interações corporais com o mundo (abor-
dagem sensório-motora)? A senciência corporal decorre das representações 
(percepções) para uma dimensão e das interações corporais (ações do corpo 
no ambiente) para outras? 

Dado que a senciência corporal é um fenômeno multifacetado 
(VIGNEMONT, 2014a), a investigação acerca das relações entre percep-
ção, ação e senciência corporal demanda a seleção de alguns dos princi-
pais aspectos da senciência corporal. De maneira oportuna, Vignemont 
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(2014a) elege dois aspectos centrais e gerais, a saber, a (i) senciência do 
espaço do corpo (espaço corporal) e a (ii) senciência do corpo no espaço.

3 SenCiênCia da exPeriênCia CorPoral: o eSPaço do CorPo

Uma perspectiva sensório-motora da senciência do espaço do cor-
po (ou do espaço corporal) remete mais diretamente, segundo Vignemont 
(2014a), a Merleau-Ponty (1962), para quem o espaço corporal é o espaço 
de ação (real ou virtual). Ao sustentar que as ações são constituidoras da 
consciência, Merleau-Ponty (1962) passa a defender uma ideia que residirá 
no coração da tese enativista (VIGNEMONT, 2014a), qual seja, a tese de 
que as experiências conscientes são inseparáveis das atividades corporais 
(SIEWERT, 2005; O’REGAN; NOË, 2001; NOË, 2004; THOMPSON, 
2005; O’REGAN, 2011).

A abordagem sensório-motora da senciência do espaço do corpo 
(ou do espaço corporal) é assimilada pela chamada perspectiva enativista a 
partir do momento em que professa a indissociabilidade entre percepção 
e ação, isto é, a compreensão de que perceber é agir, e de que, reciproca-
mente, agir é perceber. Tal abordagem se sustenta na compreensão de que 
o conteúdo perceptual de propriedades espaciais depende de leis sensório-
-motoras entre os inputs sensoriais e os outputs motores, o que gera a com-
preensão de que as experiências perceptuais são inseparáveis das atividades 
corporais do percebedor (VIGNEMONT, 2014a). Daí a compreensão de 
que sensações em localizações particulares de nossos corpos são aplicações 
de leis sensório-motoras (O’REGAN, 2011).

Vignemont (2011a, 2014a) atribui duas dificuldades conceituais e 
empíricas à abordagem sensório-motora da senciência do espaço do corpo. 

A primeira dificuldade diz respeito à ausência de relações obrigató-
rias entre o saber-fazer corporal (bodily know-how) e a senciência corporal. 
O saber-fazer corporal envolve algumas habilidades por meio das quais 
alguém consegue, dentre outras coisas, (a) dirigir-se a uma região do corpo 
que está coçando ou doendo, e (b) mover partes do corpo. A ruptura entre 
essa relação implica a insuficiência da abordagem sensório-motora para 
a senciência corporal do espaço corporal, pois implica a ruptura entre o 
saber-fazer corporal e a senciência corporal.
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Essa ruptura não só é possível como ocorre em alguns transtornos 
neurológicos e perceptivos, a exemplo da disrupção da imagem de corpo 
conhecida como numbsense, em que (a) se perde a capacidade de detec-
tar o simples toque de um estímulo (b) sem que se perca a capacidade 
não-consciente de guiar a ação em relação ao local que foi tocado: aqui, 
a maestria humana em relação ao saber-fazer não está acompanhada da 
habilidade de conscientemente sentir um toque ou aonde este toque ocor-
re; em outras palavras, aqui as experiências perceptuais não são insepará-
veis das atividades corporais do percebedor, mas, antes, estão dissociadas 
(PAILLARD, 1980, 1999; VIGNEMONT, 2011a, 2014a).

O mesmo desacordo entre o saber-fazer corporal e as experiências 
corporais exposto acima pode ser verificado nos casos marcados pela ilusão 
da mão de borracha (VIGNEMONT, 2011). Ao que parece, o argumento 
de Vignemont (2011, 2014) contra uma abordagem sensório-motora da 
senciência corporal é convincente para colocar em xeque a tese de que 
as experiências conscientes são inseparáveis das atividades corporais. Com 
efeito, o recurso à distorção de imagem de corpo conhecida como numb-
sense e a ilusão da mão de borracha não conseguem ser refutadas empiri-
camente por parte dos defensores da abordagem sensório-motora da sen-
ciência corporal. Não há réplicas empíricas para o fato de que, pelo menos 
nesses dois casos, não basta ter o saber-fazer corporal para, por exemplo, 
experimentar o toque na mão (VIGNEMONT, 2011a, 2014a).

A segunda dificuldade enfrentada pelos enativistas, os principais 
proponentes da abordagem sensório-motora, já não é de ordem empírica, 
mas conceitual (VIGNEMONT, 2011a). Assim como os casos da distor-
ção de imagem do corpo e da ilusão de mão de borracha mostram no plano 
empírico, há, também no plano conceitual, indicativos contrários à asso-
ciação entre ações e experiências corporais em um mesmo quadro espacial 
de referência. Vignemont (2014a) defende, nesse quesito, que, diante da 
intenção de agir sobre uma parte do corpo, devemos ser capazes de isolá-lo 
por meio de sua representação, e não com bases em leis sensório-motoras. 
Quando movo uma mão em função das cócegas que sinto por causa de 
uma aranha que repousa sobre ela, sinto minha mão se mover sem que eu 
sinta minha sensação (de cócegas) se mover. O mecanismo por meio do 
qual distinguimos uma parte do corpo das outras ocorre de maneira prévia 
e independente. Esse processo melhor se explica pela nossa capacidade de 
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representação do que por meio das leis sensório-motoras graças às quais 
lidamos com os estímulos oriundos do meio ambiente, o que abarca os 
meios externos e internos do corpo (VIGNEMONT, 2011a, 2014a).

Daí porque, acertadamente, Vignemont (2011a, 2014a) professa 
uma perspectiva representacionalista para a senciência do espaço do cor-
po (ou do espaço corporal). Os sentidos corporais, a exemplo do senso 
de pressão, de postura e de equilíbrio, não são suficientes para transmitir 
diretamente informações sobre as formas das várias partes do corpo, so-
bre suas dimensões, tampouco sobre suas configurações espaciais; antes, as 
experiências corporais se alicerçam em um modo de organização espacial 
dependente de nossa representação da configuração e da métrica dos seg-
mentos corporais: nossa senciência de nossos membros corporais não reve-
la per si uma prontidão imediata para agir, mas uma representação mental 
do corpo que inclui a representação particular e localizada do membro. 
Tal explicação talvez seja a que melhor se adequa ao caso dos membros 
fantasmas: a maior parte dos relatos de amputados não indica que a sensa-
ção dos membros amputados venha acompanhada de uma prontidão para 
movê-los; antes, os amputados sentem a sensação dos membros amputados 
porque representam o corpo de maneira que ainda inclui o membro que 
não mais existe (VIGNEMONT, 2014a). 

Trata-se, essa representação, do que se tem denominado, no in-
terior das ciências cognitivas, de mapas do corpo, uma noção que é am-
plamente aceita especialmente entre filósofos, psicólogos e neurocientis-
tas partidários de uma abordagem representacionalista (VIGNEMONT, 
2011a). Por mapas do corpo, referimo-nos à habilidade que temos de pro-
duzir imagens mais ou menos explícitas e detalhadas das estruturas que 
compõe o corpo, ou ainda, a capacidade de formar imagens sensoriais dos 
estados homeostáticos do corpo graças aos quais o próprio corpo procede 
a ajustes corporais visando à sua regulação homeostática.

A noção de mapas do corpo é o que explica nossa capacidade de 
isolar nossas regiões corporais sem que percamos de vista, em qualquer 
momento, o quadro espacial de referência das nossas experiências corpo-
rais (VIGNEMONT, 2014a). Os mapas do corpo engendram um mape-
amento, sob a forma de imagens, do corpo e do ambiente (DAMÁSIO, 
2010). O termo ‘mapa’ se refere às representações, das mais toscas e concre-
tas às mais refinadas e abstratas, que o sistema nervoso elabora de objetos 
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e fenômenos do cérebro, do corpo-propriamente-dito e/ou do ambiente 
(interno ou externo), e as quais são vivenciadas como imagens mentais 
(DAMÁSIO, 2010). Essas imagens, ademais, representam não só as pro-
priedades das entidades representadas como também as suas relações, espa-
ciais e temporais, e as suas ações. Dito de outro modo, as imagens servem 
para o sujeito situar, para si mesmo, a posição e espaço ocupados pelos 
objetos no tempo e no espaço, bem como as relações espaciais e o movi-
mento dos objetos, incluindo a sua velocidade e trajetória (DAMÁSIO, 
2010). Nas experiências corporais, as suas propriedades estão relacionadas 
e são atribuídas, pré-reflexiva e pré-conceitualmente, a pontos específicos 
do mapa corporal: esta é a origem das sensações corporais.

Perspectiva semelhante à de Vignemont (2014a) quanto à defesa 
de uma perspectiva representacionalista para a senciência do espaço do 
corpo é a posição de O’Shaughnessy (1980). Para este pesquisador, os 
mapas corporais são os responsáveis pelo fato de as experiências corpo-
rais fazerem parte do mesmo conteúdo estrutural da forma do corpo: as 
sensações corporais não só tornam possível como explicam o conteúdo 
espacial proprioceptivo, trazendo consigo a forma do corpo e de seu es-
paço. Esta é, ademais, a razão pela qual as sensações corporais se ocupam 
sobretudo com o que está fora do corpo. Mapas corporais constituem os 
mecanismos de integração espacial do complexo formado pelo corpo-no-
-ambiente (O’SHAUGHNESSY, 1980). Com efeito, Vignemont (2014a) 
converge com O’Shaughnessy (1980) quanto à tese de que os mapas cor-
porais justificam, a partir de um paradigma representacionalista, o caráter 
propriamente espacial das experiências corporais e a natureza espacial das 
informações intrínsecas aos sentidos corporais.

Do ponto de vista de suas origens e de como tendem a se estrutu-
rar, os mapas corporais remetem à representação das partes do corpo a par-
tir da avaliação das possibilidades de movimentos que são permitidos/ofe-
recidos (afford) pelo corpo, isto é, em termos de permissões/oferecimentos 
(affordances) corporais, graças aos quais somos dotados da habilidade de 
planejar ações (O’SHAUGHNESSY, 1980; VIGNEMONT, 2014a). 

Dessa compreensão, Vignemont (2014a) lança mão de um argu-
mento contra a abordagem sensório-motora da senciência do espaço do 
corpo (ou do espaço corporal), qual seja: ainda que a representação das 
permissões/oferecimentos (affordances) corporais seja essencial para o pla-
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nejamento de ações, as experiências corporais demandam a organização 
espacial de partes do corpo bem segmentadas pelas articulações, ao passo 
que a realização das ações envolve unidades funcionais obtidas pela reunião 
de partes estratégicas do corpo. Se as experiências corporais são modeladas 
pela representação de partes do corpo bem-segmentadas, e se as ações en-
volvem unidades funcionais que não implicam a representação de partes 
do corpo bem-segmentadas, então a representação não parece ser muito 
útil para a ação: mais do que isso, nem mesmo os mapas corporais que 
usamos para ação se constituem por meio das ações, pois as informações 
sensório-motoras não oferecem mais do que uma estimativa da métrica 
corporal. Ainda que a ação aprimore nossa capacidade de representação 
multimodal de nossos corpos, nada indica que a ação seja a única e, tam-
pouco, a principal fonte de informação a partir da qual se desenvolve a 
senciência corporal (VIGNEMONT, 2014a).

Com efeito, os argumentos, expostos por Vignemont (2011a, 
2014a) de que as experiências corporais envolvem leis sensório-motoras 
não se sustentam para a senciência do espaço corporal diante do contra-
argumento de que o saber-fazer corporal não explica como localizamos 
experiências corporais em partes específicas do corpo.

Será, no entanto, que os mecanismos requeridos para a experiência 
do espaço corporal são os mesmos que os necessários para experienciar o 
corpo no espaço? O fato de os mapas corporais necessários para explicar o 
caráter espacial das experiências corporais envolver a ação e as permissões/
oferecimentos (affordances) corporais significa que a senciência corporal 
não se resume à senciência do espaço corporal. Além dessa, envolve a sen-
ciência do corpo no espaço: daí porque Vignemont (2014a) acertadamente 
defende que as investigações sobre a senciência corporal envolvem não ape-
nas o fato de que somos providos de sensações em uma parte específica do 
corpo, mas que, além disso, nossas sensações ocorrem em face do espaço 
externo (VIGNEMONT, 2014a).

4 SenCiênCia da exPeriênCia CorPoral: o CorPo Situado no eSPaço

A senciência da experiência corporal não se constitui exclusiva-
mente a partir do quadro de referência dos mapas corporais (localização de 
partes do corpo no interior dos mapas corporais). Ela também se constitui 
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pela localização de parte do corpo no espaço externo (localização de partes 
do corpo em face do meio externo). Daí porque nossas experiências cor-
porais são codificadas não só a partir do quadro de referência da senciência 
do espaço corporal, o do espaço do corpo (o quadro de referência interno), 
mas também, e em igual medida, a partir do quadro de referência da sen-
ciência do espaço ocupado pelo corpo, isto é, da experiência do corpo no 
espaço (quadro de referência externo) (VIGNEMONT, 2014a).

Comparativamente ao quadro de referência interna, isto é, da sen-
ciência do espaço corporal, o quadro de referência externo, o que diz res-
peito à experiência do corpo no espaço é uma outra forma de senciência 
corporal. Assim, a perspectiva que melhor explica uma forma de senciência 
pode não ser a que melhor explica a outra. Se de fato a perspectiva repre-
sentacionalista é a que parece melhor explicar a senciência do espaço cor-
poral, pode ser que a abordagem sensório-motora seja a que melhor explica 
a senciência do corpo no espaço.

Em comum com o quadro de referência interno, o quadro de re-
ferência externo é também egocêntrico. Isso significa que o nosso espaço e 
os objetos que ocupam nosso espaço de ação e nosso espaço de experiência 
perceptual são sempre apreendidos em relação a localização que ocupam 
relativamente a nossos corpos, sobretudo em face de nossos sistemas senso-
riais. A natureza egocêntrica que vale para nossas experiências perceptuais 
também se aplica às nossas “[...] possibilidades de ação, pois agimos e per-
cebemos em um quadro egocêntrico, tendo como centro axial a localiza-
ção do objeto e do espaço em relação a si mesmo [...]” (VIGNEMONT, 
2014a, p. 291). Tal compreensão foi o que levou Evans (1985) a não só 
postular que os quadros egocêntricos são essenciais para a ação, mas, tam-
bém, a sustentar um papel importante para a ação na experiência per-
ceptual a partir da associação entre as noções de ‘espaço egocêntrico’, de 
‘experiências perceptuais egocêntricas’ e de ‘espaço da ação’, ou ‘espaço 
comportamental’ (VIGNEMONT, 2014a).

Vignemont (2014a) ressalta que essas razões são suficientes para 
nos fazer questionar se os processos sensório-motores estão, direta ou indi-
retamente, envolvidos nas experiências corporais. Sua posição é a de que o 
espaço da ação demanda um quadro de referência que não necessariamente 
é o quadro de referência das experiências perceptuais. A dissociação entre 
os quadros de referência da ação e da percepção pode ser assim traduzida: a 
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localização egocêntrica de um membro corporal em uma dada experiência 
corporal pode ser diferente da localização egocêntrica a qual é utilizada 
pelo sistema motor para a ação (VIGNEMONT, 2014a).

Segue-se, daí, que a ação não contribui para a senciência corpo-
ral? Concordamos com Vignemont (2014a) que o processamento sen-
sório-motor é responsável pelo sentimento de presença corporal e que o 
sentimento de presença corporal é condição de possibilidade para nossas 
experiências corporais. Com efeito, quando algo toca em seu rosto, você 
não apenas sente uma sensação tátil em sua face. Você se torna, de manei-
ra imediata, senciente (aware) da presença de sua própria face, que antes 
estava no fundo de seu plano sensorial: sensações de presença ou realidade 
física inerem às sensações corporais (VIGNEMONT, 2014a).

À tese de que o processamento sensório-motor salvaguarda o sen-
timento de presença corporal que está na base de nossas experiências cor-
porais, Vignemont (2014a) acrescenta a noção de que o que o sentimento 
de presença corporal se funda no processamento sensório-motor do espaço 
peripersonal, o espaço que circunda os limites imediatos de nosso cor-
po, correspondendo à noção de Evans (1985) de ‘espaço comportamental’ 
(VIGNEMONT, 2014a). Trata-se, o ‘espaço comportamental’, do campo 
espacial referenciados egocentricamente por nossos movimentos corporais, 
ou ainda, o espaço que, a partir da visão de mundo de nossos corpos, é 
entendido ou como o espaço para o meu corpo, ou como o espaço de 
meu corpo. Trata-se, o ‘espaço comportamental’, do espaço que pode ser 
abarcado por nossas experiências sensoriais, dentre da nossa capacidade de 
conectar — na complexa rede que caracteriza as relações mente-compor-
tamento — entradas de dados perceptuais e respostas comportamentais.

Graças ao processamento sensório-motor do espaço peripersonal, 
e, portanto, de nosso ‘espaço comportamental’ somos sencientes de nossos 
corpos como um objeto destacado dentre outros: as experiências corporais 
demarcam a linha que, a partir de mim, dissocia o ‘meu interno’ do ‘meu 
externo’. Graças ao processamento sensório-motor do espaço periperso-
nal — por meio do qual é definida uma relação de alteridade entre nossos 
corpos e os outros objetos — o sentimento de presença corporal é mar-
cado pela sensação de que o corpo está presente, inserido e/ou enraizado 
no mundo exterior. Graças ao processamento sensório-motor do espaço 
peripersonal, somos sencientes de que nossas partes corporais pertencem a 
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um todo, o que se deve ao fato de que nossa representação do espaço pe-
ripersonal é organizada a partir dos mapas corporais (representações) que 
usamos para ação.

Em suma: o sentimento de presença corporal é desencadeado pelo 
processamento sensório-motor do espaço peripersonal (VIGNEMONT, 
2014a). Esta compreensão leva Vignemont (2014a) a fazer duas predi-
ções empíricas, quais sejam: (a) indivíduos dotados de algum transtorno 
caracterizado pela falta do sentimento de presença corporal certamente 
padecem de anomalias motoras; (b) indivíduos com anomalias motoras 
têm forte propensão a perder o sentimento de presença corporal. 

Dada a totalidade dos argumentos expostos nesta seção, compre-
endemos ser razoável concluir, com Vignemont (2014a) que a abordagem 
sensório-motora é adequada para açambarcar a senciência da espacialidade 
das experiências corporais.

ConSideraçõeS finaiS

A finalidade desse texto foi a de apresentar um modo de aborda-
gem do problema da senciência corporal à luz de uma abordagem corpo-
rificada, tendo como ponto de partida a posição de Vignemont (2011a, 
2014a). Trata-se, o problema da senciência corporal, de mais um dentre os 
contemporâneos desdobramentos do problema das relações mente-corpo a 
partir da ênfase na corporeidade.

Mais diretamente, o problema da senciência corporal à luz de uma 
abordagem corporificada parte da compreensão de que a mente está no 
corpo ou emerge do corpo, e se propõe analisar o modo como o experien-
ciamos, tanto (i) a partir ‘de dentro’ (from the inside), isto é, a partir de 
uma perspectiva de primeira pessoa quanto (b) em face do espaço no qual 
o corpo se insere, ou seja, o corpo em sua relação ‘para fora’. O modo do 
tipo (i) de experienciar o corpo corresponde à senciência do espaço corpo-
ral, cujo quadro de referência de senciência é interno. Já o modo do tipo 
(ii) de experienciar o corpo corresponde à senciência do corpo no espaço, 
cujo quadro de referência de senciência é externo. Trata-se, pois, de uma 
dupla concepção das experiências corporais, correspondente às duas di-
mensões pelas quais podemos experienciar o corpo.
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Em sintonia com Vignemont (2011a, 2014a), reconhecemos 
a existência de duas abordagens explicativa para a senciência corporal: a 
representacionalista e a sensório-motora. Com base na compreensão de 
que a senciência corporal é o conjunto das sensações corporais internas, e 
com o propósito de compreender a organização espacial dessas sensações 
corporais, a abordagem representacionalista para a senciência corporal se 
alicerça sobre os seguintes princípios: (i) a senciência corporal remete a 
representações corporais; (ii) o corpo está representado na mente; e, dentre 
outros, (iii) há vários modos de representação mental do corpo. Por sua 
vez, a abordagem sensório-motora da senciência corporal sustenta os se-
guintes princípios: (i) o corpo não é um objeto que possa ser representado; 
(ii) a presença do corpo é a presença do corpo no mundo; e, por fim, (iii) 
o corpo que nós experienciamos é o corpo em ação.

Também em sintonia com Vignemont (2011a, 2014a), conclu-
ímos que as duas concepções de experiências corporais não se explicam 
de maneira adequada pela mesma abordagem; nesse caso, com efeito, en-
quanto uma abordagem preenche as necessidades explicativas de um tipo 
de experiência corporal, o outro quadro teórico explica de maneira mais 
proficiente o outro modo de experiência corporal.

Concordamos, também com Vignemont (2011a, 2014a), que, de 
fato, a abordagem representacionalista é a mais adequada para explicar os 
mecanismos fenomenológicos por meio dos quais experienciamos, a partir 
de ‘dentro’, o espaço do corpo. 

Graças aos modos pelos quais o cérebro mapeia o corpo e, nesse 
sentido, pelos quais instancia representações (neurais) do corpo sob a 
forma de mapas corporais bem segmentados, somos capazes de expe-
rienciar partes específicas do corpo a partir de uma organização espacial 
marcada por uma correspondência entre o conteúdo espacial e a forma 
estrutural do corpo, ou ainda, pela comunhão entre o espaço e a forma 
estrutural do corpo.

A senciência do espaço do corpo requer representações corpo-
rais nas quais estão associadas a habilidade que temos de mover nossos 
próprios corpos a partir da nossa senciência (i) em relação à localização e 
(ii) às possibilidades de alcances de nossos membros (BONNIER, 1905; 
O’SHAUGHNESSY, 1980, 1995; VIGNEMONT, 2011a, 2014a).
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Ainda outra vez concordando com Vignemont (2014a), concluí-
mos que a abordagem representacionalista é adequada para a compreensão 
da senciência do espaço corporal. Isso porque a senciência do espaço cor-
poral se funda nos processos representacionais por meio dos quais o siste-
ma nervoso se dedica a rastrear o(s) estados(s) do corpo para decodificar o 
conjunto de nossas informações corporais. As investigações sobre as quais 
nos debruçamos em relação à senciência do espaço corporal indicam que 
(i) a senciência corporal remete a representações corporais e que, portanto, 
(ii) o corpo está representado na mente. Assim, não temos dúvidas, nesse 
momento, da legitimidade da perspectiva representacionalista para abarcar 
os modos pelos quais se edifica a senciência corporal.

Como vimos ao longo deste capítulo, outra abordagem, além da 
representacionista, é necessária para a investigação da espacialidade das ex-
periências corporais em sua relação ‘para fora’, correspondente à senciência 
do corpo no espaço, ou ainda, o corpo pensado em função de sua posição 
no espaço, no interior de um quadro de referência externo. Concordamos 
com Vignemont (2014a, 2014b) que os mapas corporais não explicam a 
totalidade do caráter espacial das experiências corporais. Com efeito, se 
as sensações de membros do corpo advêm inicialmente da representação 
(mental) de nossas partes corporais (senciência do espaço do corpo), essas 
mesmas sensações envolvem o sentimento de presença para si e diante de 
si e para si e no espaço (senciência do corpo no espaço), o que se deve 
ao processamento sensório-motor do espaço peripersonal. Daí porque a 
abordagem sensório-motora da senciência corporal é melhor abarcada pela 
abordagem sensório-motora da senciência corporal: o caráter espacial das 
experiências corporais demanda um conteúdo espacial perceptual que asse-
gura o sentimento de presença das nossas experiências corporais e a relação 
entre nossa experiência das partes do corpo e os objetos que, no espaço 
peripersonal, as circundam (VIGNEMONT, 2014a).

Como já observado, a senciência corporal é um fenômeno multifa-
cetado (VIGNEMONT, 2014a). Com efeito, a senciência corporal tanto 
decorre da percepção quanto da ação, o que implica a possibilidade de pelo 
menos duas abordagens, dentre elas a representacionalista e a sensório-mo-
tora, para explicar os modos pelos quais nos experienciamos a nós mesmos 
e dos modos pelos quais experienciamos nossas interações corporais com 
os objetos e eventos circundantes. 
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Ainda que a senciência corporal possa se confundir com a percep-
ção de nossos estados corporais por meio da representação, vimos, espe-
cialmente no que tange à senciência do corpo no espaço, que a senciência 
corporal e a ação estão muito relacionadas, por vias que não envolvem de 
maneira especial a percepção. Entretanto, não é simples pontuar o exa-
to papel desempenhado pela ação na constituição da senciência corporal. 
Tampouco é trivial associar a ação à senciência do espaço corporal.

Com efeito, na senciência do espaço do corpo, vimos, a partir 
dos argumentos de Vignemont e a partir da análise dos casos de trans-
tornos representacionais da senciência corporal (2014a), que a organiza-
ção e estruturação espacial da senciência corporal envolve conteúdos es-
paciais correspondentes à forma estrutural do corpo (BONNIER, 1905; 
O’SHAUGHNESSY, 1980, 1995; VIGNEMONT, 2011a, 2014a). Isso 
significa, em última instância, que os mecanismos de descrição estrutural 
do corpo que modelam as experiências corporais no espaço inerem a um 
paradigma eminentemente espacial, no âmbito de uma comunhão entre o 
espaço e a forma (estrutural) do corpo (O’SHAUGHNESSY, 1980, 1995; 
VIGNEMONT, 2011a, 2014a).

Concordamos com Vignemont (2011a, 2014a), entretanto, quan-
to à compreensão de que os mecanismos requeridos para a experiência do 
espaço corporal não são os mesmos que requeremos para experienciar o 
corpo no espaço. Se, de fato, os mapas corporais são os mecanismos por 
meio dos quais explicamos a senciência espacial da nossa corporeidade, 
a existência de permissões/oferecimentos (affordances) reconhecidos pelo 
corpo em sua intervenção no ambiente indica que, para além da senciência 
espacial de nossa corporeidade, podemos falar da senciência do corpo no 
espaço, isto é, de nossas sensações projetadas para o além-de-si-mesmo 
(VIGNEMONT, 2011a, 2014a).

De fato, como feito na última seção deste capítulo, avaliamos po-
sitivamente o argumento de que o processamento sensório-motor salva-
guarda o sentimento de presença corporal que fomenta nossas experiências 
corporais, e de que, ao mesmo tempo, o sentimento de presença corporal 
implica o processamento sensório-motor, e não a representação, do espaço 
peripersonal. Esse processamento sensório-motor do espaço peripersonal 
nos dá a senciência de nossos corpos destacados dos outros, a relação de 
alteridade que nossos corpos têm em relação ao mundo, a sensação de 
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pertença do corpo no mundo externo e a relação sentida entre as partes de 
nossos corpos e o todo. 

Trata-se, por fim, da compreensão de que nossa representação do 
espaço peripersonal é organizada a partir dos mapas corporais que subsi-
diam nossas ações, de onde o argumento conclui, acertadamente, em nosso 
entender, algo, que o sentimento de presença corporal é desencadeado pelo 
processamento sensório-motor do espaço peripersonal (VIGNEMONT, 
2011a, 2011b, 2011c, 2014a, 2014b). 

Razoável concluir, nesse sentido, que, diferentemente da aborda-
gem a que recorremos para pensar a senciência da espacialidade corporal, 
não é a abordagem representacionalista, mas a abordagem sensório-motora 
a perspectiva adequada para dar conta da senciência da espacialidade das 
experiências corporais, isto é, a senciência do corpo no espaço.
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